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Державні сертифікати
Розроблення містобудівної документації Серія АА №004757 від 07.06.2021р. діє безстроково
Архітектурно-об’ємне проектування Серія  АА №004727 від 05.04.2021р. діє безстроково

Замовник: Поляницька сільська рада
Договір:14-01-05-21/П

Внесення змін до генерального плану села Поляниця суміщеного з
детальним планом території земельної ділянки загальною площею

2,3862 га розташованої на участку Вишні в с.Поляниця, Надвірнянського
району Івано-Франківської області для будівництва об`єктів туристичної

інфраструктури та закладів громадського харчування
(готельний комплекс з вбудованими приміщеннями

торговельного призначення)

Зміни до генерального плану

ТОМ 1

Детальний план території
14-01-05-21/П-ДПТ

Директор Назарук Р.М.

Головний архітектор проекту Дерейчук П.М.

м. Івано-Франківськ
2021р.
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ЗМІСТ
Зміст

1. Склад ДПТ
2. Підтвердження ГАПа
3. Пояснювальна записка
4. Вступ
5. Оцінка існуючої ситуації:

-- клімат
-- гідрогеологічні умови і питання водопостачання
-- інженерно-геологічні умови
-- аналіз існуючого стану навколишнього середовища
-- використання території
-- характеристика будівель (по видах, поверховості, матеріалу стін,

ступеню зносу)
-- характеристика об’єктів
-- характеристика інженерного обладнання

- характеристика транспорту
- характеристика благоустрою та озеленення
- планувальні обмеження

6. Основні принципи планування та забудови території,
формування архітектурної композиції, структура і характеристика
забудови.

7. Житловий фонд та розселення
8. Система обслуговування населення.
9. Вулична мережа та транспортне обслуговування, організація руху

транспорту і пішоходів, розміщення гаражів і автостоянок.
10. Інженерне забезпечення території, розміщення магістральних

інженерних мереж та споруд.
11. Інженерна підготовка та інженерний захист території, використання

підземного простору.
12. Комплексний благоустрій території з організацією зелених зон.
13. Містобудівні заходи щодо поліпшення стану навколишнього

середовища. Заходи цивільної оборони.
14. Першочергові заходи щодо реалізації детального плану.
15. Пропозиції щодо встановлення режиму використання територій,

передбачених для перспективної містобудівної діяльності.
16. Основні техніко-економічні показники ДПТ.
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17. Перелік вихідних даних:
-Рішення Поляницької сільської ради №146-6/2021 від 18 травня

2021року.
-завдання на проектування
-договір № 15-01-06-21/П на розробку ДПТ
-лист-замовлення на розробку ДПТ
-викопіювання фрагменту генплану з даною ділянкою та суміжними

територіями
-та інших вихідних даних представлених в додатках.

18. Графічні матеріали:
-- схеми розташування територій, щодо яких вносяться зміни, у

функціонально-планувальній структурі населеного пункту М1:5000;
-- план існуючого використання території, щодо якої вносяться зміни.

М1:500
-- опорний план. М1:500
-- схема планувальних обмежень території, щодо якої вносяться

зміни. М1:500
-- основне креслення. М1:500
-- план червоних ліній. М1:500
-- схема організації руху транспорту та пішоходів. М1:500
-- схема інженерної підготовки території та вертикального планування.

М1:500
-- схема інженерних мереж. М1:500
-- креслення поперечних профілів вулиць. М1:100. Поперечні профілі

рельєфу. М1:500
-
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Внесення змін до генерального плану села Поляниця суміщеного з детальним
планом території земельної ділянки загальною площею 2,3862 га розташованої на
участку Вишні в с.Поляниця, Надвірнянського району Івано-Франківської області для

будівництва об`єктів туристичної інфраструктури та закладів громадського
харчування (готельний комплекс з вбудованими приміщеннями

торговельного призначення)
Склад ДПТ – 14-01-05-21/П

№ п/п Позначення Найменування Примітки

ТОМ 1

1. 14-01-05-21/П - ДПТ Пояснювальна записка

2. 14-01-05-21/П - ДПТ

-схеми розташування територій, щодо
яких вносяться зміни, у функціонально-
планувальній структурі населеного
пункту. М1:5000;

3. 14-01-05-21/П - ДПТ
-план існуючого використання
території, щодо якої вносяться зміни.
М1:500

4. 14-01-05-21/П - ДПТ
-опорний план. М1:500

5. 14-01-05-21/П - ДПТ
-схема планувальних обмежень
території, щодо якої вносяться зміни.
М1:500

6. 14-01-05-21/П - ДПТ
-основне креслення. М1:500

7. 14-01-05-21/П - ДПТ
-план червоних ліній. М1:500

8. 14-01-05-21/П - ДПТ
-схема організації руху транспорту та
пішоходів. М1:500

9. 14-01-05-21/П - ДПТ
-схема інженерної підготовки території
та вертикального планування. М1:500

10. 14-01-05-21/П - ДПТ
-схема інженерних мереж. М1:500

11. 14-01-05-21/П - ДПТ
-креслення поперечних профілів
вулиць. М1:100. Поперечні профілі
рельєфу. М1:500

ТОМ 2

12. 14-01-05-21/П - СЕО Стратегічна екологічна оцінка
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Підтвердження ГАПа

Внесення змін до генерального плану села Поляниця суміщеного
з детальним планом території земельної ділянки загальною площею
2,3862 га розташованої на участку Вишні в с.Поляниця, Надвірнянського
району Івано-Франківської області для будівництва об`єктів туристичної
інфраструктури та закладів громадського харчування (готельний
комплекс з вбудованими приміщеннями торговельного призначення),
розроблений у відповідності з вимогами діючих будівельних норм та
правил, державних стандартів по проектуванню і будівництву.

Головний архітектор проекту Дерейчук П.М.

Кваліфікаційний сертифікат
серії АА № 004757
виданий 07.06.2021 року.
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Пояснювальна записка

4. ВСТУП
Внесення змін до генерального плану села Поляниця суміщеного з

детальним планом території земельної ділянки загальною площею
2,3862 га розташованої на участку Вишні в с.Поляниця, Надвірнянського
району Івано-Франківської області для будівництва об`єктів туристичної
інфраструктури та закладів громадського харчування (готельний
комплекс з вбудованими приміщеннями торговельного призначення),
розроблений ПП «Архбудекспертиза-ІФ» згідно листа-замовлення,
рішення сільської ради та завдання на проектування.

Метою  розробки внесення змін до генерального плану
суміщеного з ДПТ є зміна функціонального призначення території із
земель житлової забудови в землі для будівництва туристичної
інфраструктури та закладів громадського харчування (готельний
комплекс з вбудованими приміщеннями торговельного призначення).

При розробці проекту використані наступні матеріали:
- топографічну зйомку, подану замовником;
- викопіювання з генерального плану села;
- інші вихідні дані представлені в додатках.

Зміни до генерального плану суміщеного з детальним планом
території розроблений відповідно ДБН Б.1.1-15:2012 «Склад та зміст
генерального плану населеного пункту» з використанням діючих
нормативних документів, основні з яких:

- ДБН Б.2.2-12-2019 «Планування і забудова територій»;
- ДСП 173-96 «Державні санітарні правила планування та забудови

населених пунктів»;
- ДБН Б.1.1-14:2012 «Склад та зміст детального плану території»
- ДБН Б.2.2-5:2011 «Благоустрій територій»;
- ДБН В.2.3-5-2018 «Вулиці та дороги населених пунктів»;
- ДБН В.1.1-7-2016 «Пожежна безпека об¢єктів будівництва»;
- ДСТУ-Н Б В.1:1-27:2010 «Будівельна кліматологія».
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5. ОЦІНКА ІСНУЮЧОЇ СИТУАЦІЇ.
Село Поляниця - село в Україні, належить до Яремчанської міської

ради Івано-Франківської області. Село входить до складу
Карпатського національного природного парку.

Село розташоване на висоті 920 м над рівнем моря, у південно-
західній частині Івано-Франківської області, у центральній частині
Українських Карпат, у межах гірського масиву Ґорґани.

Неподалік від села, біля підніжжя гори Буковель, розташований
гірськолижний курорт Буковель — найбільший і найсучасніший
гірськолижний курорт України.

На північний захід від села розташований пішохідний перевал Столи
(1130 м).

Територія села Поляниця – 2380,0 га. Чисельність   населення села –
1100 осіб. Густота населення 2,2 особи/га.

-КЛІМАТ
·Кліматичні умови - ІІІ"А" кліматичний район (згідно ДСТУ-НБВ.1.1-

27:2010)
·Зона вологості - "волога"
·Розрахункова температура зовнішнього повітря - -20°С
·Температура повітря найбільш холодної доби - -25°С
·Температура повітря найбільш холодної п’ятиденки - -20°С
·Кількість опадів за рік – 1600 мм
·Відносна вологість – 77- -81 %
·Середньорічна кількість атмосферних опадів – 605 мм
·Максимальна товщина снігового покрову – 505 мм
·Максимальна глибина промерзання ґрунту – 900 мм
·Пануючий напрям вітру - північно-західний
·Сейсмічність - 6 балів (ДБН В.1.1-12:2014, карта ЗСР-2004-А)
·Дані для підрахунків прийняті згідно з ДБН В.1.2-2.2006р.

- снігове навантаження -1410 Па
- вітрове навантаження -1410 Па

ПП "Архбудекспертиза-ІФ"



14-01-05-21/П-ПЗ
Аркуш

8Змін. Кільк. Аркуш №док Підп. Дата

Інв
. №

 ор
иг

.
Пі
дп
ис

ід
ат
а

За
м.

інв
. №

По
го
дж

ен
о

-Гідрогеологічні умови і питання водопостачання
Господарсько - питне водопостачання району здійснюється від

природніх джерел – криниць. Грунтові води формуються в тріщинуватій
вивітрілій вапняковій зоні припіднятої частини цоколя алювіальної
тераси вищого порядку, що стікають вниз на нижчу терасу, де вони
формують грунтовий потік, води якого розгружуються підживлюючи
ріку.

-Інженерно-геологічні умови
Інженерно-геологічні дослідження (виконуються замовником

проектування) необхідно виконати в складі робочої документації.
Тектонічно ділянка робіт належить до складчастої області Карпат

(Скибова зона), геоморфологічно  розташована в межах
складчастого середньогір'я, зовнішніх Горган. Рельєф ділянки
гірський. В геологічній будові приймають участь верхньочетвертинні
сучасні, нерозчленовані делювіально-колювіальні відклади, змішані
глинисто-піщано-грубоуламкові утворення.

- Аналіз існуючого стану навколишнього середовища
Земельні ділянки загальною площею 2,3862га знаходяться в

центральній частині села. В даний момент, на території проектування
та в їх околицях, відсутні промислові складські та комунальні об‘єкти,
що можуть здійснювати негативний вплив на загальний екологічний
стан навколишнього середовища. Відомості щодо розміщення
об’єкта у межах зон охорони пам’яток культурної спадщини відсутні.

Стан навколишнього середовища на території проектування
можна характеризувати як позитивний, про що свідчить наявні
поодинокі кущі, дерева, чагарники а також озеленення прилеглих до
меж інших ділянок.

- Використання території
Зазначені земельні ділянки знаходяться в межах села Поляниця, по

функціональному призначенню, згідно генерального плану відносяться
до земель садибної житлової забудови. Цільове призначення: 02.01 для
будівництва житлового будинку, господарських будівель і споруд.
Згідно земельного кадастру площі земельних ділянок становлять:
0,95га кадастровий номер 2611092001:22:002:0763; 0,52га кадастровий
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номер 2611092001:22:002:0508; 0,9162га кадастровий номер
2611092001:22:001:0293.

- Характеристика будівель (по видах, поверховості, матеріалу
стін, ступеню зносу)

На відведеній території відсутня забудова. На суміжних ділянках є
існуюча забудова яка характеризується одно-, дво- триповерховою
індивідуальною забудовою садибного типу.

Будівництво в районі відведених ділянок здійснюється за
традиційнми технологіями. Матеріали існуючих будівель: фундамент -
бутобетонний; стіни – цегла керамічна; перекриття - залізобетонне;
конструкція покрівлі – дерево, покриття – металочерепиця. Оцінка
фізичного зносу елементів будівель оцінюється як добрий.

- Характеристика об’єктів
На території яка відведена для розроблення об'єкти культурної

спадщини відсутні.

- Характеристика інженерного обладнання
Територія яка відведена для розроблення частково забезпечена

інженерними мережами. По одній із ділянок, площею 0,52га,
проходить ЛЕП 0,4 кВ та 10кВ і розміщена ТП.

- Характеристика транспорту
В межах розроблення ДПТ транспортна мережа представлена

місцевим проїздом, що проходить по ділянці 0,52га. Доступ до
території проектування здійснюється з ценральної вулиці Карпатська
по існуючій дорозі.

Громадський транспорт представлений автобусами
(маршрутними таксі).

-Характеристика благоустрою та озеленення
Територія вільна від цінних зелених насаджень.
Проїзди і пішохідні доріжки – асфальтовані та ґрунтові.
Проектом генерального плану забудови земельної ділянки

передбачити благоустрій та озеленення території, влаштування
доріжок, газонів, декоративного озеленення. Влаштування озеленення
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виконується з використанням рослинного ґрунту, який знаходиться на
відведеній ділянці.

-Планувальні обмеження
Планувальними обмеженнями на території є межі населених

пунктів, нормативні розриви до громадської та житлової забудови,
охоронна зона від ЛЕП 10кВ по 10м в кожну строну від проекції крайніх
проводів, червона лінія дороги 15м, протипожежна відстань від мішаного
лісу в ромірі 50м, проектні СЗЗ від водозабірної свердловини 15м та
локальних очисних споруд (ЛОС) в розмірі 15м.

6. ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ПЛАНУВАННЯ ТА ЗАБУДОВИ
ТЕРИТОРІЇ, ФОРМУВАННЯ АРХІТЕКТУРНОЇ КОМПОЗИЦІЇ,

СТРУКТУРА І ХАРАКТЕРИСТИКА ЗАБУДОВИ
Проектне рішення змін до генерального плану суміщеного

детальним планом території для об’єкту будівництва базоване на:
- врахуванні існуючого рельєфу місцевості;
- врахуванні існуючої мережі;
- врахуванні існуючих планувальних обмежень;
- побажаннях та вимогах замовника та сільської ради,

визначених у завданні на проектування та у ході робочих нарад під час
роботи над проектом;

- врахуванні інтересів власників і користувачів суміжних
земельних ділянок;

- взаємозв’язки планувальної структури проекту з планувальною
структурою існуючої забудови та з рішеннями генерального плану.

Метою внесення змін до генерального плану суміщеного з
детальним планом території є зміна функціонального призначення
території із земель садибної житлової забудови, згідно генерального
плану, на землі для будівництва туристичної інфраструктури та закладів
громадського харчування (готельний комплекс з вбудованими
приміщеннями торговельного призначення).

Планувальне рішення передбачає будівництво на даній території
2-х рівневого паркінгу на 50 автомобілів, автостоянки на 50 автомобілів,
локальних очисних споруд, котельної на твердому паливі, конференц-
холу, ресторану, дитячого розважального закладу, готелі із вбудованими
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приміщеннями торговельного призначення, каскаду басейнів із
відпочинковою зоною.

7. ЖИТЛОВИЙ ФОНД ТА РОЗСЕЛЕННЯ
В даному проекті жиловий фонд відсутній. Площа території під

проектовану  забудову  складає 2,3862 га. Відсоток забудови становить
27,2%. Поверховість будівель 2-4 поверхи.

8. СИСТЕМА ОБСЛУГОВУВАННЯ НАСЕЛЕННЯ
Відповідно до функціонального призначення об’єкту проектування,

систему обслуговування населення буде доповнено створенням певної
кількості нових робочих місць, створенням об’єктів громадського
обслуговування, а саме готелів для провадження дозвілля та відпочинку
населення.

Згідно змін до генерального плану на території опрацювання не
передбачено резервування інших видів використання території.

9. ВУЛИЧНА МЕРЕЖА ТА ТРАНСПОРТНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ, ОРГАНІЗАЦІЯ
РУХУ ТРАНСПОРТУ І ПІШОХОДІВ, РОЗМІЩЕННЯ ГАРАЖІВ І

АВТОСТОЯНОК.
На даній території передбачено збереження існуючих проїздів, як

основних шляхів доступу до об’єкту на транспорті та пішки.
На даній ділянці передбачено оптимальну організацію

дорожнього та пішохідного руху з граничним розмежуванням
пересування пішоходів та транспорту з врахуванням під’їздів до
проектованих будівель.
Проектом передбачено влаштування паркінгу та автостоянки для

відвідувачів.

10.ІНЖЕНЕРНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТЕРИТОРІЇ, РОЗМІЩЕННЯ МАГІСТРАЛЬНИХ
ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ ТА СПОРУД

Інженерне забезпечення даного району передбачається від
існуючих інженерних систем згідно технічних умов експлуатаційних
служб.

Для протипожежної безпеки об’єктів що проектуються,
передбачається використання пожежного депо, що знаходиться в
найближчому населеному пункті.

ПП "Архбудекспертиза-ІФ"
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Електропостачання передбачається від існуючої ТП згідно виданих
технічних умов.

Водопостачання даних об’єктів забезпечується від проектованої
водозабірної свердловини.

Для господарсько-побутових стоків проектом передбачено
влаштування локальних очисних споруд (ЛОС) потужністю згідно
проектного розрахунку.

Теплопостачання предбачається від проектної котельні на
твердому паливі. Також пропонується встановлення, як альтернивного
джерела енергії, електричних котлів із живленням від сонячних батарей.

Води від дощової каналізації використовуються для поливу
території.

10. ІНЖЕНЕРНА ПІДГОТОВКА ТА ІНЖЕНЕРНИЙ ЗАХИСТ ТЕРИТОРІЇ.
ВИКОРИСТАННЯ ПІДЗЕМНОГО ПРОСТОРУ.

Рельєф ділянки будівництва має значний ухил. Необхідно виконати
водовідведення поверхневих вод за допомогою вертикального
планування території. Вертикальним плануванням передбачається
переміщення земляних мас для нормальної організації поверхневого
відводу атмосферних опадів від будівлі. Вертикальне планування
території  рекомендується виконати за принципом максимального
збереження існуючого рельєфу, для зменшення об’ємів робіт при
будівництві.

Даним проектом передбачається використання підземного
простору у вигляді влаштування підвальних та цокольних поверхів.

11. КОМПЛЕКСНИЙ БЛАГОУСТРІЙ ТЕРИТОРІЇ
З ОРГАНІЗАЦІЄЮ ЗЕЛЕНИХ ЗОН.

Благоустрій промислової території є комплексним
багатоаспектним завданням, спрямованим на створення сприятливих
умов трудової діяльності працівників.

При проектуванні забудови даної території передбачено
комплексний благоустрій з виділенням необхідних функціональних зон з
метою позитивної організації простору для відпочинку.

Перелік елементів благоустрою повинен відповідати вимогам
пунктів 5.4.3, 5.4.4 ДБН Б.2.2-5:2011 «Благоустрій територій».
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12. МІСТОБУДІВНІ ЗАХОДИ ЩОДО ПОЛІПШЕННЯ СТАНУ
НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА. ЗАХОДИ ЦИВІЛЬНОЇ ОБОРОНИ
Даним проектом передбачені заходи на виконання вимог

Державних санітарних правил планування та забудови населених
пунктів, що затверджені наказом Міністерства охорони здоров'я України
від 19.06.1996 р. № 173 та зареєстровані в Міністерстві юстиції України
24.07.1996 р. за №379/1404.

Вплив планованої діяльності на повітряне середовище не
передбачає здійснення шкідливих викидів чи забруднюючих речовин в
навколишнє середовище.

Згідно вимоги діючих ДБН та ДСТУ проектні рішення інженерно-
технічних заходів цивільної оборони не розробляються. Даний розділ
виконується разом з розробленням генерального плану населеного
пункту або після нього.

13. ПЕРШОЧЕРГОВІ ЗАХОДИ ЩОДО РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕТАЛЬНОГО ПЛАНУ
Розрахункові терміни реалізації ДПТ – будівництво буде

здійснюватися відповідно розробленої проектної документації на
будівництво:

1. будівництво за кошти забудовника.
2. облаштування благоустроєм даної території з виділенням

необхідних функціональних зон відповідно до призначення об’єкта
будівництва.

14. ПРОПОЗИЦІЇ ЩОДО ВСТАНОВЛЕННЯ РЕЖИМУ ВИКОРИСТАННЯ
ТЕРИТОРІЙ ПЕРЕДБАЧЕНИХ ДЛЯ ПЕРСПЕКТИВНОЇ МІСТОБУДІВНОЇ

ДІЯЛЬНОСТІ
Перспективна містобудівна діяльність на території в межах

проектування даної ділянки - не передбачаються. Не задіяні для
містобудівного освоєння території на перспективу визначені як території
загального користування, зелених насаджень та території охоронних зон
і забудові не підлягають.
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15. ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ

№п/п Показники Величини в одиницях виміру
1 2 3
1. Найменування об’єкту Внесення змін до

генерального плану села
Поляниця суміщеного з
детальним планом території
земельної ділянки загальною
площею 2,3862 га
розташованої на участку
Вишні в с.Поляниця,
Надвірнянського району
Івано-Франківської області
для будівництва об`єктів
туристичної інфраструктури
та закладів громадського
харчування
(готельний комплекс з
вбудованими
приміщеннями
торговельного призначення)

2. Площа ділянки забудови S= 2,3862 га
3. Характеристика будівництва (нове

будівництво, реконструкція, капітальний
ремонт, технічне переоснащення),
тривалість експлуатація

Нове будівництво

4. Кошторисна вартість будівництва, в т.ч.
будівельних робіт, устаткування,
пусконалагоджувальних робіт, інших витрат
(тис. грн.)

-

5. Площа ділянки (га) під забудову та
благоустрій S= 2,3862 га

6. Площа забудови 6488,0 м2

7. Площа мощення 4500,0 м2

8. Площа озеленення 12874,0 м2

9. Відсоток забудови 27,2 %
10. Загальна площа будівель 12760,0 м2

11. Поверховість 4 пов.
12. Будівельний об`єм 38280,0 м3

13. Ступінь вогенстійкості ІІ ст.
14. Кількість номерів 48 шт.
15. Кількість створених робочих місць 100 місць

Головний архітектор проекту Дерейчук П.М.
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