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Проектна документація «Внесення змін до генерального плану села Поляниця 

Поляницької ТГ Надвірнянського району Івано-Франківської області суміщені з детальним 

планом території земельних ділянок в урочищі «Вишні» для нового будівництва об’єктів 

туристичної інфраструктури та закладів громадського харчування» виготовлена у 

відповідності з чинними нормативними документами станом на 2021 р. 
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1.ВСТУП 

 

1.1. Відомості про організації, які є замовником та розробником містобудівної документації 

Замовник: Поляницька сільська рада 

Адреса: вул.Карпатська, с.Поляниця, Надвірнянський район, Івано-Франківська обл.,78593 

 

Розробник: ФОП Микуляк О.В. 

Адреса: вул.Військових Ветеранів,14, м. Івано-Франківськ, 76019 

Кваліфікаційний сертифікат  

на розроблення містобудівної документації:серія АА, № 002548 

 

1.2. Законодавчі та нормативні підстави розроблення 
Проектна документація «Внесення змін до генерального плану села Поляниця 

Поляницької ТГ Надвірнянського району Івано-Франківської області суміщені з детальним 

планом території земельних ділянок в урочищі «Вишні» для нового будівництва об’єктів 

туристичної інфраструктури та закладів громадського харчування» розроблено на підставі 

Рішення Поляницької сільскої ради № 585-52-2020 від 28.09.2020 р. та відповідно до завдання 

на проектування. 

Під час розроблення містобудівної документації було враховано законодавчі та нормативні 

документи: 

- ДБН B.2.2-12-2019 «Планування і забудова територій»;  

- ДБН Б.1.1-15-2012 «Склад та зміст генерального плану населеного пункту»; 

- ДБН Б.1.1-14 – 2012 «Склад та зміст детального плану території»; 

- ДБН Б.1.1-22:2017 "Склад та зміст плану зонування території"; 

- ДБН В.2.3-5:2018 "Вулиці та дороги населених пунктів"; 

- ДСП 173-96 «Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів» 

-Закони України «Про регулювання містобудівної діяльності», «Про основи 

містобудування», «Про генеральну схему планування території України»; 

- Земельний Кодекс України; 

- Водний Кодекс України; 

-  інші будівельні правила і норми по житловому і культурному будівництву та 

інженерному забезпеченню чинні на 2021 р. 

Зміни до генрального плану села Поляниця стосуються окремої частини населеного пунку 

і пов’язані із зміною функціонального призначення території та із зміною планувальних 

обмежень. 

Зміни до генерального плану села передбачають: 

1. Зміну прибережно-захисної смуги струмка Яблуницький прутець вздовж 

вул.Карпатської з врахуванням існуючої забудови; 

2. Зміну цільового призначення території житлово-садибної забудови площею 1,3597 га на 

територію громадської забудови. 

Детальний план території передбачає: 

1. Зміну цільового призначення земельних ділянок житлово-садибної забудови (загальна 

площа 1,3375 га) на територію громадського призначення (за класифікацією видів цільового 

призначення земель - 03.08 "Для будівництва та обслуговування об'єктів туристичної 

інфраструктури та закладів громадського харчування"): 

- Ділянка 1: площа 0,0699 га, кадастровий номер: 2611092001:22:002:3313, цільове 

призначення - 02.01 «для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка)»; 

- Ділянка 2: площа 0,1006 га, кадастровий номер: 2611092001:22:002:3158, цільове 

призначення - 02.01 «для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка)»; 



 

 

- Ділянка 3: площа 0,5 га, кадастровий номер: 2611092001:22:002:0155, цільове 

призначення - 02.01 «Для індивідуального житлового, гаражного і дачного будівництва 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка)»; 

- Ділянка 4: площа 0,0674 га, кадастровий номер: 2611092001:22:002:0396, цільове 

призначення - 02.01 «Для індивідуального житлового, гаражного і дачного будівництва 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка)»; 

- Ділянка 5: площа 0,209 га, кадастровий номер: 2611092001:22:002:3326, цільове 

призначення - 02.01 «для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка)»; 

- Ділянка 6: площа 0,0756 га, кадастровий номер: 2611092001:22:002:3270, цільове 

призначення - 02.01 «для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка)» 

- Ділянка 7: площа 0,25 га, кадастровий номер: 2611092001:22:002:0395, цільове 

призначення - 02.01 «для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка)»; 

- Ділянка 8: площа  0,065 га, кадастровий номер: 2611092001:22:002:3159, цільове 

призначення - 02.01 «для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка)»; 

2. Детальне розпланування території, що включає згадані ділянки (див.п.1),  для нового 

будівництва об’єктів туристичної інфраструктури та закладів громадського харчування, а саме: 

готельного комплексу (ділянки №№ 1 - 6 ) та готелю (ділянки №№ 7, 8). 

Термін дії генерального плану із внесеною зміною – безстроковий. 

 

1.3. Джерела вихідних даних  
Вихідні дані отримані: 

- від замовника - копії рішення міської  ради, довідки, топографічна зйомка територій, 

щодо яких вносяться зміни до генерального плану та здійснюється детальне планування; 

- від обласного управління архітектури та містобудування – вимоги щодо врахування 

державних інтересів під час планування і забудови с.Поляниця Поляницької ТГ 

Надвірнянського району Івано-Франківської області;  

- з відповідних державних порталів – відкриті дані. 

При розробленні змін до генерального плану села Поляниця були враховані наступні 

документи:  

- діючий генеральний населеного пункту, розроблений інститутом "Діпромісто" у 2001 р.; 

- матеріали анкетного і натурного обстежень, проведених ФОП Микуляк О.В. 

 

2.  АНАЛІТИЧНА ЧАСТИНА 

 

2.1.   Характеристика географічного розташування населеного пункту,  

         територій, щодо яких вносяться зміни у генеральний план та здійснюється детальне     

         планування, їх  місце в системі розселення 
Село Поляниця є адміністративним центром Поляницької ТГ Надвірнянського району 

Івано-Франківської області, до якої входить разом із селами Яблуниця, Вороненко та Бистриця. 

Площа території населеного пункту - села Поляниці - становить 2380 га.  

Чисельність населення станом на 01.01.2020 р. складає 1100 чоловік.  

Село Поляниця розташоване у Карпатських горах (на рівні 900 - 1000 м над рівнем моря) 

на віддалі 23 км від міста Яремче та 90 км від м.Івано-Франківськ, за 13 км від Яблуницького 

перевалу та за 7 км від найближчого населеного пункту - села Татарів.  



 

 

У селі Татарові знаходиться і найближча залізнична станція. Автомобільний транспортний 

зв'язок з с.Поляниця здійснюється автошляхом Н-09. 

Територію села перетинає річка Яблуницький Прутець, що є лівою притокою верхньої 

течії р.Прут.  

В селі працють клуб, біблітека та гімназія, в якій навчається 209 учнів. Навчальний заклад 

розташований у капітальній триповерховій будівлі, що перебуває у доброму стані. Наявні 

спортзал, їдальня, актовий зал та басейн.  

Також працює заклад дитячої освіти «Ластівочка», який розрахований на 65 діток.  

Для медичного обслуговування населення у селі функціонує ФАП. 

Село електрифіковане. Вуличним освітленням забезпечено 50% населеного пункту. 

Немає цетралізованого водопостачання та газопостачання.  

Для каналізування функціонують окремі очисні споруди громадських закладів та закладів 

туристичної інфраструктури, зокрема очисніспоруди ТОВ «Скорзонера». Загальні для всього 

населеного пункту очисні споруди відсутні.  

Село Поляниця розташоване у високій частині Карпат, має значний природний потенціал 

для розвитку рекреаційного господарства. Крім сприятливих природних та екологічних умов, 

село розташоване відносно близько від обласного центру, з його розвиненим зовнішнім 

транспортом. Зручне географічне положення - розташування недалеко від межі Івано-

Франківської області із Закарпатською областю, значно розширює можливості для збільшення 

відвідувачів, у тому числі і із сусідніх країн Європи.  

Усі фактори, перераховані вище, посприяли тому, що на території с.Поляниця успішно 

функціонує і розвивається гірськолижний курорт «Буковель» та цілий ряд інших об’єктів 

туристичної інфраструктури: готелі, приватні садиби,  заклади громадського харчування,  пунти 

прокату лижного та туристичного спорядження, і т.д.  

Станом на сьогодні, с.Поляниця розвивається як курорт і розбудова населеного пункту 

ведеться саме в рекреаційно-туристичному напрямку.  

Територія, що охоплена змінами до генерального плану, розташована в межах населеного 

пункту Поляниця, а саме в центральній його частині в урочищі «Вишні» вздовж 

вул.Карпатської. Територія площею 1,4140 га, щодо якої здійснюється детальне планування, є 

частиною території, охопленої змінами до генплану, і розташована в західній її частині. З 

південного боку території проектування протікає річка Яблуницький прутець. 

 

2.2. Природно-кліматичні умови 
Згідно з фізико-географічним районуванням території України (додаток А, ДБН B.2.2-12-

2019) проектована територія відноситься до V фізико-географічної зони «Карпатська гірська 

країна». Клімат тут помірно-континентальний, суттєво відрізняється від рівнинного. 

Характеризується взаємодією радіаційних і циркуляційних процесів, що обумовлено 

географічним положенням території та її гірським рельєфом.  

Враховуючи гірські особливості рельєфу, основні метеорологічні характеристики 

приведені по метеостанціях "Пожижевська" (1420 м БС),"Яремче" (531 м БС) з урахуванням 

інверсії рельєфу: 

Температура повітря: середня за рік + 3,0 °С 

 абсолютний мінімум - 32,0 °С 

 абсолютний максимум + 37,0 °С 

Розрахункова температура самої холодної 

п'ятиденки 

-23,0 °С 

 зимова вентиляційна -11,6 °С 

Опалювальний період: середня температура - 0,6 °С 

 період 220 днів 

Атмосферні опади: середня річна кількість 1080 -1442 мм 

Висота снігового покриву: середня декадна 60 - 70 см 



 

 

Переважаючий напрямок вітру: теплий період Пн.З (41,4%); 3(13,6%) 

 холодний період Пн.З (55,4%); 3(11,6%) 

 річний Пн.З (47,2%); 3(12,8%) 

Максимальна швидкість вітру: річна 18 м/сек 

 5 років 22 м/сек 

 10 років 23 м/сек 

 20 років 26 м/сек 

Особливі атмосферні явища: тумани 118 днів 

 заметілі 40 днів 

 грози 39 днів 

 град 6 днів 

Глибина промерзання грунту: середня ЗО см 

 найбільша понад 80 см 

Сума активних температур:  1040-1080 °С 

Тривалість періоду активної 

вегетації: 

 
127 -93 дні (t°>10°С) 

Кількість днів з вітром > 15 м/сек:  42 - 77 днів 

Згідно з додатком  Б «Архітектурно-будівельне кліматичне районування території 

України» ДБН B.2.2-12-2019 «Планування і забудова територій» проектована територія 

відноситься до підрайону ІІІА «Карпатський». 

 
2.3. Коротка історична довідка 

Колись поселення називалось Поляниця–Поповичівська, оскільки було власністю чоловіка 

на прізвище Попович, а Поляниця, вважається похідною назвою від полонини, тобто 

«полонини,які були власністю Поповича».  

Інша версія походження назви буквально позначує місце поселення «поляницею», що 

означає випалене місце. До 2002 року село носило назву Паляниця(«паляниця»-вид 

стародавнього хліба). 

Перша письмова згадка про Поляницю була 1820 року. На початку ХХ ст.. у селі князь 

Ліхтенштейн придбав чимало маєтків і отримав право на полювання. Згодом він виділив кошти 

на будівництво церкви, яку закінчили у 1912 році і приурочили до свята Введення в Храм 

Пресвятої Богородиці. У 1946 році церква згоріла. Лише 1990 році у селі звели нову церкву, яка 

також приурочена до свята Введення в Храм Пресвятої Богородиці. Поблизу нової церкви 

знаходяться поховання австрійських воїнів, які полягли у боях під час першої світової війни. 

Поляниця і її жителі з часу заснування , як і всі навколишні поселення, зазнала чимало змін 

та біди. Та найбільш руйнівним періодом для села була Друга Світова війна .  

Після закінчення воєнних дій місцевих жителів чекала нова біда- сталінські репресії. Хати 

розбиралися, а людей відсилали в Одеську область. Через недостатню кількість населення село 

приєднали до сусідньої Яблуниці.  

Коли храм у 1942 році було спалено, на його місці віруючі одразу побудували нову 

маленьку та скромну церкву. І тільки за рік до незалежності України у Поляниці з’явився новий 

храм.  

В 50-тих роках ХХ ст. в будівлі колишньої німецької лазні облаштували молодшу школу. 

Вже у 1994 році школу розбудували і створили загальноосвітню школу І-ІІІ ступенів.  

Так, поступово село, зростало і в 1998 році була обрана виконавча влада.  

 

3. ОБҐРУНТУВАННЯ ТА ПРОПОЗИЦІЇ, ЩОДО ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО  

     ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНУ С.ПОЛЯНИЦЯ 

 

Діючий генеральний план села Поляниця, який був розроблений з певними 

містобудівними вимогами свого часу, передбачав розвиток населеного пункту в 



 

 

рекреаціно-туристичному нарямку. Проте стрімкий розвиток с.Поляниця як курорта 

піднімає щоразу нові містобудівні питання. Які, в основному, пов’язані з освоєнням нових 

ділянок для будівництва туристичних об’єктів та необхідної для їх функціонування 

інженерної інфраструктури. 

З точки зору основних планувальних ідей та взаємного розміщення територій з 

різним функціональним призначенням, відбулися значні зміни в планувальній структурі 

населеного пункту за період дії генерального плану. 

Станом на сьогодні, інтенсивно відбувається розвиток села  як курорта. Освоюються 

нові території під об’єкти туристичної інфрастуктури, що часто потребує перегляду 

функціонального використання та зміни цільового призначення ділянок.  

Згідно з генеральним планом вздовж річки Яблунецький прутець, яка перетинає 

с.Поляниця, було встановлено прибережну-захисну смугу 25 м.  

На основі проведеного містобудівного аналізу території с.Поляниця, стає 

очевидним: 

1.Станом на сьогодні вздовж берегів річки зроблено берегоукріплення (габіони). 

2. В прибережно-захисній смузі розташовані повністю або частково приватизовані 

земельні ділянки житлово-садибної та громадської забудови.  

3. Є ряд існуючих будівель і споруд, що розташовані в межах прибережно-захисної 

смуги р.Яблунецький прутець. Зокрема на території, що охоплена даними змінами, в 

прибережній смузі розташовано повністю або чатково потрапляє 39 будівель і споруд. На 

ділянках виконано благоустрій, зокрема замощення території різними видами покритя 

(асфальт, бруківка, щебінь), яке також розташоване прибережно-захисній смузі річки. 

Розвиток курорта потребує також необхідних для його нормального функціонування 

комунальних об’єктів. Зокрема, є потреба в загальносільських очисних спорудах, які було 

передбачені генеральним планом. Слід зауважити, що на даний час, на території 

населеного пукту функціонують очисні споруди ТОВ «Сорзонера» та ряд локальних 

очисних споруд, які розташовані на територіях об’єктів туристичної інфрастуктури 

(готелі, заклади громадського харчування і т.д.)  

В цілому, діючий генеральний план, яким керується Поляницька  сільська рада у 

розбудові населеного пункту, відображає основний напрямок розвитку населеного пункту 

як гірськолижного курорта. Проте, інтенсивний рекреаціно-туристичний розвиток 

населеного пукту потребує вирішення та узгодження ряду містобудівних питань. Серед 

них: 

- зміна прибережно-захисної смуги р.Яблунецький прутець з врахуванням існуючої 

забудови; 

- зміна цільового призначення території житлово-садибної забудови на терииторію 

громадського призначення в урочищі «Вишні». 

 

4. ОЦІНКА СУЧАСНОГО СТАНУ ТЕРИТОРІЙ, ЩОДО ЯКИХ ВНОСЯТЬСЯ  

    ЗМІНИ ТА ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ ДЕТАЛЬНЕ ПЛАНУВАННЯ 
 

4.1. Містобудівна оцінка території. Характеристика існуючої забудови та інженерно-

транспортної інфраструктури 
Територія, що охоплена змінами до генерального плану с.Поляниця, розташована в межах 

населеного пункту, а саме в його центральній частині, в урочищі «Вишні». З південної сторони 

території проектування протікає р.Яблунецький прутець, вздовж якого проходить 

вул.Карпатська. Через вулицю розташований багаторівневий паркінг. З північної, західної  та 

східної сторін від території змін розташовані ділянки житлово-садибної забудови.  

На території, що охоплена змінами, розташовані житлові та громадські будинки різної 

поверховості (1-5 п.), а також ряд домоміжних нежитлових будівель та споруд.  

Доступ до ділянок на території проектування з вул.Карпатської, що проходить з її 

південного боку.  Заїзди здійснюються по існуючим мостам через р.Яблунецький прутець. 



 

 

Проектом змын передбачається зменшення прибережно-захисної смуги р.Яблунецький 

прутець з врахуванням існуючої забудови та зміна цільового призначення території житлово-

садибної забудови на територію громадської забудови загальною площею 1,3597 га. 

Детальний план території розробляється на територію площею 1,4140 га, в яку входять 

ділянки №№ 1-8 (див.п.1.2.). Проектною документацію передбачається зміна цільового 

призначення згаданих ділянок з території житлово-садибної забудови на територію 

громадського призначення призначення (за класифікацією видів цільового призначення земель - 

03.08 "Для будівництва та обслуговування об'єктів туристичної інфраструктури та 

закладів громадського харчування") з детальним розплануванням їх для нового будівництва 

об’єктів туристичної інфрастуктури (готельний комплекс та готель). 

Рельєф ділянки, щодо якої здійснюється детальне планування, має складний з крутим 

ухилом з півночі та північного заходу на південний схід ділянки. Перепад відміток складає в 

середньому 18 м. На ділянці, станом на сьогодні є існуючі підпірні стінки.  

Навколо території ДПТ розташовані ділянки житлово-садибної забудови, а з південної 

сторони її обмежує р. Яблунецький прутець. 

На території розташовані три будівлі, які даною проектою документацією, пропонується 

знести. 

З північного боку через територію з заходу на схід, проходять лінії ЛЕП 10 кВ, а також 

територію перетинає лінія Леп 0, 4 кВ та кабель зв’язку.  

Споруди історичної і культурної спадщини відсутні. 

Проектована ділянка знаходиться в доброму стані і придатна під забудову. 

На проектованій громадській території пропонується розташувати готельний комплекс 

(ділянки №№ 1-6) та готель (ділянки №№ 7,8) 

Водопостачання проектним водопроводом від водопроводу ТОВ «Скорзонера» та 

водовідведення проектною каналізаційною мережею на очисні споруди ТОВ «Скорзонера». 

Електропостачання забезпечуватиметься від існуючої лінії ЛЕП 0,4 кВ. 

Опалення приміщень електричне – тепловими насосами. 

По всій території проектування передбачається влаштування дощової каналізації, яка 

забезпечуватиме відвід поверхневих вод на локальні очисні споруди грубої очистки з 

маслоуловлювачами. 

Також проектом передбачається проведення інженерної підготовки території, яка, зокрема, 

включає в себе спорудження підпірних стінок та влаштування відкосів. 

Під'їзд до проектованої території здійснюється з вулиці Карпатської по існуючому мосту 

через р.Яблунецький прутець Заїзди до проектованих об’єктів передбачені з проектованого 

проїзду, що проходитиме із східної сторони території проектування. 

 

4.2. Стан  навколишнього середовища 
Оцінка стану навколишнього природного середовища виконана на основі спостереження 

за змінами екологічного балансу території. В зоні проектування визначено декілька джерел 

можливого негативного впливу на навколишнє середовище. 

На сьогоднішній день до можливих джерел забруднення повітря на проектованій території 

можна віднести вплив автомобільного транспорту, а саме  викид вихлопних газів в атмосферу і 

паливно-мастильних матеріалів на проїзджу частину. Проектована територія розташована вище 

по рельєфу, то стан атмосферного повітря відповідає нормативним показникам. Для його 

покращення проектом пропонується виконати комплексне озеленення території. 

В процесі технічної експлуатації проектованих об’єктів шкідливі викиди не 

утворюватимуться, таким чином, нових джерел забруднення повітря на проектованій і 

прилеглій до неї територіях не передбачається. 

В межах території проектування відсутні особливо цінні землі сільськогосподарського 

призначення, спеціалізовані підприємства для знешкодження відходів та несанкціоновані 

сміттєзвалища. Рівень забруднення ґрунтового покриву не перевищує ГДР.  

Для виключення забруднення грунтів, грунтових вод та р.Яблунецький прутець на 



 

 

проектованій території передбачається влаштування каналізаціної мережі для забезпечення 

вододовідведення об’єктів та розгалуженої системи дощової каналізації, яка 

забезпечуватиметься очисними спорудами з бензомаслоуловлювачами. Проїзди на території 

ДПТ передбачені з твердим покриттям, що теж запобігатиме потраплянню шкідливих речовин у 

грунт та грунтові води. 

Для запобігання винекненню при будівництві та експлуатації об'єктів явищ, які можуть 

привести до виникнення змін компонентів геологічного середовища (зсуви, зміна напруженого 

стану, деформації і тому подібне), на території проектування передбачено проведення 

інженерної підготовки, яка запобігає підтопленню рельєфу і включає в себе спорудження ряду 

підпірних стінок, влаштування відкосів. 

Вздовж підвденної межі території ДПТ протікає р.Яблунецький прутець, вздож берегів 

якої виконане берегоукріплення – встановлено габіони,  Враховуючи наявне берегоукріплення 

та існуючу забудову, на даному відрізку річки пропонується зменшення прибережно-захисної 

смуги до 6м.  

Джерелом шуму на території проектування є автотранспорт. Рівень акустичного 

забруднення території перебуває в межах нормативу. 

 

4.3. Існуючі планувальні обмеження 
 

Існуючі планувальні обмеження території, охопленої  змінами, це: 

- прибережно-захисна смуга р.Яблунецький прутець  - 25 м; 

- червоні лінії вул.Карпатської - 24 м; 

- охоронна зона ЛЕП 10 кВ - 10 м від крайніх проводів; 

- охоронна зона ЛЕП 0,4  кВ - 2 м; 

- охоронна кабелю зв’язку - 2 м. 

- санітарно-охоронна зона існуючих локальних очисних споруд (суміжна ділянка) – 8м. 

 

Існуючі  планувальні  обмеження  на ділянці ДПТ : 

- прибережно-захисна смуга р.Яблунецький прутець  - 25 м; 

- охоронна зона ЛЕП 10 кВ - 10 м від крайніх проводів; 

- охоронна зона ЛЕП 0,4  кВ - 2 м; 

- охоронна кабелю зв’язку - 2 м; 

- санітарно-охоронна зона існуючих локальних очисних споруд (суміжна ділянка) – 8м. 

 

5. ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ПЛАНУВАЛЬНО-ПРОСТОРОВОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ  

    ТЕРИТОРІЇ, ЩОДО ЯКОЇ ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ ДЕТАЛЬНЕ ПЛАНУВАННЯ 
 

5.1. Функціональне зонування території 
Відповідно до змін до генерального плану с.Поляниця детальний план території 

передбачає зміну цільового призначення земельних ділянок житлово-садибної забудови 

загальною площею 1,3597 га (за класифікацією видів цільового призначення земель -  02.01 

«для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка)» ) на територію громадської забудови (за класифікацією видів цільового 

призначення земель - 03.08 «Для будівництва та обслуговування об'єктів туристичної 

інфраструктури та закладів громадського харчування») .  

 

5.2. Архітектурно-планувальне рішення  
Метою детального плану території є детальне розпланування даної території для нового 

будівництва об’єктів туристичної інфрастуктури та громадського харчування.  

Існуючі будівлі на території ДПТ зносяться. 

На проектованій території передбачається розміщення таких об'єктів: 



 

 

1.Готельний комплекс, який запроектовано з двох окремих будівель (корпус № 1 та    

корпус № 2). Поверховість будівель різна (корпус № 1 – 3–4-9 поверхів; корпус № 2 –                

7–8-9 поверхів). Корпуси з’єднані між собою галереєю-переходом на рівні 3-го поверху. У 

Корпусі № 1 передбачено влаштування підземного паркінгу та дахового басейну.  

2. Готель з підземним паркінгом  та даховим басейном. Поверховість будівлі –                     

3-9 поверхів.  

Передбачено влаштування заїздів на територію готелів з східного боку з проектованого 

проїзду.  На території готельного комплексу та готелю для проїзду автотраспорту та 

забезпечення доступу пожежних машин передбачено кільцеві проїзди шириною 3,5 м. Також 

для забезпечення доступу пожежних машин передбачено заїзд на дах третього поверху 

проектованої  будівлі (корпус №1). 

На території проектування передбачено влаштування відкритої стоянки на 10 автомобілів, 

майданчика для ТПВ.  

Проектом передбачено комлексний благоустрій проектованих об’єктів. 

Вимоги ДБН В.2.2-40:2018 «Інклюзивність будівель і споруд» повинні обов’язково 

виконуватись на наступних, більш детальних стадіях проектування, конкретного об’єкту 

містобудування. 

 

5.3.  Прогнозовані планувальні обмеження 
Прогнозовані  планувальні обмеження території, охопленої  змінами до генплану, та 

території ДПТ це: 

- прибережно-захисна смуга р.Яблунецький прутець  - 6 м; 

- червоні лінії вул.Карпатської - 24 м; 

- охоронна зона ЛЕП 10 кВ - 10 м від крайніх проводів; 

- охоронна зона кабеля ЛЕП 10 кВ – 0,6 м; 

- охоронна зона ЛЕП 0,4  кВ - 2 м; 

 - санітарно-охоронна зона існуючих локальних очисних споруд (суміжна ділянка) – 8м. 

 

5.3.  Трудові ресурси 
Необхідність у трудових ресурсах: готельний комплекс – 25 чоловік; готель з підземним 

паркінгом – 15 чоловік.  

 

6.  ВУЛИЧНО-ДОРОЖНЯ МЕРЕЖА ТА ТРАНСПОРТНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ 

ТЕРИТОРІЇ ДПТ 

Під'їзд до проектованої території здійснюється з існуючої вул.Карпатської через існуючий 

міст через р.Яблунецький прутець. З східної сторони  території запроектовано проїзд (ширина 

проїжджої частини – 5,5 м, покриття - дорожна бруківка), з якого вже безпосередньо 

здійснюються заїзди на територію готельного комплексу та готелю, а також забезпечується заїзд 

автотранспорту у підземні паркінги.   

На території об’єктів запроектовано кільцеві проїзди (ширина проїжджої частини –        

3,5–4,5м, покриття - дорожна бруківка) для автомобілів та пожежних автомашин (згідно з 

п.15.3.1, ДБН B.2.2-12-2019 «Планування і забудова територій»). Також для забезпечення 

доступу пожежним автомобілям на дах третього поверху однієї з проектованих будівель 

передбачено заїзд з можливістю розвороту.  

Для паркування автомобілів як відвідувачів так і працівників, службового транспорту на 

території проектованих об’єктів передбачено два підземні паркінги працівників та відкрита 

автостоянка на 10 машиномісць. 

Рух пішоходів на проектованій території передбачено як по тротуарах (мінімальна ширина 

– 1,5 м, покриття - бруківка) так і суміщений з проїздами. 

Обладнання проектних проїздів технічними засобами організації дорожнього руху 

здійснюється згідно з чинними державними стандартами (ДСТУ 2586; ДСТУ 2587; ДСТУ 2734; 



 

 

ДСТУ 2735; ДСТУ 3308; ГОСТ 23453; ГОСТ 25695) і виконуються на наступних стадіях 

розроблення проектної документації. 

 

7. ІНЖЕНЕРНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ, РОЗМІЩЕННЯ МАГІСТРАЛЬНИХ  

    ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ, СПОРУД НА ТЕРИТОРІЇ ДПТ 
 

7.1. Водопостачання 

Водопостачання передбачена проектним водопроводом, який під’єднується до 

водопроводу ТОВ «Скорзонера».  

 

7.2. Каналізування 

Для каналізування проектованих об’єктів передбачено проектну каналізаційну мережу, 

яка під’єднується до очисних споруд ТОВ «Скорзонера». 

 

7.3. Дощова каналізація 

Для відведення дощових та талих вод з території і проїздів передбачено проектну дощову 

каналізацію з бензомаслоуловлювачами та з локальними очисними спорудами грубої очистки. 

 

7.4. Протипожежні заходи 

Для потреб пожежогасіння передбачено встановлення на водопроводі двох пожежних 

гідрантів. 

Розділ проекту на протипожежну безпеку та про пожежний захист необхідно  виконати на 

наступних стадіях розробки проектної документації. Зокрема розглянути забезпеченість  

водопостачанням для цілей зовнішнього пожежогасіння та забезпечити аварійно-рятувальною 

технікою. Система протипожежного захисту повинна забезпечувати автоматичне відключення 

окремих елементів електромереж при виникненні коротких замикань, забезпечення проїзду 

пожежних машин та заходів по зовнішньому пожежогасінню. 

 

7.5. Електропостачання 

Електропостачання проектованих об’єктів здійснюватиметься від існуючої ЛЕП 0,4 кВ, 

яка проходить через територію проектування. Існуюча ЛЕП 0,4 кВ проектом зберігається на 

перспективу, але з частковим перенесеням для забезпечення нормативних відстаней згідно з 

Правилами охорони електричних мереж (Постанова Кабінета Міністрів України № 209 від 

4.03.1997 р. «Про затвердження правил охорони електричних мереж») 

Проектом також передбачена заміна в межах території проектування існуючої ЛЕП 10 кВ 

на кабель відповідної паруги. 

Кабель зв’язку переноситься за межі території ДПТ. 

 

7.6. Теплопостачання 

Опалення проектованих об’єктів передбачене електричне – тепловими насосами. 

 

7.7. Санітарне очищення 

Сухе побутове сміття, тверді відходи та сміття з території збираються у контейнери. 

На території проектування передбачений майданчику для ТПВ, на якому встановлюються 

контейнери для сміття. 

Періодичне вивезення сміття здійснюється у місця, які погоджуються з управлінням 

державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства Головного Управління 

Держпродспоживслужби в Івано-Франківській області та департаментом екології та природних 

ресурсів Івано Франківської облдержадміністрації. 

 

Детальніше відповідні розділи інженерного забезпечення проектованих об’єктів (п.7.1-7.7)  

будуть розроблятись на наступних стадіях проектування. 



 

 

7.8. Заходи цивільної оборони 
 

Основні завдання захисту населення і територій під час надзвичайних ситуацій 

забезпечуються виконанням заходів єдиної системи цивільного захисту, яка повинна бути 

розроблена в складі генерального плану села Поляниця. 

Територія, що проектується, не попадає в зону можливого затоплення, зсувів. 

Основним способом захисту населення від засобів масового ураження в особливий період 

та при надзвичайних ситуаціях у мирний час є укриття його у захисних спорудах (сховищах і 

протирадіаційних укриттях), які можуть бути розміщені у підвальних приміщеннях будівель. 

ПРУ розраховуються на безперервне перебування у них розрахункової кількості осіб, що 

укриваються протягом двох діб. 

В період повсякденної готовності ЦО необхідно: максимально забезпечити роботу мереж 

водопостачання, передбачити пункти роздачі води, пожежогасіння з гідрантів. 

На етапі об’ємного проектування будівель необхідно звернутися за завданням на 

розроблення розділу «інженерно-технічні заходи цивільного захисту (цивільної оборони)». 

Більш детальні рішення щодо ІТЗ ЦЗ (ЦО) на території об’єкту буде прийнято після 

отримання вихідних даних від Управління з питань надзвичайних ситуацій Івано-Франківськоїї 

обласної державної адміністрації. 

 

8.  ІНЖЕНЕРНЕ ПІДГОТОВКА ТА ІНЖЕНЕРНИЙ ЗАХИСТ ТЕРИТОРІЇ ДПТ 

 

8.1.  Існуючий стан 

 

Рельєф ділянки, щодо якої здійснюється детальне планування, має складний з крутим 

ухилом з півночі та північного заходу на південний схід ділянки. Перепад відміток складає в 

середньому 18 м. На ділянці, станом на сьогодні є існуючі підпірні стінки, які зберігаються на 

песпективу.  

 

8.2. Проектні рішення 

 

Мета інженерної підготовки території – це підготовка її до використання за призначенням, 

а саме для нового будівництва об’єктів туристичної інфрастуктури: готельного комплексу та 

готелю. 

Заходи з інженерної підготовки території відображені на "Схемі інженерної підготовки та 

вертикального планування території", яка виконанана на топографічній основі  М 1:500. 

При проектуванні за основу взято відмітки існуючих проїздів. 

Схемою також передбачається: 

− влаштування підпірних стінок, габіонів; 

− підсипання та зрізання грунту; 

− забезпечення відведення поверхневих стічних вод; 

− забезпечення проектних відміток в точках примикання проектованих проїздів до 

існуючих та в характерних місцях благоустрою; 

− забезпечення та дотримання нормативних поздовжніх ухилів проїздів; 

− забезпечення мінімального обсягу земляних робіт; 

− максимальне збереження природного стану ґрунтів; 

− створення безпечних умов руху транспорту, пішоходів, маломобільних груп населення. 

Усі заходи передбачені для створення більш сприятливого освоєння території та 

використання її за функціональним призначенням. 

На ділянках забудови поздовжні ухили проїздів, які б перевищили нормативні, відсутні 

(ДБН В.2.3-5:2018 "Вулиці та дороги населених пунктів", ДБН В.2.3-4:2015 «Автомобільні 

дороги»).  

Поперечні ухили проїздів, прийнято 20‰. 



 

 

Відведення поверхневих вод з проїздів передбачається  в проектну дощову каналізацію з 

маслоуловлювачами та локальними очисними спорудами грубої очистки.  

 

9. КОМЛЕКСНИЙ БЛАГОУСТРІЙ ТА ОЗЕЛЕНЕННЯ ТЕРИТОРІЇ ДПТ 
 

Зовнішній благоустрій – це комплекс заходів з ландшафтної, архітектурно-просторової та 

естетичної організації території, що забезпечують комфортні умови праці та відпочинку. 

На наступних стадіях проектування необхідно передбачити обладнання території 

інженерними комунікаціями та елементами благоустрою, забезпечити освітлення території, 

передбачити встановлення контейнерів для сміття на спеціально обладнаному майданчику. 

Благоустрій території необхідно проводити  разом з проведенням основних будівельних 

робіт. Зелені насадження грають значну роль у санітарно-гігієнічному, архітектурно-

художньому та інженерному благоустрої території, тому особлива увага повинна приділятись 

заходам по озелененню. Проектом пропонується озеленити територію ділянок, яка вільна від 

забудови та проїздів. 

 

10. МІСТОБУДІВНІ ЗАХОДИ ЩОДО ПОЛІПШЕННЯ СТАНУ  

      НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА   

 

З метою поліпшення санітарно-гігієнічних характеристик стану повітря, ґрунтів, 

підземних та поверхневих вод, проектом пропонується ряд заходів. 

Проектом передбачається інженерна підготовка території, яка запобігає підтопленню 

рельєфу та забезпечує відведення поверхневих стічних вод на прилеглу територію. У місцях, що 

передбачені під проїзди та майданчики, є необхідним зняття родючого шару землі з метою 

використання його для рекультивації малопродуктивних ґрунтів при створенні газонів, 

квітників, тощо. 

Періодичне вивезення сміття здійснюється у місця, які погоджуються замовником з 

органом санітарного нагляду.  

З метою покращення стану навколишнього середовища проектом передбачається ряд 

планувальних і інженерних заходів, до яких відносяться: 

Заходи що покращують стан повітряного басейну: 

− озеленення території, що проектується. 

Заходи захисту ґрунтового покриву; 

− забезпечення санітарного очищення проектованої території; 

− влаштування  каналізаційної мережі; 

− влаштування дощової  каналізації з маслоуловлювачами та локальними очисними 

спорудами грубої очистки; 

− влаштування твердого дорожнього покриття проїздів, стоянки. 

Заходи захисту поверхневих і підземних  вод: 

− створення  каналізаційної мережі; 

− влаштування дощової  каналізації з маслоуловлювачами та локальними очисними 

спорудами грубої очистки; 

− створення для організованого відводу поверхневого стоку відповідних споруд 

(водостоки, перепуски, тощо) під час будівництва і експлуатації шляхів та інших інженерних 

комунікацій; 

− впровадження водозберігаючих технологій, а також здійснення передбачених Водним 

Кодексом водоохоронних заходів. 

Потенційний вплив на довкілля можуть становити джерела електромагнітних 

випромінювань (існуюча ЛЕП 10 кВ, від якої передбачена охоронна зона – 10 м, експлуатаційні 

фактори). 

Джерел іонізуючих випромінювань, які можуть негативно впливати на навколишнє 

середовище та здоров’я людей, детальним планом не запроектовано і на даний момент в зоні 



 

 

проектування вони відсутні. 

При виконанні планувальних та інших земляних робіт ґрунтовий шар, придатний для 

використання, повинен попередньо зрізатися і складуватися в спеціально відведених місцях для 

подальшого відновлення. 

З метою виявлення усіх факторів впливу об'єктів, запроектованих на території ДПТ, на 

навколишнє середовище та згідно з законом України № 2354-VIII від 20.03.2018 р. «Про 

стратегічну екологічну оцінку» по даному детальному плану території окремо розробляється 

розділ СЕО. 

Мінімізація впливу на навколишнє середовище забезпечується комплексом робіт і заходів, 

які передбачаються проектною документацією на наступних стадіях проектування, за 

погодженням зацікавлених служб. 

При розробці проектних рішень по охороні навколишнього середовища необхідно 

керуватися вимогами Законів України: «Про охорону нав-колишнього середовища», «Про 

охорону атмосферного повітря», «Земельним Кодексом України», «Про забезпечення 

санітарного і епідемічного благополуччя населення», «Водним Кодексом України» та іншою 

нормативно-технічною документацією по охороні атмосферного повітря, поверхневих і 

підземних вод та ґрунтів від забруднення. 

 

11. ПРОПОЗИЦІЇ ЩОДО ЗБЕРЕЖЕННЯ ПАМ’ЯТОК КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ 
 

Під час проведення будь-яких земляних робіт можуть бути виявлені ознаки наявності 

археологічних пам’яток (уламки посуду, кістки, знаряддя, праці, зброя та ін.). Тоді, згідно зі 

ст.36 Закону України «Про охорону культурної спадщини», виконавець робіт зобов’язаний 

зупинити їхнє подальше ведення і протягом однієї доби повідомити про це орган охорони 

культурної спадщини для забезпечення відповідних заходів для вивчення та фіксації 

археологічних об’єктів, нанесення на карти та визначення їх охоронних зон. 

Згідно зі ст. 37 роботи на щойно виявлених об’єктах культурної спадщини здійснюються 

за наявності письмового дозволу відповідного органу охорони культурної спадщини на підставі 

погодженої з ним науково-проектної документації. 

Згідно зі ст. 19 Закону України «Про охорону археологічної спадщини» юридичні і фізичні 

особи, у користуванні або володінні яких перебувають археологічні об’єкти, зобов’язані негайно 

інформувати про нововиявлені об’єкти або предмети в межах території, яку вони 

використовують для своєї діяльності. 

 

12. ПЕРЕВАЖНІ, СУПУТНІ І ДОПУСТИМІ ВИДИ ВИКОРИСТАННЯ ТЕРИТОРІЇ ДПТ 

 

Територія, що охоплена детальним планом території, входить до торговельної зони Г-6. 

Зона призначена для експлуатації, будівництва, реконструкції об’єктів торгівлі (магазинів, 

торгівельних комплексів), ринкових комплексів. Зону формують території здебільшого 

громадської забудови, на яких за містобудівною документацією розміщуються торгівельні 

заклади та інші об’єкти обслуговування населення.  
 

Перелік дозволених та допустимих видів забудови та 

використання земельних ділянок в  межах  територіальної зони Г-6  
 

Переважні види використання:  

1) магазини, торгівельні та ринкові комплекси;  

2) готелі 

3) центри обслуговування туристів;  

4) заклади громадського харчування;  

5) підприємства побутового обслуговування населення;  

 



 

 

Супутні види використання:  

1) адміністративні споруди, офіси;  

2) банки, відділення банків;  

3) юридичні установи;  

4) автостоянки для тимчасового зберігання автомобілів, (підземні та наземні) при 

громадських будівлях; 

5) споруди комунальної та інженерної інфраструктури, необхідні для 

обслуговування даної зони; 

6) малі архітектурні форми декоративно-технологічного призначення.  

7) парки, сквери, бульвари.  

 

Використання території зони, розміщення підприємств і установ здійснюється відповідно 

до вимог ДБН Б.2.2-12:2019 "Планування і забудова територій". 

 

 



 

 

13. МІСТОБУДІВНІ УМОВИ ТА ОБМЕЖЕННЯ ЗАБУДОВИ ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК 

 

ДІЛЯНКИ №№ 1- 6 
 

Адреса або місце розташування земельної ділянки:   урочище Вишні, село Поляниця 
Поляницької ТГ Надвірнянського району Івано-Франківської  області 
 
Загальні дані: 
 
1. Назва об'єкта будівництва – нове будівництво готельного комплексу в урочищі Вишні в 
с.Поляниця Поляницької ТГ Надвірнянського району Івано-Франківської  області 
 
2. Інформація про замовника – Труш О.І. 
 
3. Наміри забудови – нове будівництво готельного комплексу 
 
4. Адреса будівництва або місце розташування об'єкта – урочище Вишні, село Поляниця 
Поляницької ТГ Надвірнянського району Івано-Франківської  області 
 
5. Документ, що підтверджує право власності або користування земельною ділянкою: 
Витяги з Державного земельного кадастру про земельні ділянки 
 
6. Площа земельної ділянки готельного комплексу – 1,0225 га, в т.ч.:   

- Ділянка 1: площа 0,0699 га, кадастровий номер: 2611092001:22:002:3313 
- Ділянка 2: площа 0,1006 га, кадастровий номер: 2611092001:22:002:3158 
- Ділянка 3: площа 0,5 га, кадастровий номер: 2611092001:22:002:0155 
- Ділянка 4: площа 0,0674 га, кадастровий номер: 2611092001:22:002:0396 
- Ділянка 5: площа 0,209 га, кадастровий номер: 2611092001:22:002:3326 
- Ділянка 6: площа 0,0756 га, кадастровий номер: 2611092001:22:002:3270 

 
7. Цільове призначення земельних ділянок №№ 1 – 6 – 03.08 "Для будівництва та 
обслуговування об'єктів туристичної інфраструктури та закладів громадського 
харчування" (відповідно до Класифікації видів цільового призначення земель). 
 
8. Посилання на містобудівну документацію: генеральний план населеного пункту, детальний 
план території та рішення про їх затвердження (у разі наявності) – Генеральний план 
с.Поляниця, містобудівна документація «Внесення змін до генерального плану села 
Поляниця Поляницької ТГ Надвірнянського району Івано-Франківської області суміщені 
з детальним планом території земельних ділянок в урочищі «Вишні» для нового 
будівництва об’єктів туристичної інфраструктури та закладів громадського харчування» 
 
9. Функціональне призначення земельної ділянки – громадська територія   
 
10. Основні техніко-економічні показники об'єкта будівництва: 

 

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ 

(за матеріалами проекту детального плану) 

№ 
п/п 

Назва 
Одиниця 

виміру 
Показник 

1 2 3 4 

1 Площа території готельного комплексу  га 1,0225  

2 Площа забудови, в т.ч.: м2 3696,2 

 - корпус № 1 м2 2513,7 

 - корпус № 2 м2 1182,5 

3 Площа мощення м2 2647,9 

4 Площа озеленення м2 3880,9 



 

 

Містобудівні умови  та обмеження: 
 
1. Гранично допустима висота будівель у метрах – до 26,5 м умовної висоти (можливі 
подальші  уточнення відповідно до конструктивних та технологічних вимог); 
 
2. Максимально допустимий відсоток забудови земельної ділянки –  40% 
 
3. Планувальні обмеження : 
- прибережно-захисна смуга р.Яблунецький прутець - 6 м (містобудівна документація 
«Внесення змін до генерального плану села Поляниця Поляницької ТГ Надвірнянського району 
Івано-Франківської області суміщені з детальним планом території земельних ділянок в 
урочищі «Вишні» для нового будівництва об’єктів туристичної інфраструктури та закладів 
громадського харчування»; 

- охоронна зона ЛЕП 10 кВ - 10 м від крайніх проводів(Постанова Кабінета Міністрів 
України № 209 від 4.03.1997 р. «Про затвердження правил охорони електричних мереж»);  

- охоронна зона ЛЕП 0,4  кВ -2 м (Постанова Кабінета Міністрів України № 209 від 
4.03.1997 р. «Про затвердження правил охорони електричних мереж»); 

- охоронна зона кабеля ЛЕП 10 кВ – 0,6 м (додаток И.1 «Відстані від найближчих 
підземних інженерних мереж» ДБН 6.2.2-12:2019 «Планування та забудова територій»); 

-  санітарно-охоронна зона існ. локальних очисних споруд (суміжна ділянка) – 8м. 
 

4. Протипожежні відстані до інших будівель ІІ ступені вогнестійкості - 6 м; V ступені 
вогнестійкості - 10 м (табл.15.2 «Протипожежні відстані між житловими, громадськими, 
адміністративно-побутовими будинками промислових підприємсв, гаражами, а також до 
виробничих будинків, сільськогосподарських будівель і споруд» ДБН 6.2.2-12:2019 «Планування 
та забудова територій». 
 
5. Охоронні зони інженерних комунікацій — витримати нормативні відстані від проектних 
інженерних мереж та споруд до будівель і споруд згідно з додатком И.1 «Відстані від 
найближчих підземних інженерних мереж» і з дододатком И.2 «Відстані між сусідніми 
підземними інженерними мережами» ДБН 6.2.2-12:2019 «Планування та забудова 
територій», п. 4.11.ДНАОП 0.00-1.32-01. 
 
6. Вимоги щодо благоустрою (в тому числі щодо відновлення благоустрогю): 

–  передбачити тверде покриття проїздів; 
–  забезпечити озеленення території, що проектується; 
–  передбачити вуличне освітлення території; 
–  передбачити огорожу території. 

 
7. Забезпечення умов транспортно-пішохідного зв'язку: 

- забезпечити нормативними під'їздами об'єкти інженерної інфраструктури; 
- забезпечити нормативними протипожежними під'їздами будівлі і споруди, що 

планується розмістити на проектній ділянці. 
 
8. Вимоги щодо забезпечення необхідною кількістю місць зберігання автотранспорту: 

- зберігання автомобілів передбачити у підземному паркінгу та на проекній 
автостоянці на 10 автомісць. 
 
9. Вимоги щодо охоронни культурної спадщини: вимоги ст.36, ст.37 ЗУ “Про охоронну 
культурної спадщини”. 
 
10. Вимоги щодо створення безперешкодного життєвого середовища для осіб з обмеженими 
фізичними можливостями та інших маломобільних груп населення: - забезпечити потреби 
маломобільних груп населення відповідно до ДБН В.2.2-40:2018 «Інклюзивність будівель і 
споруд» 

 

       



 

 

ДІЛЯНКИ № № 7, 8 
 
Адреса або місце розташування земельної ділянки:   урочище Вишні, село Поляниця 
Поляницької ТГ Надвірнянського району Івано-Франківської  області 
 
Загальні дані: 

 
1. Назва об'єкта будівництва – нове будівництво готелю з підземним паркінгом в урочищі 
Вишні в с.Поляниця Поляницької ТГ Надвірнянського району Івано-Франківської  
області 
 
2. Інформація про замовника – Удальцов С.А. 
 
3. Наміри забудови – нове будівництво готелю з підземним паркінгом. 
 
4. Адреса будівництва або місце розташування об'єкта – урочище Вишні, село Поляниця 
Поляницької ТГ Надвірнянського району Івано-Франківської  області 
 
5. Документ, що підтверджує право власності або користування земельною ділянкою: 
Витяги з Державного земельного кадастру про земельні ділянки 
 
6. Площа земельної ділянки – 0,3150 га, в т.ч.: 

- Ділянка: площа 0,25 га, кадастровий номер: 2611092001:22:002:0395 

- Ділянка: площа  0,065 га, кадастровий номер: 2611092001:22:002:3159 

 
7. Цільове призначення земельних ділянок –  03.08 "Для будівництва та обслуговування 
об'єктів туристичної інфраструктури та закладів громадського харчування" 
 
8. Посилання на містобудівну документацію: генеральний план населеного пункту, детальний 
план території та рішення про їх затвердження (у разі наявності) – Генеральний план 
с.Поляниця, містобудівна документація «Внесення змін до генерального плану села 
Поляниця Поляницької ТГ Надвірнянського району Івано-Франківської області суміщені 
з детальним планом території земельних ділянок в урочищі «Вишні» для нового 
будівництва об’єктів туристичної інфраструктури та закладів громадського харчування» 
 
9. Функціональне призначення земельної ділянки – громадська територія   
 
10. Основні техніко-економічні показники об'єкта будівництва: 

 
ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ 

(за матеріалами проекту детального плану) 

№ 
п/п 

Назва 
Одиниця 

виміру 
Показник 

1 2 3 4 

1 Площа території готелю з підземним паркінгом  га 0,3150 

2 Площа забудови м2 1753,0 

3 Площа мощення м2 1099,0 

4 Площа озеленення м2 298,0 

 



 

 

Містобудівні умови  та обмеження: 
 
1. Гранично допустима висота будівель у метрах – до 26,5 м умовної висоти (можливі 
подальші  уточнення відповідно до конструктивних та технологічних вимог); 
 
2. Максимально допустимий відсоток забудови земельної ділянки –  60%; 
 
3. Планувальні обмеження : 

- прибережно-захисна смуга р.Яблунецький прутець  - 6 м (містобудівна документація 
«Внесення змін до генерального плану села Поляниця Поляницької ТГ Надвірнянського району 
Івано-Франківської області суміщені з детальним планом території земельних ділянок в 
урочищі «Вишні» для нового будівництва об’єктів туристичної інфраструктури та закладів 
громадського харчування»; 

- охоронна зона ЛЕП 0,4  кВ - 2 м (Постанова Кабінета Міністрів України № 209 від 
4.03.1997 р. «Про затвердження правил охорони електричних мереж»). 
 
4. Протипожежні відстані до інших будівель ІІ ступені вогнестійкості - 6 м (табл.15.2 
«Протипожежні відстані між житловими, громадськими, адміністративно-побутовими 
будинками промислових підприємсв, гаражами, а також до виробничих будинків, 
сільськогосподарських будівель і споруд» ДБН 6.2.2-12:2019 «Планування та забудова 
територій». 
 
5. Охоронні зони інженерних комунікацій — витримати нормативні відстані від проектних 
інженерних мереж та споруд до будівель і споруд згідно з додатком И.1 «Відстані від 
найближчих підземних інженерних мереж» і з дододатком И.2 «Відстані між сусідніми 
підземними інженерними мережами» ДБН 6.2.2-12:2019 «Планування та забудова 
територій», п. 4.11.ДНАОП 0.00-1.32-01. 
 
6. Вимоги щодо благоустрою (в тому числі щодо відновлення благоустрою): 

–  передбачити тверде покриття проїздів; 
–  забезпечити озеленення території, що проектується; 
–  передбачити вуличне освітлення території; 
–  передбачити огорожу території. 

 
7. Забезпечення умов транспортно-пішохідного зв'язку: 

- забезпечити нормативними під'їздами об'єкти інженерної інфраструктури; 
- забезпечити нормативними протипожежними під'їздами будівлі і споруди, що 

планується розмістити на проектній ділянці. 
 
8. Вимоги щодо забезпечення необхідною кількістю місць зберігання автотранспорту: 

- зберігання автомобілів передбачити у підземному паркінгу. 
 
9. Вимоги щодо охоронни культурної спадщини: вимоги ст.36, ст.37 ЗУ “Про охоронну 
культурної спадщини”. 
 
10. Вимоги щодо створення безперешкодного життєвого середовища для осіб з обмеженими 
фізичними можливостями та інших маломобільних груп населення: - забезпечити потреби 
маломобільних груп населення відповідно до ДБН В.2.2-40:2018 «Інклюзивність будівель і 
споруд» 
 



 

 

14. ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАХОДИ ЩОДО РЕАЛІЗАЦІЇ МІСТОБУДІВНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ 

 

14.1. Організаціні заходи щодо реалізації положень змін до генерального плану,  

          перелік пошукових та проектних робіт для реалізації змін до генерального плану 

Заходи щодо реалізації проектних рішень, щодо внесення змін до генерального плану 

с.Поляниця слід здійснювати умови дотримання принципів комплексного освоєння території 

населеного пункту. Слід зазначити, що реалізація рішень генерального плану вимагає не лише 

наявності значних фінансових ресурсів, але передусім - реалізації послідовної, зваженої та 

принципової політики розвитку села згідно з рішеннями генерального плану. 

При цьому необхідно визнати, що генеральний план є концептуальною стадією 

містобудівної документації та базується на містобудівних та економічних прогнозах. Відповідно 

певні рішення генерального плану, особливо щодо функціонального призначення територій 

можуть коригуватися в ході дії генерального плану. 

Важливим є дотримання функціонального зонування територій та розташування основних 

об’єктів інженерної інфраструктури та комунального господарства в місцях і зонах 

передбачених генеральним планом. 

Відповідно для реалізації основних положень змін до генерального плану необхідно: 

- При відведені земельних ділянок, при  прийнятті рішень про відведення чи зміну 

цільового призначення земель дотримуватись рішень генерального плану щодо функціонально 

та цільового призначення територій і трасування вулиць у червоних лініях. Для цього слід 

звіряти пропоноване призначення та червоні лінії з матеріалами затверджених змін до 

генерального плану. 

- При виникненні запитань чи складнощів у трактуванні рішень генерального плану 

письмові роз'яснення можна отримати у розробника генерального плану. 

- При розробленні детальних планів територій приймати планувальні рішення на основі 

змін до генерального плану. Детальні плани території повинні уточнювати рішення 

генерального плану, а не вносити в нього зміни.  

- Дотримання принципів переваги інтересів громади над приватними інтересами зокрема у 

справах щодо забезпечення нормативних пвимог щодо доступності, проїзду та проходу, підходів 

та під їздів, тощо. 

Улаштування та розвиток інженерно-транспортної і соціальної інфраструктури  слід 

здійснювати як за кошти бюджетів різного рівня так і залученням для цих потреб коштів 

забудовників в порядку, визначеному чинним законодавством щодо встановлення граничного 

розміру залучення коштів замовників на розвиток інженерно-транспортної та соціальної 

інфраструктури населених пунктів.(ст.271 Закону України "Про планування і забудову 

території" ). 

 

14.2. Заходи щодо реалізації детального плану території 
 

Здійснення забудови обгрунтовується спеціальними техніко-економічними розрахунками, 

містобудівними і санітарно-гігієнічними вимогами. 

Будівництво готельного комплексу та готелю на проектованих ділянках стриятиме 

розвитку туристичної інфрастуктури с.Поляниця, створенню нових робичих місць для 

мешканців населеного пункту. 

Виходячи з вимог Закону "Про регулювання містобудівної діяльності" з метою організації 

комплексної забудови території, яка є засобом забезпечення громадських та приватних інтересів, 

детальним планом уточнено функціональне та цільове використання території, щодо 

необхідності організації проведення робіт на ефективне використання території. 

Рішення детального плану повинні враховуватись і прийматись за основу при прийнятті 

рішень органів місцевого самоврядування щодо використання території, розроблені та 

моніторингу реалізації містобудівної документації на наступних стадіях проектування. 



 

 

Зміни до генерального плану разом з детальним планом території підлягає громадським 

слуханням. Порядок проведення громадських слухань, щодо врахування громадських інтересів 

під час ророблення проектів містобудівної документації на місцевому рівні затверджений 

Постановою Кабінету Міністрів України від 25.05.2001 р. № 555. 

Містобудівна документація «Внесення змін до генерального плану села Поляниця 

Поляницької ТГ Надвірнянського району Івано-Франківської області суміщені з детальним 

планом території земельних ділянок в урочищі «Вишні» для нового будівництва об’єктів 

туристичної інфраструктури та закладів громадського харчування» має бути розглянута та 

затверджена рішенням сесії Поляницької сільської ради Поляницької територіїальної громади 

надвірнянського району Івано-Франківської області у відповідності з Законом Україним "Про 

регулювання містобудівної діяльності" 

Затверджений детальний план є основою для розроблення проекту землеустрою щодо 

впорядкування території для містобудівних потреб. 

 

15. ОСНОВНІ ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ 

№ 

п/п 
Назва Одиниці виміру Показник 

1. 
Площа територій, охоплених змінами до 

генплану 
га 4,9110 

2. 
Площа території громадського призначення, 

в т.ч.: 
га 1,5110 

 -існуючі  0,1513 

 - проектні  1,3597 

3. Площа території ДПТ га 1,4140  

4. 
Площа території готельного комплексу,  в 

т.ч. 
га 1,0225 

 - площа забудови м2 3696,2 

 - площа замощення м2 2647,9 

 - площа озеленення м2 3880,9 

5. 
Площа території готелю з підземним 

паркінгом 
га 0,3150 

 - площа забудови м2 1753,0 

 - площа замощення м2 1099,0 

 - площа озеленення м2 298,0 

6. Площа проїздів га 0,0679 

 

 

Склав:                                     О.Микуляк 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

І. ВИХІДНІ ДАНІ 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ІІ.ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ІІІ.ГРАФІЧНА ЧАСТИНА 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДОДАТКИ ТА ДОКУМЕНТИ  


