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Дана копя кваліфікаційного сертифікату виготовлена для одноразоввого використання з метою
підтвердження кваліфікаційних правових підстав виконання робіт з виготовлення містобудівної
документації: "Детальний план території земельної ділянки площею 0,1490 га з метою зміни
цільового призначення для будівництва та обслуговування об'єктів туристичної інфраструктури та
закладів громадського харчування на уч. Вишні в с. Поляниця, Івано - Франківської області"
ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ використання копії даного кваліфікаційного сертифікату для підтвердження
кваліфікації іншої робботи



GSPublisherVersion 0.0.100.88

 

 

                                                        УКРАЇНА 

   ПОЛЯНИЦЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

 НАДВІРНЯНСЬКОГО РАЙОНУ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

VІІІ- ДЕМОКРАТИЧНОГО СКЛИКАННЯ 

ТРИНАДЦЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ  

с.Поляниця 

від 22   грудня 2021р.                                                                    № 284-13-2021  

Про надання дозволу на 

розроблення детального 

плану територій 

 

 

Відповідно до ст.17 Закону України «Про основи містобудування» ст. 

8,10,16,19,21,24 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності»  

Постанови Кабінету Міністрів України від 25.05.2011 №555 «Порядок 

проведення громадських слухань щодо врахувань громадських інтересів під час 

розроблення проектів містобудівної документації на місцевому рівні  ДБН Б.1.1-

14:2012 «Склад та зміст детального плану території», наказу Міністерства 

регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства 

України від 16.11.2011 №290, Закону України «Про землеустрій»,  керуючись 

Законом України «Про місцеве самоврядування  в Україні» Поляницька сільська 

рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1.Надати дозвіл на розроблення детальних планів території : 

1.1. в межах розміщення земельних ділянок на уч. Вишні, с.Поляниця, 

площею 0,1138га, кадастровий  номер  2611092001:22:002:2318, що знаходяться 

в приватній власності Крамара Ростислава Васильовича, адреса реєстрації *** з 

метою зміни цільового призначення земельної ділянки для будівництва та 

обслуговування об’єктів туристичної інфраструктури та закладів громадського 

харчування. 

1.2. в межах розміщення земельної ділянки площею 0,2352га  на уч. 

Подина, с. Поляниця, кадастровий  номер  2611092001:22:002:0562, що 

знаходиться в спільній частковій власності Танчук Романа Володимировича, 

адреса реєстрації ***, Ніцевич Івана Васильовича, адреса реєстрації ***, 

Тустанівської Галини Миколаївни, адреса реєстрації *** з метою зміни цільового 

призначення земельної ділянки для будівництва та обслуговування житлового 

будинку. 

1.3. в межах розміщення земельних ділянок на уч. Прохідний, с. Поляниця 

площею 0,10 га, кадастровий  номер  2611092001:22:001:0916 та площею 0,1226, 

кадастровий номер 611092001:22:001:0917, що знаходиться в приватній 
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власності Базюк Лілії Миколаївни, адреса реєстрації *** з метою зміни цільового 

призначення земельної ділянки для будівництва та обслуговування житлового 

будинку. 

1.4. в межах розміщення земельних ділянок на уч. Вишні, с. Поляниця 

площею 0,20, кадастровий  номер  2611092001:22:002:0181, площею 0,20, 

кадастровий  номер  2611092001:22:002:0186, площею 0,20, кадастровий  

номер  2611092001:22:002:0184, площею 0,20, кадастровий  

номер  2611092001:22:002:0185, площею 0,2330, кадастровий  

номер  2611092001:22:002:0464, що знаходиться в приватній власності ТзОВ 

«Поляниця», (ЄДРПОУ ***) юридична адреса ***, з метою визначення 

містобудівних умов та обмежень. 

1.5. в межах розміщення земельної ділянки по вул. Горішків, с.Яблуниця 

площею 0,7502 га, кадастровий  номер  2611093001:15:005:0015, що знаходиться 

в приватній власності Паньків Сергія Михайловича, адреса реєстрації *** з 

метою зміни цільового призначення земельних ділянок для будівництва та 

обслуговування житлового будинку. 

1.6. в межах розміщення земельної ділянки площею 0,6634 га по вул. 

Горішків, с.Яблуниця кадастровий  номер  2611093001:15:005:0016, що 

знаходиться в приватній власності Бойчак Віталія Ярославовича, адреса 

реєстрації *** з метою зміни цільового призначення земельної ділянки для 

будівництва та обслуговування житлового будинку. 

1.7. в межах розміщення земельної ділянки площею 0,58га в с.Яблуниця 

вул. Довгий Грунь кадастровий  номер  2611093001:17:005:0089, що знаходиться 

в приватній власності Климчука Петра Констянтиновича, адреса реєстрації *** з 

метою зміни цільового призначення земельної ділянки для будівництва та 

обслуговування житлового будинку. 

1.8. в межах розміщення земельної ділянки по вул. Героїв Майдану, 

с.Яблуниця площею 0,12 га, кадастровий  номер  2611093001:06:008:0081, що 

знаходиться в приватній власності Коріновської Вікторії Сергіївни, адреса 

реєстрації ***  з метою зміни цільового призначення земельної ділянки для 

будівництва та обслуговування об’єктів туристичної інфраструктури . 

1.9. в межах розміщення земельної ділянки по вул. Діл, с.Яблуниця 

площею 0,1980 га, кадастровий  номер  2611093001:16:007:0121, що знаходиться 

в приватній власності Каширець Ігора Євгеновича, адреса реєстрації ***, з метою 

зміни цільового призначення земельної ділянки для будівництва та 

обслуговування житлового будинку. 

1.10. Відмовити в наданні дозволу на розроблення детального плану 

території  в межах розміщення земельної ділянки площею 0,53га в с. Яблуниця, 

вул. Героїв Майдану, кадастровий  номер  2611093001:16:010:0076, що 

знаходиться в приватній власності(спільна часткова) Попович Наталії 

Василівни, адреса реєстрації ***, Лунгової Людмили Василівни, адреса 

реєстрації ***,  Онуфрака Віталія Васильовича, адреса реєстрації вул. *** з 

метою зміни цільового призначення земельної ділянки для будівництва та 

обслуговування об’єктів туристичної інфраструктури та закладів громадського 

харчування відповідно до державний будівельних норм, стандартів і правил. 

1.11. Відмовити в наданні дозволу на розроблення детального плану 

території в межах розміщення земельної ділянки площею 0,2546га в с. Яблуниця, 

вул.Погари, кадастровий  номер  2611093000:22:001:0075, що знаходиться в 
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приватній власності Тимінської Людмили Богданівни, адреса реєстрації *** з 

метою зміни цільового призначення земельної ділянки для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд 

відповідно до державний будівельних норм, стандартів і правил. 

1.12. в межах розміщення земельної ділянки площею 0,4713га в с. 

Яблуниця, вул. Діл, кадастровий  номер  2611093001:15:002:0095, що 

знаходиться в приватній власності Волович Олександра Васильовича, адреса 

реєстрації *** з метою зміни цільового призначення земельної ділянки для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та 

споруд. 

1.13. Відмовити в наданні дозволу на розроблення детального плану 

території в межах розміщення земельної ділянки площею 0,20га в с. Бистриця, 

ур. Солотрук, кадастровий  номер  2624080601:01:004:0030, що знаходиться в 

приватній власності Безкоровайного Степана Степановича, адреса реєстрації *** 

з метою зміни цільового призначення земельної ділянки для будівництва та 

обслуговування житлового будинку відповідно до державний будівельних норм, 

стандартів і правил. 

1.14. в межах розміщення земельної ділянки площею 0,0642га в с. 

Яблуниця, вул. Героїв Майдану, кадастровий  номер  2611093001:16:008:0449, 

для будівництва і обслуговування підстанції 35/10кВ «Яблуниця» (на основі 

існуючої трансформаторної підстанції ТП-266) АТ «Прикарпаттяобленерго , 

юридична адреса ***. 

1.15. в межах розміщення земельної ділянки площею 0,149 га в с. 

Поляниця, уч. Вишні, кадастровий  номер  2611092001:22:002:3593, що 

знаходиться в приватній власності Змикало Василя Івановича, адреса реєстрації 

*** з метою зміни цільового призначення для будівництва та обслуговування 

об’єктів туристичної інфраструктури та закладів громадського харчування. 

1.16. в межах розміщення земельної ділянки площею 0,6044 га в с. 

Яблуниця, вул. Діл, кадастровий  номер  2611093001:16:007:0020, що 

знаходиться в приватній власності Мартищук Андрія Миколайовича, адреса 

реєстрації *** з метою зміни цільового призначення землі на 02.07. для іншої 

житлової забудови. 

1.17. в межах розміщення земельної ділянки площею 0,2 га в с. Поляниця, 

вул. Стаїщі, кадастровий  номер  2611092001:22:002:3620, що знаходиться в 

приватній власності Зубко Ганни Вікторівни, адреса реєстрації *** з метою зміни 

цільового призначення землі. 

1.18. в межах розміщення земельної ділянки площею 0,0816 га в с. 

Поляниця, уч. Вишні, кадастровий  номер  2611092001:22:002:2909, що 

знаходиться в приватній власності Дорогань Віри Григорівни, адреса реєстрації 

*** з метою зміни цільового призначення для будівництва та обслуговування 

житлового будинку та господарських споруд. 

1.19. в межах розміщення земельної ділянки площею 0,095 га в с. 

Поляниця, уч. Вишні, кадастровий  номер  2611092001:22:002:2906, що 

знаходиться в приватній власності Дорогань Віри Григорівни, адреса реєстрації 

*** з метою зміни цільового призначення для будівництва та обслуговування 

житлового будинку та господарських споруд. 

1.20. в межах розміщення земельної ділянки на уч. Вишні, с. Поляниця 

площею 0,34 га, кадастровий  номер  2611092001:22:002:3246, що знаходиться в 
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приватній власності ТОВ «Галберрі», (ЄДРПОУ ***) юридична адреса *** з 

метою містобудівних умов та обмежень.  

1.21. в межах розміщення земельної ділянки площею 0,0342 га в с. 

Поляниця, кадастровий  номер  2611092001:22:002:3514, що знаходиться в 

приватній власності Кушнір Анни Іванівни, адреса реєстрації *** з метою 

отримання містобудівних умов. 

1.22. в межах розміщення земельної ділянки площею 0,764 га в с. 

Яблуниця, вул. Довгий Грунь, кадастровий  номер  2611093001:17:003:0109, що 

знаходиться в приватній власності Варцаб’юк Дмитра Івановича, адреса 

реєстрації *** з метою зміни цільового призначення для будівництва та 

обслуговування житлових будинків, господарських будівель та споруд. 

1.23. в межах розміщення земельної ділянки на уч. Вишні, с. Поляниця 

площею 0,1371 га, кадастровий  номер  2611092001:22:002:0303, що знаходиться 

в приватній власності компанії «Хаммер Пік Лтд», (реєстраційний номер № ***) 

юридична адреса *** з метою зміни цільового призначення на 03.08. для 

будівництва та обслуговування об’єктів туристичної інфраструктури та 

громадського харчування.  

1.24. в межах розміщення земельних ділянок в с. Поляниця площею 

11,1362 га: площа 0,25 га, кадастровий  номер  2611092001:22:002:0038, площа 

0,2 га, кадастровий  номер  2611092001:22:002:2185, площа 0,25 га, кадастровий  

номер  2611092001:22:002:0041, площа 0,25 га, кадастровий 

номер  2611092001:22:002:0040, площа 10,1862 га, кадастровий  

номер  2611092001:22:002:1300 , що знаходиться в приватній власності ТзОВ 

«Буковель», (ЄДРПОУ ***) юридична адреса *** з метою визначення 

містобудівних умов та обмежень, для будівництва об’єкту: «Етнопарк в с. 

Поляниця Надвірнянського району Івано-Франківської області. Нове 

будівництво».   

1.25. в межах розміщення земельної ділянки в с. Поляниця площею 3,2899 

га, кадастровий  номер  2611092001:22:001:0603, що знаходиться в приватній 

власності ТзОВ «Буковель», (ЄДРПОУ ***) юридична адреса ***, з метою 

визначення містобудівних умов та обмежень, для будівництва об’єкту: 

«Водозабірні споруди питної води продуктивністю 2000 м3 ТК «Буковель». Нове 

будівництво».   

 

2. Замовником виконання детального плану територій визнати виконавчий 

комітет Поляницької сільської ради. 

3. Фінансування робіт на розроблення містобудівної документації здійснити 

відповідно до п.3,4 ст.10 Закону України «Про регулювання містобудівної 

діяльності». 

4. Замовити детальний план території земельної ділянки в організації, яка 

отримала ліцензію на проведення даного виду  робіт. 

5. Виконавчому комітету забезпечити проведення громадських слухань проектів 

детальних планів  територій відповідно до постанови Кабінету Міністрів України 

від 25.05.2011р. № 555 «Про затвердження Порядку проведення громадських 

слухань щодо врахувань громадських інтересів під час розроблення проектів 

містобудівної документації на місцевому рівні».  

6. Після завершення проектних робіт, містобудівну документацію надати на 

розгляд архітектурно-містобудівної ради управління містобудування та 
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архітектури департаменту розвитку громад та територій, дорожнього, житлово-

комунального господарства, містобудування та архітектури обласної державної 

адміністрації. 

9. Координацію роботи та узагальнення інформації щодо виконання рішення 

покласти на сектор містобудування та архітектури виконавчого комітету 

Поляницької сільської ради (Молдавчук Ю.В.). 

10. Контроль за виконання даного рішення покласти на постійну комісію з 

питань земельних відносин, будівництва та архітектури ( Тимофій В.В.) 

 

 

 

Поляницький сільський голова                                                 Микола ПОЛЯК 
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Межа земельної ділянки для будівництва і обслуговування об'єктів
туристичної інфраструктури та закладів громадського харчування

Межа розроблення детального плану території

ПОГОДЖЕНО:
Головний архітектор Полянської сільської ради

_______________________________ Молдавчук Ю. І.
(підпис)

______. ______. 2022 р.

Викопіювання з генерального плану с. Поляниця М 1:5000
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Межі земельної ділянки
згідно Державного акту
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OW
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916.04

917.67
920.85

921.69
919.73

901.05

901.97

903.32

901.97

901.27

906.07

899.18

898.63

897.51

902.92

911.80

909.90

907.07

911.26

908.31

912.51

913.43

ЛЕП 0.4 кВт

ЛЕП 0.4 кВт

913.31

912.95
912.62

913.95

914.42

913.66

914.77

913.91

916.43

922.25

923.59

923.71

915.39

917.38

919.73

917.67

916.04

915.21
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Замовник:

ФОП
Климко М. М.

Архітектурне об'ємне проектування- АА 003936
Розробленя містобудівної документації - АА 004260

Поляницька сільська рада   Інвестор:     Змикало В.І.

Розділ III
ГРАФІЧНІ МАТЕРІАЛИ
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Схеми розташування території у планувальній структурі населеного пункту М1:5000

Стадія Лист Листів
 Зм.  Підпис Дата

ДПТ

Директор
ГАП
Розробив

Балинський Ю. А.
Климко М. М.

Норм.контр.

Кільк. Арк. № док.

1
Флюд С.Ю.
Балинський Ю. А.

Детальний план території земельної ділянки площею 0,1490 га з метою зміни цільового призначення для будівництва
та обслуговування об'єктів туристичної інфраструктури та закладів громадського харчування на уч. Вишні в с.

Поляниця, Івано - Франківської області

Схеми розташування території у планувальній
структурі населеного пункту М1:5000

ДЕТАЛЬНИЙ ПЛАН ТЕРИТОРІЇ

   Замовник :Поляницька сільська рада
ІФ-159-02/22

7

ФОП Климко М. М.

Межа земельної ділянки для будівництва і обслуговування об'єктів
туристичної інфраструктури та закладів громадського харчування

Межа розроблення детального плану території
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Схема розташування території у планувальній структурі
населеного пункту (кадастрова карта України)

Стадія Лист Листів
 Зм.  Підпис Дата

ДПТ

Директор
ГАП
Розробив

Балинський Ю. А.
Климко М. М.

Норм.контр.

Кільк. Арк. № док.

2
Флюд С.Ю.
Балинський Ю. А.

Детальний план території земельної ділянки площею 0,1490 га з метою зміни цільового призначення для будівництва
та обслуговування об'єктів туристичної інфраструктури та закладів громадського харчування на уч. Вишні в с.

Поляниця, Івано - Франківської області

Схема розташування території у планувальній
структурі населеного пункту (кадастрова карта

України)

ДЕТАЛЬНИЙ ПЛАН ТЕРИТОРІЇ

   Замовник :Поляницька сільська рада
ІФ-159-02/22

7

ФОП Климко М. М.

Місце розташування земельної ділянки на яку розробляється ДПТ
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План існуючого використання територій та планувальних обмежень суміщений з опорним планом території
М1:500

Стадія Лист Листів
 Зм.  Підпис Дата

ДПТ

Директор
ГАП
Розробив

Балинський Ю. А.
Климко М. М.

Норм.контр.

Кільк. Арк. № док.

3
Флюд С.Ю.
Балинський Ю. А.

Детальний план території земельної ділянки площею 0,1490 га з метою зміни цільового призначення
для будівництва та обслуговування об'єктів туристичної інфраструктури та закладів громадського

харчування на уч. Вишні в с. Поляниця, Івано - Франківської області

План існуючого використання територій та
планувальних обмежень суміщений з опорним

планом території М1:500

ДЕТАЛЬНИЙ ПЛАН ТЕРИТОРІЇ

   Замовник :Поляницька сільська рада
ІФ-159-02/22

7

ФОП Климко М. М.

Існуючі Проєктні Найменування

Умовні графічні позначення і зображення

Межі територій

Межа земельної ділянки на яку
розробляється ДПТ.

Функціональне зонування території

Територія індивідуальної житлової
забудови

Межа розроблення детального
плану території.

Територія озеленення загального
користування

Територія ОСГ

Вулиці та дороги
(в межах червоних ліній)

Проїздна частина вулиць
з твердим покриттям

Вулично-дорожня мережа

КН

КЖ/ДН

Будівлі та споруди

Планувальні обмеження

Охоронна зона

Житлові/нежитлові будівлі

Нежитлова будівля (підлягає
зносу)

ЛЕП 0.4 кВт

Інженерні мережі та споруди

ЛЕП 0,4 кВ.
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913.95
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915.39
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Проєктний план території та прогнозованих планувальних обмежень (основне креслення) суміщений з схемою
інженерних мереж М1:500

Стадія Лист Листів
 Зм.  Підпис Дата

ДПТ

Директор
ГАП
Розробив

Балинський Ю. А.
Климко М. М.

Норм.контр.

Кільк. Арк. № док.

4
Флюд С.Ю.
Балинський Ю. А.

Детальний план території земельної ділянки площею 0,1490 га з метою зміни цільового призначення
для будівництва та обслуговування об'єктів туристичної інфраструктури та закладів громадського

харчування на уч. Вишні в с. Поляниця, Івано - Франківської області

Проєктний план території та прогнозованих
планувальних обмежень (основне креслення)

суміщений з схемою інженерних мереж М1:500

ДЕТАЛЬНИЙ ПЛАН ТЕРИТОРІЇ

   Замовник :Поляницька сільська рада
ІФ-159-02/22

7

ФОП Климко М. М.
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916.04

917.67
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 КВЦПЗ 03.08
0,1490 га
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КЖ

КН
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2
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С
ЗЗ 5м

ЛЕП 0.4 кВт

Санітарно-захисна зона

Громадська будівляКЖКН

КЖ/ДН

Існуючі Проєктні Найменування

Умовні графічні позначення і зображення

Межі територій

Межа земельної ділянки на яку
розробляється ДПТ.

Функціональне зонування території

Вулиці та дороги
(в межах червоних ліній)

Проїздна частина вулиць
з твердим покриттям

Вулично-дорожня мережа

Будівлі та споруди

Планувальні обмеження

Територія індивідуальної житлової
забудови

Замощенні території
та заїзди

Межа розроблення детального
плану території.

Територія озеленення загального
користування

Охоронна зона

Інженерні мережі та споруди

Каналізація

Водопровід

ЛЕП 0,4 кВ.

Територія громадської забудови

Житлові/нежитлові будівлі

Територія ОСГ

ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ
ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ
1. Площа земельної ділянки для будівництва і обслуговування
об'єктів туристичної інфраструктури та закладів громадського
харчування(кафе)- 0,1490га;
2. Площа забудови - 0,0259 га;
3. Площа мощення та твердого покриття - 0,0344га;
4. Площа озеленення - 0,0887 га;
5. Площа території в межах ЛЕП 0,4 кВт - 0,0060 га:
    Коефіцієнти:
  - забудови - 17,4%;
  - мощення та твердого покриття - 23,1%;
  - озеленення -59,5%;
  - площа в межах ЛЕП 0,4 кВт - 4,0%:
 Гранично допустима висота забудови - 12м.

ЕКСПЛІКАЦІЯ БУДІВЕЛЬ ТА СПОРУД
1. Проектна громадська будівля(кафе);
2. Існуючий колодязь;
3. Септик закритого типу класу Biotal;
4. Автопарковка для відвідувачів;

Пн
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Схема організації руху транспорту і пішоходів М1:1000

Стадія Лист Листів
 Зм.  Підпис Дата

ДПТ

Директор
ГАП
Розробив

Балинський Ю. А.
Климко М. М.

Норм.контр.

Кільк. Арк. № док.

5
Флюд С.Ю.
Балинський Ю. А.

Детальний план території земельної ділянки площею 0,1490 га з метою зміни цільового призначення
для будівництва та обслуговування об'єктів туристичної інфраструктури та закладів громадського

харчування на уч. Вишні в с. Поляниця, Івано - Франківської області

Схема організації руху транспорту і пішоходів
М1:1000

ДЕТАЛЬНИЙ ПЛАН ТЕРИТОРІЇ

   Замовник :Поляницька сільська рада
ІФ-159-02/22

7

ФОП Климко М. М.

ЛЕП 0.4 кВт

Санітарно-захисна зона

Громадська будівляКЖКН

КЖ/ДН

Функціональне зонування території

Вулиці та дороги
(в межах червоних ліній)

Проїздна частина вулиць
з твердим покриттям

Вулично-дорожня мережа

Будівлі та споруди

Планувальні обмеження

Територія індивідуальної житлової
забудови

Замощенні території
та заїзди

Територія озеленення загального
користування

Охоронна зона

Інженерні мережі та споруди

Каналізація

Водопровід

ЛЕП 0,4 кВ.

Територія громадської забудови

Житлові/нежитлові будівлі

Територія ОСГ

Існуючі Проєктні Найменування

Умовні графічні позначення і зображення

Межі територій

Межа земельної ділянки на яку
розробляється ДПТ.

Межа розроблення детального
плану території.

Основний шлях руху пішоходів

Маршрут пасажирського та громадського транспорту

Основний шлях руху
авто транспорту

Основний заїзд на ділянку

колодязь

916.04

917.67
920.85

921.69

919.73

901.05

901.97

903.32

901.97

901.27

906.07

899.18

898.63

897.51

902.92

911.80

909.90

907.07

911.26

908.31

912.51

913.43

ЛЕП 0.4 кВт

ЛЕП 0.4 кВт

913.31

912.95

912.62

913.95

914.42

913.66

914.77

913.91

916.43

922.25

923.59

923.71

915.39

917.38

915.21

під'їзд

ДЖ

ДЖ

ДН

КЖ

КН

ДЖ

С
ЗЗ 5м

під'їзд

Пн
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Схема інженерної підготовки та вертикального планування М1:1000

Стадія Лист Листів
 Зм.  Підпис Дата

ДПТ

Директор
ГАП
Розробив

Балинський Ю. А.
Климко М. М.

Норм.контр.

Кільк. Арк. № док.

6
Флюд С.Ю.
Балинський Ю. А.

Детальний план території земельної ділянки площею 0,1490 га з метою зміни цільового призначення
для будівництва та обслуговування об'єктів туристичної інфраструктури та закладів громадського

харчування на уч. Вишні в с. Поляниця, Івано - Франківської області

Схема інженерної підготовки та вертикального
планування М1:1000

ДЕТАЛЬНИЙ ПЛАН ТЕРИТОРІЇ

   Замовник :Поляницька сільська рада
ІФ-159-02/22

7

ФОП Климко М. М.

ЛЕП 0.4 кВт

Санітарно-захисна зона

Громадська будівляКЖКН

КЖ/ДН

Функціональне зонування території

Вулиці та дороги
(в межах червоних ліній)

Проїздна частина вулиць
з твердим покриттям

Вулично-дорожня мережа

Будівлі та споруди

Планувальні обмеження

Територія індивідуальної житлової
забудови

Замощенні території
та заїзди

Територія озеленення загального
користування

Охоронна зона

Інженерні мережі та споруди

Каналізація

Водопровід

ЛЕП 0,4 кВ.

Територія громадської забудови

Житлові/нежитлові будівлі

Територія ОСГ

7,7 ‰
22,20

251,5
251,2

Інженерна підготовка та вертикальне планування

- Проектований ухил;
- Довжина ділянки.

- Проектована відмітка;
- Існуюча відмітка.

колодязь

916.04

917.67
920.85

921.69

919.73

901.05

901.97

903.32

901.97

901.27

906.07

899.18

898.63

897.51

902.92

911.80

909.90

907.07

911.26

908.31

912.51

913.43

ЛЕП 0.4 кВт

ЛЕП 0.4 кВт

913.31

912.95

912.62

913.95

914.42

913.66

914.77

913.91

916.43

922.25

923.59

923.71

915.39

917.38

915.21

під'їзд

ДЖ

ДЖ

ДН

КЖ

КН

ДЖ

С
ЗЗ 5м

1,0 ‰30,8

1,2 ‰29,9

923,7
923,7

923,7
922,6

921,4
921,1

913,5
913,2

Існуючі Проєктні Найменування

Умовні графічні позначення і зображення

Межі територій

Межа земельної ділянки на яку
розробляється ДПТ.

Межа розроблення детального
плану території.

Пн
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