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та відпочинку населення, з метою зміни цільового призначення 
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Автор проекту

Архітектор Зазулич С.І.

СКЛАД ПРОЕКТУ

ВИХІДНІ ДАНІ НА ПРОЕКТУВАННЯ 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

ГРАФІЧНІ МАТЕРІАЛИ
1. Схема розташування території у планувальній структурі Ужгородського 
району, М 1:50 000;
2. План існуючого використання території суміщений з опорним планом та 
схемою планувальних обмежень, М 1:1000;
3. Проектний план, суміщений із планом червоних ліній та схемою 
організації руху транспорту і пішоходів, М 1:1000; Креслення поперечних 
профілів вулиць, М 1:200;
4. Схема інженерної підготовки території та вертикального планування,
М 1:1000;
5. Схема інженерних мереж, споруд і використання підземного простору,
М 1:1000.
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З М І С Т

1. Розпорядження голови Ужгородської районної державної адміністрації 
від 11.06.2020 року № 189.

2. Топогеодезичні матеріали в М 1:1000, виконані в 2020 році (в електронній 
версії).

3. Викопіювання із Проекту районної планіровки Ужгородського району 
Закарпатської області М 1:50 000.



УЖГОРОДСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 
ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
Ужгород №

Про надання дозволу на розробку детального плану
території

Відповідно до статей 6, 20, 39, 41 Закону України „Про місцеві державні 
адміністрації”, пункту 4 статті 10, статей 16, 19, 21 Закону України „Про 
регулювання містобудівної діяльності”, статті 13 Закону України „Про основи 
містобудування”, постанови Кабінету Міністрів України від 25.05.2011р. №555 
„Про затвердження Порядку проведення громадських слухань щодо врахування 
громадських інтересів під час розроблення проектів містобудівної документації
на місцевому рівні”, наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва 
тажитлово-комунального господарства України від 16.11.2011 №290 „Про 
затвердження Порядку розроблення містобудівної документації-”, розглянувши 
заяву громадянина Васика Віталія Віталійовича 18.05.2020:

1. Надати дозвіл громадянину Васику Віталію Віталійовичу на розроблення 
детального плану території для розміщення багатофункціонального комплексу 
для туризму та відпочинку населення, з метою зміни цільового призначення 
земельних ділянок з кадастровими номерами: 2124882900:10:012:0008, 
2124882900:10:012:0007, що знаходяться за межами населеного пункту, на 
території Камяницької сільської ради.

2. Визначити замовником райдержадміністрацію.
3. Відділу містобудування та архітектури райдержадміністрації 

(Денис Г.М.) подати детальний план території на розгляд містобудівної ради, 
забезпечити проведення громадських слухань і оприлюднення на офіційному 
веб-сайті райдержадміністрації.

4. Розроблений детальний план території, в установленному законом 
порядку, подати на затвердження у райдержадміністрацію.

5. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на першого 
заступника голови райдержадміністрації Мацко Х.К.

Голова державної адміні Вячеслав ДВОРСЬКИЙ



ПОГОДЖЕНО 

Г оловщ

ЗАТВЕРДЖЕНО

Голова Ужгородської райдержадміністрації
(Посада керівниїЖйтганізації-замовника)

І/ у Ц  (Ім’я, прізвище)В.М.Дворськг

ЗА В Д А Н Н Я

на розроблення детального плану території 
«Розміщення багатофункціонального комплексу для туризму та відпочинку 

населення, з метою зміни цільового призначення земельних ділянок 
з кадастровими номерами: 2124882900:10:012:0008, 2124882900:10:012:0007, 

що знаходяться за межами населеного пункту, 
на території Кам’яницької сільської ради»

(повна назва містобудівної документації)

Ч.ч. Складова завдання Зміст
1 Підстава для проектування Розпорядж ення голови Уж городської 

районної держ авної адміністрації 
від 11.06.2020 року № 1 8 9

2 Замовник розроблення детального плану Уж городська районна  
держ адміністрація

3 Розробник детального плану Архітект ор Зазулич С.І.

4 Строк виконання детального плану 15 календарних днів

5 Кількість та зміст окремих етапів виконання 
роботи

Один етап

6 Строк першого та розрахункового етапів проекту 3-7 років

7 Мета розроблення детального плану М ет а розробки детального плану 
терит орії -  визначення параметрів 
забудови та функціонального  
призначення земельних ділянок загальною  
площею 1,9998 га, за меж ами населеного 
пункту, на терит орії К а м ’яницької 
сільської ради, з метою розміщення 
комплексу для туризму та відпочинку 
населення

8 Графічні матеріали із зазначенням масштабу 1. Схема розташ ування території у  
планувальній структурі району,
М  1:50 000
2. План існуючого використання 
терит орії суміщений з опорним планом  
та схемою планувальних обмежень,
М 1:1000
3. Проектний план, суміщений із планом  
червоних ліній та схемою організації руху  
транспорту і пішоходів, М  1:1000
4. Схема інж енерної підготовки 
терит орії та вертикального планування, 
М  1:1000
5. Схема інж енерних мереж, споруд і 
використання підземного простору,



М 1:1000
6.Креслення поперечних профілів вулиць, 
М  1:50

9 Склад текстових матеріалів 1. Загальні дані
2. М істобудівна оцінка території
3. Основні принципи планування та 
забудови території
4. Інж енерне забезпечення.
5. Інж енерна підготовка
6. Озеленення та благоустрій 
території
7. Протипож еж на безпека
8. Організація руху  транспорту
9. Оцінка ст ану навколишнього 
середовища
10. Техніко-економічні показники
11. Ет апи реалізації детального плану

10 Перелік основних техніко-економічних показників 1. Площ а проектованих земельних 
ділянок

2. Площ а забудови
3. Площ а мощення
4. Площ а грунтового покриття

11 Особливі вимоги до забудови, інженерного 
обладнання, організації транспорту, пішоходів

Відповідно до м іст обудівної 
документ ації т а Д Б Н

12
Вимоги до використання геоінформаційних 
технологій при розробленні окремих розділів 
схеми планування та їх тиражуванні

Не вимагається

13 Перелік вихідних даних для розроблення 
детального плану, що надаються замовником, у 
т.ч. топогеодезична основа

Розпорядж ення про дозвіл на розробку  
детального плану території 
Викопіювання із Проекту районної 
планіровки району

14 Необхідність попереднього розгляду замовником 
детального плану

Не вимагається

15 Вимоги щодо забезпечення державних інтересів Врахувати держ авні інтереси при  
розробці Д П Т

16 Вимоги з цивільної оборони (за окремим 
завданням)

Не вимагається

17 Перелік додаткових розділів та графічних 
матеріалів (із зазначенням масштабу), додаткові 
вимоги до змісту окремих розділів чи графічних 
матеріалів (за наявності)

Не вимагається

18 Перелік та кількість додаткових примірників 
графічних та текстових матеріалів, які передаються 
на магнітних носіях

Кількість примірників згідно  
Д Б Н Б .1 .1-14:2012 п.7.6

19 Формат представлення для матеріалів, які 
передаються на магнітних носіях

Формат ріп, сіх/, с1м>у, реї/, ір у

20 Основні вимоги до програмного забезпечення, в 
тому числі геоінформаційних систем та технологій

Не вимагається

21 Додаткові вимоги Врахувати сейсмічність території, 
розробити Звіт  СЕО

Начальник відділу 
містобудування та архітектури 
Ужгородської райдержадміністрації

Головний архітектор проекту



ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

пл. Народна, 4, м. Ужгород, 88008, тел.: (0312) 69-61-00; 69-60-80; 69-60-78 факс, 
^путу.саграЙііа.еоу.иа, е -таіі: аЛтіп(а)/сагра1Ьіа.еоу.иа, код ЄДРПОУ 00022496

На № 524/02-31 від 15.07.2020

Ужгородська райдержадміністрація

Відповідно до листа Ужгородської райдержадміністрації від 15.07.2020 
№ 524/02-31 надаємо визначення державних інтересів та пропозиції обласних 
управлінь, установ та організацій (додаються) для їх урахування під час розроблення 
проекту детального плану території „Розміщення багатофункціонального комплексу 
для туризму та відпочинку населення” з метою зміни цільового призначення земельних 
ділянок (кадастровий номер 2124882900:10:012:0008, 2124882900:10:012:0007), які 
знаходяться за межами населеного пункту на території Кам’яницької сільської ради 
Ужгородського району.

Державні інтереси передбачено Схемою планування території Закарпатської 
області (далі -  Схема), затвердженої рішенням обласної ради від 17.05.2013 № 731.

Основною метою Схеми є визначення стратегії розвитку Закарпатської області, а 
також:

врахування та конкретизація рішень Генеральної схеми планування території 
України, розвиток національної екологічної мережі, інженерно-транспортної, 
соціальної інфраструктури та історико-архітектурної спадщини;

врахування загальнодержавних та регіональних інтересів, формування 
транспортно-комунікаційних коридорів, зон із спеціальним режимом використання;

розроблення раціональної планувальної організації території району в частині 
забезпечення оптимальних умов проживання населення, раціонального використання 
природних ресурсів, розвитку галузей господарського комплексу, охорони 
навколишнього середовища, збереження об’єктів культурної спадщини, захисту 
територій від небезпечних геологічних та гідротехнічних процесів, створення 
транспортної та інженерної інфраструктури.

Схема планування визначає основні напрями господарського і територіального 
розвитку регіону та містить такі принципові рішення:

пропозиції з визначення пріоритетних напрямів господарського комплексу; 
соціально-економічну характеристику потенціалу та рівня розвитку 

адміністративних районів області;
пропозиції щодо основних напрямів планувального розвитку територій, 

раціонального використання природних ресурсів, охорони навколишнього середовища; 
заходи розвитку інженерно-транспортної інфраструктури.
Розрахунковий період Схеми планування території Закарпатської області 

-  2031 рік.

Голова державної адміністрації

Додатки на 25" арк.

Роман Микитин 0312-61-53-51

Олексій ПЕТРОВ



ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ДЕПАРТАМЕНТ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ

пл. Народна, 4, м. Ужгород, 88008, тел.: (0312) 61-53-05; 61-29-18 
е-таіі: есопоту@сагра(Ьіа.£ОУ.иа, код ЄДРПОУ 02741440

М&МиО&О № Огі На № 01-10/298 від 17.07.2020

Управління містобудування та 
архітектури облдержадміністрації

Відповідно до листа управління містобудування та архітектури 
облдержадміністрації від 17.07.2020 № 01-10/298 щодо надання пропозицій під 
час розроблення містобудівної документації Кам’яницької сільської ради 
Ужгородського району департамент економічного розвитку і торгівлі 
облдержадміністрації, в межах наданої йому компетенції, інформує про 
наступне.

З метою соціально-економічного розвитку області розроблена Регіональна 
стратегія розвитку Закарпатської області на період до 2020 року (рішення 
обласної ради від 06.03.2015 № 1220), якою визначені основні стратегічні цілі 
розвитку регіону:

- розвиток людського та соціального капіталу;
- формування конкурентоспроможної та інноваційної економіки;
- інтегрований розвиток сільських і міських територій;
- забезпечення якості і безпеки довкілля та просторової гармонії.
Для реалізації стратегічних цілей діє План заходів з реалізації у 

2018 -  2020 роках вищезазначеної стратегії (рішення обласної ради від 
27.07.2017 № 858), яким передбачено впровадження проектів, що сприятимуть 
економічному та соціальному розвитку області, у тому числі по Ужгородському 
району.

Зокрема, формування конкурентоспроможної та інноваційної економіки 
передбачає реалізацію проектів «Забезпечення населення якісною питною 
водою» та «Покращення доступу до об’єктів історико-культурної спадщини».

Забезпечення якості і безпеки довкілля та просторової гармонії передбачає 
реалізацію проектів «Розвиток водного господ арства та екологічного 
оздоровлення басейну річки Тиса у Закарпатській області» та «Будівництво 
сміттєпереробних та сміттєсортувальних комплексів на території Закарпатської 
області».

Директор департаменту

Наталія Микольченко 
630440



ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ДЕПАРТАМЕНТ ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ

пл. Народна, 4, м. Ужгород, 88008, тел.: (0312) 61-67-01,61-55-36,61-36-89, 
веб-сайт: есогакаграідоу.иа, е-таі1:сепІга1@есо2акаграї.§оу.иа, код ЄДРПОУ 38766364

На № ОІ-Ю/298 від 17.07.2020
Управління містобудування та 
архітектури облдержадміністрації

Відповідно до листа управління містобудування та архітектури 
облдержадміністрації від 17.07.2020 № ОІ-Ю/298 щодо пропозицій для 
врахування під час розроблення містобудівної документації з метою зміни 
цільового призначення земельних ділянок що, знаходяться за межами 
населеного пункту на території Кам’яницької сільської ради для розміщення 
багатофункціонального комплексу для туризму та відпочинку населення 
департамент інформує про те що, зазначена містобудівна документація 
підпадає під дію Закону України „Про стратегічну екологічну оцінку”.

Додаток: Перелік територій та об'єктів природно-заповідного фонду 
Ужгородського району станом на 01.01.2020 року на 7 арк.

Директор департаменту V /  V Юрій ШПОНТАК

Дмитро Томенчук 
616701



Перелік територій та об'єктів природно-заповідного фонду Ужгородського району
станом на 01.01.2020 року

№
з/п

Назва об’єкта ПЗФ Тип Площа, га Адміністративне 
розташування та мі

сцезнаходження 
об’єкта ПЗФ (в тому 
числі квартали і ви

діли)

Назва підприємства, 
організації, установи- 

землекористувача 
(землевласника), у ві

данні якого знахо
диться об’єкт ПЗФ

Рішення, згідно з яким ство
рено (оголошено) даний 

об’єкт ПЗФ, змінено його 
площу тощо

Об'єкти ПЗФ загальнодержавного значення
Заказники

Загальнозоологічні
1 Частина заказника 

"Великодоброньсь-
%Л | |кии

Загально-
зоологіч

ний

1104,39
(0,0**)

Ужгородський р-н, 
ДП “Ужгородське 

ЛГ”, Великодоброн- 
ське л-во, квартал 1- 

24

ДП “Ужгородське 
ЛГ’

ПРМ УРСР від 28.10.1974 р. 
№ 500, увійшов до 

РЛП Притисянський

Разом 1 1104,39
0,0**

і
- г

г-
Пам'ятки природи

Ботанічні
1 "Урочище Тепла 

яма”
Ботанічна 93,0 Ужгородський р-н, 

ДП "Ужгородське 
ЛГ", Кам'яницьке л- 
во, квартал 23, виділ 
1, 3, квартал 24, ви

діл 1,3,4

ДП "Ужгородське 
ЛГ"

Ріш. ОВК від 25.07.1972 р. 
№ 243, Розп. РМ УРСР від 
14.10.1975 №780-р, Ріш. 

ОВК від 23.10.1984 р. № 253

Разом 1 93,0
Ботанічні сади

1 "Ботанічний сад 
Ужгородського 

державного 
університету" ("Бо-

1 86,414
(3,194+83

,22)

м. Ужгород, 
вул. Ольбрахта, 6, 

вул. Тімірязева

ДВНЗУжНУ ПРМ УРСР від 22.07.1983 р. 
№ 31,

Ріш. ОВК від 23.10.1984 р. 
№253



2
танічний сад 

УжНУ")
Разом 1 86,414

Разом загальноде
ржавного значен

ня

3 1283,804
179,414**

Об'єкти ПЗФ місцевого значення
Регіональні ландшафтні парки

1 Частина РЛП 
"Притисянський" *

Регіона
льний 

ландшаф
тний парк

4559,47 Ужгородський р-н, 
ДП "Ужгородське 

ЛГ", Великодобронг 
ське л-во, квартал 1- 

24

ДП "Ужгородське 
ЛГ", землі запасу

і

Рішення обласної ради 
від 07.08.2009 р.№ 908

Разом 0 4559,47 );

Заказники
Лісові

1 "Анталівська
поляна"

Лісовий 193,1 Ужгородський р-Н, і 
Ужгородське війсь
кове лісництво, ква
ртал 43, виділи 1,2, 
квартал 44, виділ 1, 
квартал 3, виділ 17, 
квартал 8, виділ 6, 

квартал 9, виділи 8- 
11, квартал 14, виділ 
3, квартал 39, виділи 
1, 8, квартал 8, виді

ли 3,4

Ужгородське 
військове лісництво

1

Ріш. ОВК від 18.11.1969 р. 
№414

Разом 1 193,1
Ландшафтні

1 "Остра" Ландшаф
тний

20,0 Ужгородський р-н, 
територія Кам'яни- 
цької сільської ради

Кам'яницька сільська 
рада

Рішення Закарпатської 
обласної ради від 13.07.2012 

року № 523



з
Разом заказників 
місцевого значен

ня

2 213,1

Пам'ятки природи
Ботанічні

1 "Невицький кар'єр" Ботанічна 2,8 Ужгородський р-н, 
ДП "Ужгородське 

ЛГ", Кам'яницьке л- 
во, квартал 39, виділ 

5

ДП "Ужгородське 
ЛГ"

Рішення ОВК від 13.06.1990 
Р-

2 "Каштановий гай" Ботанічна
(3)

1,0 Ужгородський р-н, 
с. Лінці

Кіблярівська сільська 
рада

Ріш. ОВК від 23.10.1984 р., 
№253

3 "Сосна чорна" Ботанічна 3,0 Ужгородський р-н, 
с. Оноківці, урочи

ще Лиса гора

Оноківська сільська 
рада

. Ріш. ОВК від 23.10.1984 р. 
№ 253

ч..
4 "Кипарис

болотний"
Ботанічна 0,02 м. Ужгород, 

вул. Собранецька, 
96

Обласна
санепідемстанція

Ріш. ОВК від 23.10.1984 
№ 253 :

5 "Ясен Масарика" Ботанічна 0,0016 м. Ужгород, наб. 
Незалежності, 2

Ужгородська міська 
рада

Рішення обласної ради 
від 12.08.2011 року

Разом 5 6,8216
Зоологічні

1 "Лилики" Зоологіч
на

1,0 Ужгородський р-н, 
с. Нижнє Солотви- 

но, ДП "Ужгородсь
ке ЛГ", Ужгородсь
ке л-во, квартал 34, 

виділ 15

ДП "Ужгородське 
ЛГ"

Ріш. ОВК від 07.03.1990 р. 
№55

Разом 1 1,0
Гідрологічні
. Джерела

1 Джерело Б/н Гідрологі- 5,0 с. Нижнє Солотвино Сан. "Деренівська ку- Ріш. ОВК від 23.10.1984 р.



4
чна піль" №253

2 Свердловина б/н Гідрологі
чна

5,0 с. Нижнє Солотвино Сан. "Деренівська ку
піль"

РІШ.ОВК від 23.10.1984 р. 
№253

3 Джерело Б/н Гідрологі
чна

5,0 с. Циганівці, 
територія табору 

"Трембіта"

Львівське управління 
залізницею

Ріш. ОВК від 23.10.1984 р. 
№253

4 Свердловина № 1 Гідрологі
чна

3,0 с. Розівка Холмківська сільська 
рада

Ріш. ОВК від 23.10.1984 р. 
№253

5 Свердловина № 221 Гідрологі
чна

0,3 м. Ужгород Міськвиконком Ріш. ОВК від 23.10.1984 р. 
№253

6 Джерело № 1 Гідрологі
чна

0,3
0,0**

м. Ужгород Міськвиконком Ріш. ОВК від 23.10.1984 р.
№ 253 (знаходиться на 

території ботанічного саду 
загальнодержавного значен
ня "Ботанічний сад УжНУ)

7 Джерело Б/н Гідрологі
чна

1,5 с. Пацканьово, 
урочище Свята вода

Пацканівська сільська 
рада

Ріш. ОВК від 23.10.1984 р. 
№253

Разом: 7 20,1
19,8**

Г еологічні
1 "Стовп 3

вулканічного туфу 
10 м"

Геологіч
на

3,0 Ужгородський р-н, 
ДП "Ужгородське 

ЛГ", Кам'яницьке л- 
во, урочище Замко
ва гора, квартал 32, 

виділ 5

ДП "Ужгородське 
ЛГ"

Ріш. ОВК від 23.10.1984 р. 
№253

2 "Залізорудна 
штольня XIV ст."

Геологіч
на

5,0 Ужгородський р-н, 
ДП "Ужгородське 
ЛГ", Ужгородське 

л-во, квартал 34, ви
діл 7

ДП "Ужгородське 
ЛГ"

Ріш. ОВК від 23.10.1984 р. 
№253

3 "Ворочівські скелі" Геологіч
на

5,0 Ужгородський р-н, 
с. Кам’яниця, ДП

ДП "Ужгородське 
ЛГ"

Ріш. ОВК від 23.10.1984 р., 
№253



5
"Ужгородське ЛГ", 
Кам'яницьке л-во, 

квартал 29, виділ 18
4 "Анталовецькі

скелі”
Геологіч

на 0,0**
Ужгородський р-н 

Ужгородське війсь
кове лісництво, ква

ртал 44, виділ 1

Ужгородське військо
ве лісництво

РІШ.ОВК від 18.11.1969 р. 
№ 414 (знаходиться на тери
торії лісового заказника за
гальнодержавного значення 

"Анталівська поляна")
Разом 4 14,0

13,0**
Разом пам'яток 

природи місцевого 
значення

17 41,9216
40,6216**

* *
;

Парки-пам'ятки садово-паркового мистецтва п
1 ^ "Підзамковий" 4,0 м. Ужгород, 

вул. Підградська, 33
Ужгородський міськ

виконком
Ріш. ОВК від 25.07.1972 р.

№ 243, Ріш. ОВК від 
23.10.1984 р. № 253, Ріш. об- 

лради від 26.05.2011 р. № 
220

2 "Боздоський" 50,0 м. Ужгород, 
вул. Боздошська до

рога, 5

Дирекція парку Ріш. ОВК від 25.07.1972 р.
№ 243, Ріш. ОВК від 

23.10.1984 р. № 253, Ріш. об- 
лради від 04.12.2008 р. № 

708, Ріш. облради від 
26.05.2011 р. №220

3 "Парк культури і 
відпочинку”

4,0 Ужгородський р-н, 
с. В.Геївці

Великогеївська сіль
ська рада

Ріш. ОВК від 25.07.1972 р. 
№243, Ріш. ОВК від 
23.10.1984 р. № 253

4 "Парк культури і 
відпочинку”

1,5 Ужгородський р-н, 
с. Великі Лази

Великолазівська
загальноосвітня

школа

Ріш. ОВК від 23.10.1984 р. 
№ 253

5 "Палісадник 
обласної лікарні"

0,7 м.Ужгород, 
вул. Перемоги, 22

Обласна лікарня Ріш. ОВК від 23.10.1984 р. 
№253



6
6 "Сквер

міськлікарні"
0,4 м. Ужгород, 

вул. Ференца Рако- 
ці, 3

Ужгородська міська 
лікарня

Ріш. ОВК від 25.07.1972 р. 
№243

7 "Палісадник уні
верситетської 
бібліотеки"

0,5 м. Ужгород, 
вул. Капітульна, 9

УжНУ Ріш. ОВК від 25.07.1972 р. 
№243

8 "Липова алея" 1,0 м. Ужгород, 
набережна Незале

жності

Ужгородський
міськвиконком

Ріш. ОВК від 25.07.1972 р. 
№ 243

9 "Партерний сквер" 2,0 м. Ужгород, 
площа Народна

Ужгородський
міськвиконком

Ріш. ОВК від 25.07.1972 р. 
№ 243

10 "Палісадник
хімкорпусу

держуніверситету"

0,2
к
і

м. Ужгород, 
вул. Фединця, 53

УжНУ Ріш. ОВК від 18.11.1969 р. 
№ 414

11 "Рокарій ЗАТ 
"Закарпатліс"

0,51 .
:і

м. Ужгород, 
вул. Собранецька, 

60

Дирекція 
ЗАТ “Закарпатліс”

Ріш. облради від 11.01.2002 
р. № 377 з

12 "Парі| "Чертеж" 6,0 Ужгородський р-н, 
с. Чертеж

Худлівська сільська 
рада

Ріш. ОВК від 23.10.1984 р. 
№ 253

13 "Сквер 
Т. Масарика"

0,57 м. Ужгород Ужгородський
міськвиконком

Рішення Закарпатської обла
сної ради від 16.11.2012 року 

№554
Разом 13 71,38

Разом місцевого 
значення

32 4885,8716
4884,5716* **

*
Разом загальноде
ржавного та міс
цевого значення

35 6169,6756
5063,9856*

*

* -  регіональний ландшафтний парк "Притисянський" як об'єкт природно-заповідного фонду Закарпатської області числиться 
за Виноградівським районом, але частину його території (4559,47 га) враховано до площі ПЗФ Ужгородського району;
** -  площа без дублювання об'єктів ПЗФ.



ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ І
ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРИ

пл. Народна, 4, м. Ужгород, 88008, тел. (0312) 61-76-43, 
е-таіІ:сиІ4иге@саграШіа.§оу.иа Код ЄДРПОУ 02227943

0-1- 0918 £ 5  Н а № ____________ _ віл___________;

Управління містобудування !
та архітектури 1

На ваші листи від 17.07.2020 №01-10/298 та від 11.08.2020 №01-10/322 
«Щодо пропозицій до переліку державних інтересів» департамент культури 
повідомляє про наступне.

На земельних ділянках, розташованих на території Кам’яницької сільської 
ради (кадастрові номери: 2124882900:10:012:0008, 2124882900:10:012:0007) 
відсутні обліковані об’єкти культурної спадщини. Разом з тим, беручи до уваги 
наявність на території даної сільської ради 6 археологічних об’єктів культурної 
спадщини, рекомендуємо при плануванні будівництва передбачити проведення 
археологічної розвідки на вказаних земельних ділянках.

На земельних ділянках, розташованих на території Нижньостуденівської 
сільської ради (кадастрові номери: 2122484400:07:001:0001, ,
2122484400:07:001:0011, 2122484400:07:001:0012, 2122484400:07:001:0013, , 
2122484400:07:001:0014, 2122484400:07:001:0018, 2122484400:07:001:0022,
2122484400:07:001:0024, 2122484400:07:001:0026, 2122484400:07:001:0027,
2122484400:07:001:0028, 2122484400:07:001:0029) відсутні обліковані об’єкти 
культурної спадщини.

Заступник
директора департаменту -  
начальник управління 
охорони культурної спадщини, 
правового супроводу, 
організаційної та кадрової роботи ____ Микола КУЖЕЛЬНИЙ

Костянтин Куцов 
0997960933



ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ДЕПАРТАМЕНТ ІНФРАСТРУКТУРИ, РОЗВИТКУ І УТРИМАННЯ МЕРЕЖІ 
АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРІГ ЗАГАЛЬНОГО КОРИСТУВАННЯ МІСЦЕВОГО 

ЗНАЧЕННЯ ТА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА

пл. Народна, 4, м. Ужгород, 88008, тел./факс: (0312) 61-21-07 
е-таі1:оЙаіп£га@саграіЬіа.§оу.иа, оЬІсотЬо$р@саграіЬіа.§оу.иа код ЄДРПОУ 38802082

/ / .  О / , На № 01-10/298 від 17.07.2020

Управління містобудування та 
архітектури облдержадміністрації

Відповідно до листа управління містобудування та архітектури 
облдержадміністрації 17.07.2020 № 01-10/298 щодо надання пропозицій до 
переліку державних інтересів, які необхідно врахувати при розробленні 
проекту детального плану території „Розміщення багатофункціонального 
комплексу для туризму та відпочинку населення” земельної ділянки, 
розташованої за межами населеного пункту на території Камяницької міської 
ради, департамент у межах компетенції і повноважень інформує про наступне. 

При розгляді цього проекту пропонуємо врахувати та передбачити: 
благоустрій комплексу для туризму та відпочинку населення; 
будівництво систем водопостачання, водовідведення та очисних споруд, 

господарсько-побутових стічних вод, водовідвідних канав зливових і талих 
вод, під’їзної дороги, системи електропостачання;

охоронні зони об’єкту водопостачання і водовідведення та влаштування 
огорожі по периметру;

облаштування площадок для розташування контейнерних майданчиків 
для роздільного збирання відходів.

Заступник директора департаменту -  
начальник управління житлово - 
комунального господарства та
енергозбереження ' ( Л  Василь РОМАНЕЦЬ

Лідія Авдєєва, 613246 /  

№



ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМ ІНІСТРАЦІЯ

УПРАВЛІННЯ З ПИТАНЬ ОБОРОННОЇ РОБОТИ, 
ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ ТА ВЗАЄМОДІЇ З 

ПРАВООХОРОННИМ И ОРГАНАМИ

пл. Народна, 4, м. Ужгород, 88008, тел.: (0312) 63-00-72; 61-76-04; 61-55-97; 61-34-20 факс, 
е-таіі: Усг@саграіЬіа.§оу.иа, код ЄДРПОУ 33705789

2>0.о>  ̂ № З З о / о ^ —0^  На № 01-10/298 від 17.07.2020

Управління містобудування та 
архітектури облдержадміністрації

Управління розглянуло лист управління містобудування та архітектури 
облдержадміністрації 17.07.2020 № 01-10/298 та в межах компетенції інформує 
про наступне.

Розроблення проекту детального плану території „Розміщення 
багатофункціонального комплексу для туризму та відпочинку населення” за 
межами населеного пункту на території Кам’яницької сільської ради необхідно 
здійснювати із врахуванням вимог Державних будівельних норм щодо 
розроблення розділів інженерно-технічних заходів цивільного захисту 
(цивільної оборони) на мирний час та в особливий період у складі проекту 
містобудівної документації.

У зазначених розділах у встановленому порядку необхідно передбачити 
наступні інженерно-технічні заходи цивільного захисту (цивільної оборони).

На мирний час:
з урахуванням використання комплексу для розгортання необхідних 

лікувальних установ.
В особливий період:
з урахуванням використання комплексу для розміщення населення, 

евакуйованого із категорованого міста, та розгортання лікувальних установ;
розроблення схеми розміщення захисних споруд цивільного захисту 

(цивільної оборони) зазначеного комплексу.
Інженерно-технічні заходи цивільного захисту (цивільної оборони) на 

мирний час та в особливий період необхідно розробити і включити у 
вищезазначену містобудівну документацію та звести у систематизованому 
вигляді із необхідними обґрунтуваннями вюкремих розділах (томах, книгах).

Начальник управління ґ  І  Віктор БУРИНІИН

Олександр Таборов 
61 55 97



Д С ІІС : У к р а їн и
УГІРАШШIIШ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ 

З НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ У ЗАКАРПАТСЬКІЙ ОБЛАСТІ
(У ДСНС Укреши у Увкарігатшай області)

вул.Ьолгарська, 2, « У ж г о р о д , Х Й )2 о . те.1 { О .М 2 і6 6 -0 1-14 . тсз7фаісс{0 3 12 )6 6 4 174 )1 
№еЬ: Ьцр .)Лотп». А  <і«ц  ичп иа код Є Д Р П О У  '»«Г»2«КП2 Е - т & ІІ  /ак а т & п ^ а <%ага.р г у  иа

Н»М 01-ИУ298шд 17.07.2020

Н ачальнику управління м істобудування 
та  архітектури Закарпатської О Д А  
М иколі П ІГУ Л Я К У

Щодо пропозицій до переліку державних 
інтересів

Ш ановний М иколо  М и к о л ай о в и ч у !

У правління Д ерж авної служ би У країни з надзвичайних ситуацій у 
Закарпатській  області уваж но розглянуло Ваш л и ст  щ одо надання пропозиц ій  до 
переліку  держ авних інтересів , які необхідно врахувати при розробленні 
детальн ого  плану території і а  інф орм ує про наступне.

П ри розробленні детального  плану  території з  м етою  зм ін и  цільового 
призначення зем ельних  д ілянок  (кадастровий ном ер 2124882900:10:012:0008, 
2124882900:10:012:0007), які розташ овані за  м еж ам и населеного пункту, на 
тери тор ії К ам 'ян и ц ько ї сільської радій У ж городського району, відповідно до 
Д Б Н  Б. 1.1 -5 2007 «С клад, зм іст, порядок розроблення, погодж ення та 
затвердж ення розділу ІТЗ Ц З Щ О ) у м істобудівн ій  докум ентації, перш а та  друга 
частини», необхідно врахувати вим оги розділів  інж енерно-техн ічних заходів 
цивільного  захисту  (цивільної оборони) у складі м істобудівної докум ентації 
«С хем а планування території У ж городського району», як  на особливий період 
т а к  і н а  м ирний  час.

З  повагою

Заступник начальника Д м итро Л ЕЇІІК О

(ми Мага
(0 3 12 )6 6 -14 -72



ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

УПРАВЛІННЯ ЗОВНІШ НЬОЕКОНОМ ІЧНИХ ЗВ’ЯЗКІВ, 
ІНВЕСТИЦІЙ ТА ТРАНСКОРДОННОГО СПІВРОБІТНИЦТВА

пл. Народна, 4, м. Ужгород, 88008, тел.: (0312) 61-77-21; 63-04-88; факс: 61-77-13, 
е-таіі: іі2Є2@саграіЬіа.£0У.иа, код ЄДРПОУ 33705637

0$С ІЇ.с£& °£0 № М З /М -О С ь  На_______________від_____________

Управління містобудування 
та архітектури 
облдержадміністрації

Відповідно до листа від 17.07.2020 № 01-10/298 щодо пропозицій для 
формування зведеного переліку державних інтересів управління
зовнішньоекономічних зв’язків, інвестицій та транскордонного співробітництва 
повідомляє про наступне.

Пунктом 17 постанови Кабінету Міністрів України від 27 липня 1998 р. 
№ 1147 „Про прикордонний режим” визначено, що Авіаційні роботи, будь-яке 
будівництво, вирубка лісу, водокористування, геологічні, дорожні та інші 
дослідження в межах прикордонної смуги, а також гідротехнічні, 
землевпорядні, меліоративні та інші роботи пов’язані зі зміною водного режиму 
прикордонних річок, озер та інших водойм, відео-, кіно- та фотознімання 
місцевості, туристичні подорожі і стрибки з усіх видів парашутів проводяться 
після інформування органу охорони державного кордону 
Держприкордонслужби, у зоні відповідальності якого проводиться така 
діяльність, із зазначенням початку і строку її провадження, прізвища, імені та 
по батькові осіб, що проводитимуть діяльність.

Інформування здійснюється письмово не пізніше ніж за 24 години до 
початку проводження такої діяльності, зокрема за допомогою факсимільного 
зв’язку або електронної пошти. Контактна інформація розміщується 
Адміністрацією Держприкордонслужби на інформаційних стендах, офіційному 
веб-сайті, а також в засобах масової інформації.

У зв’язку з викладеним, пропонуємо Вам враховувати вимоги Постанови 
Кабінету Міністрів України від 27 липня 1998 р. № 1147 „Про прикордонний 
режим” загалом та пункту 17 -  зокрема.

Крім того, звертається увага на недопущення захоплення земель, 
територій які відносяться до земель оборони, а також вчинення інших дій, які 
можуть перешкоджати або обмежити використання земель оборони.

Начальник управління Роман ХАЙ НАС

Олена Ігнатюк 
630488



V
ДЕ РЖГЮКЛДЛСТР

Головне управлінню Держгеокадас і ру у Закарпатській області
пл. НародаМ- м- Ужгород. 88008, тел. (0312) 61-32-97.61-29-55 факс 

Е-ошіІ: гакаграйіа@іапс,..йо\'.иа, код ЄДРПОУ 39766716

0 4 .0 8 .2 0 2 0  8 - ^ 0 .5 -6 2 3 4 /2 - 2 0 _____ {!а № р і-щ /298 від 17.07.2020

Управління містобудування та 
архітектури облдержадміністрації

Відповідно листа управління містобудування та архітектури 
облдержадміністрації; 17.07.2020 № 01-10/298 Головне управління
Дсржгеокаяастру у Закарпатській області, у межах повноважень, інформує про 

. наступне. . .
Земельні ділянки з кадастровими номерами 2124882900:10:012:0008 та 

2124882900:10:012:0007, розташовані за межами населеного пункту” на 
ісріпорії Кам’яницйког сільської ради Ужгородського району Закарпатської 
облає і і, належать до земель сільськогосподарського призначення. Цільове 
призначення земельних ділянок, згідно Класифікації видів цільового 
призначення земель, для ведення особистого селянського господарства, код 
01.03. Зазначені земельні ділянки не належ» гь до земельних ділянок, виділених 
у натурі (на місцевості) власникам земельних часток (паїв).

В. о. начальника Іван ГОЛУБ

Ірини Ціл. іа 61 58 85 

О-5Ц:ггг !рика Ропсди̂ іжнз

- І> і  = / ' • ~ С -^ С Т Т / V І^А РГА ТШ  і! ■

8-7-0.5-6234/2-20 від 04.08.2020
ш Ш т8а ІІІІ Л І Н І Ї  Н І



ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 
УПРАВЛІННЯ ТУРИЗМУ ТА КУРОРТІВ

пл. Народна, 4, м. Ужгород, 88008, тел.: (0312) 61-44-11 
е-таіі: гак!оиг@саграіЬіа.§ОУ.иа, код ЄДРПОУ 43731679

(Ж ОЛ Л о  Лі) № (Ж-О У  А /  На № 01-10/298 від 17.07.2020

Управління містобудування та 
архітектури облдержадміністрації

Відповідно до листа Управління містобудування та архітектури 
облдержадміністрації 17.07.2020 № 01-10/298 щодо пропозицій до переліку 
державних інтересів для врахування їх при розробленні містобудівної 
документації інформуємо.

В області затверджена Регіональна стратегія розвитку Закарпатської 
області на період 2021 - 2027 роки, якою визначено основні оперативні цілі, в 
тому числі і розвиток туристичної та оздоровчої сфери, яка включає розвиток 
туристичної і сервісної інфраструктури.

При розробленні містобудівної документації щодо розміщення 
багатофункціонального комплексу для туризму та відпочинку населення за 
межами населеного пункту на території Кам’яницької сільської ради 
Ужгородського району пропонуємо врахувати операційні цілі та завдання 
зазначеної стратегії.

Начальник управління Маріанна ГОТРА

65 90 32



БАСЕЙНОВЕ УШ АВЛІШ Ш  ВОДНИХ РЕСУРСІВ РІЧКИ ТИСА
ДЙРЖАВНОШАГЕНТСТВА ВОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ *

Слов’янсїжа набережвіу'5; м. Ужгород, 8801В, тел.: +380 (312) 612853,612741,612785,
факс: +380 (312) 612853,612883

Щ$в 8Г^:- шт.ЬйуГІуаіЬіК»у.аа, е-тоайг оЖсе@Ьиуг);уза.20У.ца. код з Є Д Р П О У  0 10 3 70 5 7

на № /  ..
т я “ ^ * ______ р.

Управління містобудування та 
архітектури Закарпатської 
облдержадміністрації

басейнове управління водних ресурсів річки Тиса розглянуло ваш лист 
• від 17.07.2020 Ке ОІ>іЩ08 щодо пропозицій до переліку державних інтересів, 

тавМежах компетещрШювідомляє про наступне.
Відповідно до- інформації наданої Ужгородським міжрайонним 

упрдвдійням водного; господарства на земельних ділках з кадастровими 
нєШ^ами 2124882О0^®:О12:ООО8 та 2124882900:10:012:0007, що розташовані 
за межайпі населеного пункту на території Камяницької сільської ради, 
Ужгородського райОну^йротікають два потічки (без назви).

-Також фахівця^ Ужгородського МУВГ при обстеженні встановлено, що

Статтею 88 Вщйого Кодексу України «Прибережні захист смуги» 
встановлено, що з метою охорони поверхневих водних об ’ єктів від забруднення 
і засмічений та зберіШення їх водності вздовж річок, морів і навколо озер,
ЙоДоеховищ та інтШ^ВОДойм в межах водоохоронних зон виділяють земельні 

' дгшйдш під прйборЙкні захисні смуги. Прибережні зазОтні смуги
річок та навколо водойм уздовж урїзу води

для малих річокгетрумків і потічків, а також ставків площею менше З 
гектарів-2 5  метрів.

Прибережні захисні смуги встановлюється з урахуванням містобудівної 
Документації за окремими проектами землеустрою. Землі прибережних 
захисних Смуг перебувають у державні та комунальній власності та можуть 
надаватися в користування лише для цілей визначених Водним Кодексом 
Укрйии, з урахушнНЯійвимог статті 89 «Обмеження господарської діяльності в 
прибережних захисних смугах уздовж річок, навколо водойм та на островах».

В.о. начальника
■Єі^ -

Дьолог
6І2853



Д Е Р Ж А В Н Е  А Г Е Н Т С Т В О  Л І С О В И Х  Р Е С У Р С І В  У К Р А Ї Н И  
З А К А Р П А Т С Ь К Е  О Б Л А С Н Е  У П Р А В Л І Н Н Я  Л І С О В О Г О  Т А  М И С Л И В С Ь К О Г О  Г О С П О Д А Р С Т В А  
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« _____2020 рік
№ 02-02 ___________
На № 01-10/298 від 17.07.2020 р.

Закарпатська облдержадміністрація 
Управління містобудування та 
архітектури

Повідомляємо, що зазначені кадастрові номери земельних ділянок, на 
яких планується розміщення багатофункціонального комплексу для туризму та 
відпочинку населення, знаходяться за межами державного лісового фонду ДП 
«Ужгородське ЛГ», тому участь у розробці проекту детального плану території 
не входить до його компетенції.

Лист ДП «Ужгородське ЛГ» додається.
Додаток - на 1 аркуші.

Заступник начальника управління

Орос



ДЕРЖАВНЕ АГЕНТСТВО ЛІСОВИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ 
ЗАКАРПАТСЬКЕ ОБЛАСНЕ УПРАВЛІННЯ ЛІСОВОГО ТА МИСЛИВСЬКОГО

ГОСПОДАРСТВА

ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО 
“УЖГОРОДСЬКЕ ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО”

89411, Україна, Закарпатська область, Ужгородський район, с. Кам ’яниця, вул. Першотравнева, 42 
тел. (0312) 731-737, 731-571, факс 731-645, е -та іі: игЬ1І5@.гакаграї1І5.цоу.иа \уєЬ: лу\ууу.и7.1і-1і$Ь6яр.сот.иа

ДП «Ужгородський лісгосп» розглянув лист управління містобудування та 
архітектури Закарпатської ОДА № 01-10/298 від 17.07.2020 року та інформує, що земельні 
ділянки із кадастровими номерами 2124882900:10:012:0008 та 2124882900:10:012:0007 
знаходяться біля с.Кам’яницька Гута на території Кам’яницької сільської ради, не 
відносяться до земель лісового фонду та не межують із ними.

1
ЯП "УЖГОРОДСЬКИЙ ЛІСГОСП' Заступнику начальника Закарпатського 

обласного управління лісового та 
мисливського господарства 
п.Кий В.В.

Г оловний лісничий



ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ЗАКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО»

вул. Головна, 57, с. Оноківці, Ужгородський район, Закарпатська область, 89412, 
телефони: (0312) 66-95-95, (03122)3-71-90; факс:(0312) 61-98-83; Е-шаіІ: капс@иг.епегеу.еоу.иа. 

'рахунок №11А793123560000026006005609369 в ЗОУАТ«Ощадбанк» в м.Ужгород, КодЄДРПОУ 00131529
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на№ 01-10/298 від 17.07.2020 року

Управління містобудування та 
архітектури Закарпатська о§йасна 
державна адміністрація
пл. Народна, 4, м. Ужгород,
Закарпатська область, 88008

істобудування та 
року №01-10/298,

Про надання інформації

ПрАТ «Закарпаттяобленерго» отримано звернення Управління 
архітектури Закарпатської обласної державної адміністрації від 17.07.202 
та за результатами розгляду повідомляємо наступне.

При цьому, у ПрАТ «ЗакарпазрЙЬбленерго» наявний Проект «Будівництво 
електропостачання селянського господарства ТОВ “Стайл Каршти” в с. Кам’яниця, 
Ужгородського району, Закарпатськоїжюласті», згідно якого Ш земельній ділянці за 

астровим,номером 21248829Ш10:012:0008 планується встановити комплектну
трансформаторну підстанцію КТПЖ) кВА та опору (схема розміщення додається).

Перспективний розвитсщр електричних мереж ПрАТ «Закарпаттяобленшго», 
'здійснюється у відповідності\ЖЬ Плану розвитку системи розподілу, який складаЖся на 
п’ятирічний період, погоджується Міністерством енергетики та схвалюється Нашінальною 
комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних!' послуг 
(НКРЕКП). " .г

Діючим на даний час Планом розвита$у на період 2020-2024 рокга^не передбачено 
будівництво інших нових та реконструкцію існуючих ліній і^ктропередачі та 
трансформаторних-підстанцій на земедених ділянках вказаних у дисті (кадастровий номер 
2124882900:10:012:0008 та 2124882^Ш0:01€:0007). |

При цьому, на розробленомЛроекті детального плану, повинні бути відображені всІ| 
Існуючі електричні мережіур нанесеними охоронними ЗОНДМИ; ^^^овідаості Д0їі| 
нормативних документів (у.р$зі наявності).

. Додатки:

1. План траси ПЛ-10'кВ ф-р “Гута” в 1 прим, на/1 а]

В.о. технічного директора В. Сухан

Дзіковська О. 
(0312)61-98-56 УКРАЇНА

З А К А Р П А Т С Ь К А  О Б Л А С Н А  
Д Е Р Ж А В Н А  А Д М І Н І С Т Р А Ц І Я

УПРАВЛІННЯ
МІСТОБУДУВАННЯ ТА АРХІТЕКТУРИ
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1. Будівельна довжина траси ПЛ-10кВ становить 0,535км ,
2. Перед початком будівництва ІІЛ-ІОкВ виконати вирубуванню просіки н? звлкнейи* їулпнчал 
Роботи з вирубки просіки від дерев та кустарникіь покладарт-^я на За^оенІ4кіг^рзчмц,ї і е
В. Проект виконано з дотриманнями ДБН А.ЗД-5-2016 Організація'будівельного'виробництва» т



»Територія ТОЬ йСгйпл К срп г;  ,

^  ^тановЧгУі<ТГі52іа-:Б/

л °"*®»Чй
; ' і / -  .

Оп.№€ : 0 ; О п . М » 8  V.. О п Л & з/
УЛКІ.1 «їм»--.- Д-Ї-- Й-------- — — -.т-д. -  ' дії*.

Піо:г  «8л-, ггД^і^брйй уаіо-з

/  -

у 67м

' /  г \ р ' '  >  

, У .  / Ф *  &Ч_
: % п х п  . < / £

’

/

Щ іЩ  
' ~ / ’

*  ’ ^  -І*.* V
** „ ̂ - V

ЙЬ» —- * є»  **

***** ̂
5 Ь ; ^ г

" -і*  ̂̂  . г £п • *
**» _ %  ̂ " V * / '

/



т ТДЯП5ті55І0П
5У5ТЕГП

ОРЕВПТОП

Товариство зобм еж еною  
відповідальністю

« О п ер а т о р  
га зо т р а н с п о р тн о ї 
с и сте м и  У кр аїн и »

Україна, 
01010, м. Київ, 

Кловський узвіз, 
буд. 7, пов. 16

Т.: +38 (044) 461 20 13 
іп£о@і$оиа.сот

Щодо пропозицій до 
переліку державних інтересів

Начальнику управління 
містобудування та архітектури 
Закарпатської ОДА 
Пігуляку М.М.___________
88008, м.Ужгород, пл. Народна, 4

Розглянувши Ваш лист від 17.07.2020 №01-10/298 «Щодо пропозицій 
до переліку державних інтересів», при розробці проекту детального плану 
території «Розміщення багатофункціонального комплексу для туризму і 
відпочинку населення», який розробляється для зміни цільового призначення 
земельних ділянок (кадастровий номер 2124882900:10:012:0008, 
2124882900:10:012:0007), що знаходяться за межами населеного пункту на 
території Кам’яницької сільської ради Ужгородського району Закарпатської 
області, повідомляємо про відсутність об’єктів магістральних газопроводів 
ТОВ «Оператор газотранспортної системи України» поблизу вище 
зазначених земельних ділянок.

Заступник головного інженера 
з експлуатації (західний регіон)

Криховецький В.Ю. 
Максимчук В.М. 
(0342)75-09-93

□В ТОВ "Оператор ГТС України" 
№ТОВВИХ-20-8689 від 

24.07.2020

а.пз



НАФТОГАЗ
УКРТРАНСНАФ ТА

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРТРАНСНАФТА» 

вул. Московська, 32/2, м. Київ, 01010, Україна 
ЮІМТ5ТОСК СОМРАНУ «ШКТКАШМАПГА» 

32/2, Мо$кОУ5ка 5і„ Куіу, 01010, Штате

Т е / і./ Т е к : +38 (0 4 4 ) 2 0 1 - 5 7 - 0 1 , +38 (0 4 4 ) 2 0 1 - 5 7 - 7 6  
Ф а к с /Р а х: +3 &  (0 4 4 ) 2 0 1 - 5 7 - 7 8  
оШсе@ик«гатепаІ?а.сот
‘А1’* » іД;! га п мі а На. с от

Управління містобудування та
— -----——----- № —--- ------  архітектури Закарпатської ОДА

....... ....................„« ід ......................... ял. Народна, 4, м. Ужгород, 88008
е-таіі; гакагра{оЬІагск@икг. неї

Щ одо пропозицій до переліку
держ авних інтересів

АТ «Укртранснафта» розглянуло Ваш лист вхідний №1726/6-20 від 21.07.2020, 
стосовно зміни цільового призначення земельних ділянок (кадастрові номери 
2124882900:10:012:0007; 2124882900:10:012:0008), які знаходяться за межами 
населеного пункту на території Кам’яницької сільської ради Ужгородського району 
Закарпатської області для розроблення проекту детального плану території 
«Розміщення багатофункціонального комплексу для туризму та відпочинку 
населення».

За результатами розгляду повідомляємо наступне.
В межах земельних ділянок (кадастрові номери 2124882900:10:012:0007; 

2124882900:10:012:0008), які знаходяться за межами населеного пункту на території 
Кам’яницької сільської ради Ужгородського району Закарпатської області, 
комунікацій АТ «Укртранснафта» немає.

Пропозиції щодо переліку державних інтересів, які необхідно врахувати 
при розроблені проекту детального плану території в АТ «Укртранснафта» відсутні.

Заступник директора технічного -  
/ головний інженер (м. Львів) С. Р. Яновський

М. Припише 
0 0962092440

№о'?’>-.‘ Н 4 М  1 / ^ /1 0 1 ? .?(> ш  п 1 ?  П 7  711711



П рим. №  /

ДЕРЖАВНА
ПРИКОРДОННА СЛУЖБА УКРАЇНИ 

Західне регіональне управління 
Чопський прикордонний загін

вул. Головна 55А , м. Чоп, 89502, тел./факс: (0312) 71-13-86  
Е-таі1: с1юр_2а£Іп@с1р$и. §оV. иа К од ЄДРПОУ 14321707

” липня 2020  року №  711 /^ 3 0 ^

Н ачальнику управління
м істобудування та архітектури  
Закарпатської обл асн ої
держ авної адм ін істрац ії
п. М иколі 11Н УЛЯКУ____________
пл. Народна, буд. 4, м. Ужгород,
88008.

Н а В аш  лист в ід  24  липня 2 0 2 0  року за  01 -1 0 /3 0 5  інф орм ую  про  
наступне:

П унктом  17 постанови К абінету М іністрів  У країни в ід  27  липня 1998 р. 
N 1 1 4 7  «П ро прикордонний реж им » визначено, щ о Авіаційні роботи, будь-яке 
будівництво, вирубка лісу, водокористування, геологічні, дорожні та інші 
дослідження в межах прикордонної смуги, а також гідротехнічні, 
землевпорядні, меліоративні та інші роботи, пов’язані із зміною водного 
режиму прикордонних річок, озер та інших водойм, відео-, кіно- та 
фотознімання місцевості, туристичні подорожі і стрибки з усіх видів 
парашутів проводяться після інформування органу охорони державного 
кордону Держприкордонслужби, у  зоні відповідальності якого провадиться 
така діяльність, із зазначенням початку і строку її провадження, прізвища, 
імені та по батькові осіб, що провадитимуть діяльність.

Інформування здійснюється письмово не пізніше ніж за 24 години до 
початку провадження такої діяльності, зокрема за допомогою факсимільного 
зв ’язку або електронної пошти. Контактна інформація розміщується 
Адміністрацією Держприкордонслужби на інформаційних стендах, офіційному 
веб-сайті, а також в засобах масової інформації.

У  зв ’язку з  викладеним , пропоную  В ам  врахувати вим оги постанови  
К абінету М іністрів У країни в ід  27  липня 1998 р. N  1147 «П ро прикордонний  
реж им » загалом  та пункту 17 -  зокрема.



Крім того, звертаю Вашу увагу на недопущення захоплення земель, 
територій, які відносяться до земель оборони а також вчинення інших дій, які 
можуть перешкоджати або обмежити використання земель оборони.

Начальник Чопського прикор,
Руслан ЦАПЮК

вик. Руслан ЛАГУТІН 
тел. 2205-519



купівлі-продажу земельної ділянки
місто Ужгород, Закарпатської області. Україна 

п’ятого грудня дві тисячі п'ятнадцятого року.
Ми, що нижче підписалися:
громадянин України Шпернк Іван Михайлович, 09.09.1980 р.нар., ідентифікаційний (податковий) 

номер 2947224972, мешканець села Тарнівці № 42, Ужгородського р-ну, Закарпатської області, від імені 
якого та за довіреністю, посвідченою 19.09.2015 року за р. № 694 приватним нотаріусом Ужгородського 
районного нотаріального округу Житко О.І. діє Шебалдов Андрій Іванович, 02.12.1969 р.нар., 
ідентифікаційний (податковий) номер 2553814237, мешканець міста Мукачево, вул. Дм. Донського буд. 6 
кв. 7, Закарпатської області, (надалі — ПРОДАВЕЦЬ), та

громадянин України Васик Віталій Віталійович, 28.07.1967 р.нар., реєстраційний номер облікової 
картки платника податків 2468021754, мешканець міста Мукачево вул. Росвигівська буд. 17а кв. 15, (надалі 
— ПОКУПЕЦЬ), попередньо ознайомлені з вимогами цивільного законодавства щодо недійсності 
правочинів, перебуваючи при здоровому розумі, ясній пам'яті та діючи добровільно, розуміючи значення 
своїх дій та правові наслідки укладеного договору, уклали цей договір про нижченаведене:

1. ПРОДАВЕЦЬ зобов’язується передати, а ПОКУПЕЦЬ зобов’язується прийняти у власність 
цілу земельну ділянку площею 1,7567 га, шо розташована за адресою: Закарпатська область, 
Ужгородський район, Ка.м'яннцька сільська рада, (надалі — земельна ділянка), та сплатити за неї 
обговорену грошову суму.

1.1. Цільове призначення земельної ділянки —для ведення особистого селянського господарства-
01.03.

1.2. Категорія земель - землі сільськогосподарського призначення.
1.3. Кадастровий номер земельної ділянки - 2124882900:10:012:0008.
1.4. Земельна ділянка, що є предметом цього договору, належить ПРОДАВЦЮ на праві особистої 

приватної власності згідно договору купівлі-продажу земельної ділянки, посвідченого 06.08.2015 року за 
р. № 1185 приватним нотаріусом Ужгородського районного нотаріального округу Хваста М.М. Державну 
реєстрацію права власності на земельну ділянку в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно 
проведено Державним реєстратором прав на нерухоме майно, приватним нотаріусом Ужгородського 
районного нотаріального округу Хваста М.М. 06.08.2015 року, номер запису про право власності: 10706942, 
реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна : 697411821248.

У Витязі з Державного земельного кадастру про земельну ділянку №НВ-2101051892015 від 
10.09.2015 року зазначено, що обмеження у використанні земельної ділянки не зареєстровані.

2. За домовленістю сторін продаж цей вчинено за ціною 146193,00 грн. (сто сорок шість тисяч сто 
дев’яносто три грн. 00 коп.) гривень. Вказана сума повністю сплачена ПОКУПЦЕМ готівкою і отримана 
ПРОДАВЦЕМ до підписання цього договору. На час підписання цього договору сторони не мають одна до 
одної жодних претензій, щодо проведення розрахунків.

3. Ринкова вартість земельної ділянки становить 146192,57 грн. (сто сорок шість тисяч сто дев’яносто 
два грн. 57 коп.), відповідно до Висновку експертів про ринкову вартість земельної ділянки від 10.09.2015 
року, виконаного ТОВ «Акр-Консалт».

4. ПРОДАВЕЦЬ/представник свідчить, що:
- що відчужувана за даним договором земельна ділянка не є спільною сумісною власністю подружжя 

та є особистою приватною власністю ПРОДАВЦЯ, оскільки той у шлюбі не перебуває,
- на земельній ділянці, шо є предметом даного договору, будівлі та споруди відсутні;
-незастережених недоліків, які значно знижують цінність або можливість використання за цільовим

призначенням зазначеної в цьому договорі земельної ділянки, немає;
- від ПОКУПЦЯ не приховано обставин, які мають істотне значення;
- до укладення цього договору земельна ділянка іншим особам не відчужена;
- земельна ділянка під забороною (арештом), в іпотеці (заставі), податковій заставі не перебуває.
- земельна ділянка як внесок до статутного капіталу юридичних осіб не передана;
- щодо земельної ділянки відсутні судові спори;
- самовільного будівництва на земельній ділянці немає;
- внаслідок продажу земельної ділянки не буде порушено прав та законних інтересів інших осіб;
- договір не укладається під впливом тяжкої для ПРОДАВЦЯ обставини.
5. Права та обов’язки сторін:
5.1.Обов’язки Продавця:
- передати за даним договором земельну ділянку, вільну від будь-яких майнових прав і претензій 

третіх осіб;
- передати за даним договором земельну ділянку у стані, рівному з існуючим огляду и

ПОКУПЦЕМ;
- попередити ПОКУПЦЯ про всі відомі йому недоліки проданої земельної ділянки;

- попередити ПОКУПЦЯ про всі права третіх осіб на земельну ділянку, що продффр{0 (ЦР 7̂ *29 ̂ мача’
право застави, право довічного користування тощо);

__ ___ Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення.

Ш а ф с і ю  * * № ! ? уклади



\
земельної 
або актів

ділянкі\ 
цивільне,

- повинен одночасно передати ПОКУПЦЕВІ документи, шо стосуються 
піддягають переданню разом із земельною ділянкою відповідно до договору 
законодавства.

5.2.Права ПРОДАВЦЯ:
- вимагати прийняття земельної ділянки ПОКУПЦЕМ у стані, що відповідає умовам цього Договору;
5.3.0бов’язки ПОКУПЦЯ:

- забезпечувати використання земельної ділянки за цільовим призначенням;
- прийняти земельну ділянку у стані, що відповідає умовам цього Договору;
5.4.Права ПОКУПЦЯ:

- вимагати розірвання договору купівлі-продажу, якщо він не знав і не міг знати про права третіх осіб на 
земельну ділянку;

- у разі вилучення за рішенням суду земельної ділянки на користь третьої особи на підставах, що 
виникли до продажу має право вимагати від ПРОДАВЦЯ відшкодування завданих йому збитки, якщо він не 
знав або не міг знати про наявність таких підстав.

5.5. ПОКУПЕЦЬ повідомляє, що набуває земельну ділянку у спільну сумісну власність подружжя 
разом з дружиною Васик Ольгою Костянтинівною. Дружина Васик Ольга Костянтинівна надала свою згоду 
на купівлю земельної ділянки. Згода оформлена заявою, справжність підпису на якій засвідчено приватним 
нотаріусом Ужгородського районного нотаріального округу Житко О.І. 05.12.2015 року за р. № 837, бланк 
ПАС 157722.

6. Сторони підтверджують, що:
- вони не визнані недієздатними чи обмежено дієздатними;
- укладення договору відповідає їх інтересам;
- волевиявлення є вільним і усвідомленим і відповідає їх внутрішній волі;
- умови договору зрозумілі і відповідають реальній домовленості сторін;
- договір не приховує іншого правочину і спрямований на реальне настання наслідків, які обумовлені 

у ньому.
7. Сторони свідчать, що у тексті цього договору зафіксовано усі істотні умови, що стосуються 

купівлі-продажу земельної ділянки. Будь-які попередні домовленості, які мали місце до укладення цього 
договору і не відображені у його тексті, не мають правового значення.

8. Право власності на земельну ділянку виникає у Покупця після проведення державної реєстрації. 
Цей договір відповідно до ст. 182, 210, 657 ЦК України та ст. 132 Земельного Кодексу України є підставою для 
проведення в порядку встановленому законодавством державної реєстрації. Згідно ст. 126 Земельного 
Кодексу України право власності земельної ділянки оформлюється відповідно до Закону України «Про 
державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень».

9. Витрати пов'язані з оформленням цього договору сплачує ПОКУПЕЦЬ.
10. Цей договір складений у двох примірниках, один з яких залишається у справах приватного нотаріуса 

Ужгородського районного нотаріального округу Закарпатської області Жигко О.І., а другий, викладений на 
бланку нотаріальних документів НАС 157723 - видається ПОКУПЦЮ.

11 .Відсутність заборони відчуження̂ -земельної ділянки, записів про іпотеку земельної ділянки та 
відсутність податкових застав нотаріус̂ ! перевірено.
Підписи:

\

ПРОДАВЕЦЬ

ПОКУПЕЦЬ

Ц-ісиалдио /л.і., дії ітішдііючий по довіреності шд імені Шперика Івана Михайловича)

Місто Ужгород, Закарпатська область, Україна, п’ятого грудня дві тисячі п’ятнадцятого року.
Цей договір посвідчено мною. Жигко О.І., приватним нотаріусом Ужгородського районного нотаріального округу 

Закарпатської області.
Договір підписано сторонами у моїй присутності.
Особи сторін встановлено, їх дієздатність, а також належність Шперику Івану Михайловичу відчужуваної 

земельної ділянки та повноваження представника перевірено.
Відповідно до статті 182 Цивільного кодексу України право власності на земельну ділянку підлягає державній 

реєстрації в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно. ... ^
Запеєстповано в оеєстпі за X». 'аг у

йріат»

\\Ч:

Стягнуто плати згідно ст.31 Закону Украї

Приватний нотаріус:

і Мо;і  а . . V.,
\*  ч /  -Ч - 1 "  . • іх  .  . 4У

. І. Житко
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з Держ авного  р еєстру  речових прав на нерухоме  майно  про 
реєстрац ію  права власност і

Індексний номер 
витягу:
Дата, час
формування:
Витяг надав:

Підстава надання 
витягу:

49160114

05.12.2015 13:04:30

приватний нотаріус Житко Ольга Іванівна, Ужгородський 
районний нотаріальний округ, Закарпатська обл.
заява з реєстраційним номером: 14678925, дата і час реєстрації 
заяви: 05.12.2015 13:01:15, заявник: Васик Віталій Віталійович

Актуальна  інф орм ац ія  про держ авну реєстрац ію  права власност і

Ш

:" :

1=

і:

Номер запису  про право  власност і: 12383555
Дата, час державної 
реєстрації:
Державний
реєстратор:
Підстава виникнення 
права власності:

Підстава внесення 
запису:
Форма власності: 
Розмір частки: 
Власники:

05.12.2015 13:01:15

приватний нотаріус Житко Ольга Іванівна, Ужгородський 
районний нотаріальний округ, Закарпатська обл.
договір купівлі-продажу, серія та номер: 840, виданий 05.12.2015, 
видавник: Приватний нотаріус Ужгородського районного 
нотаріального округу Житко Ольга Іванівна
Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний 
номер: 26788807 від 05.12.2015 13:02:47
приватна
1
В аси к  В італ ій  В італ ійович , реєстраційний номер облікової 
картки платника податків: 2468021754, паспорт громадянина 
України, серія та номер: ВР610492, виданий 16.11.2015, 
видавник: Мукачівський МВ ГУ ДМС України в Закарпатській 
області, країна громадянства: Україна

В ід о м о ст і про о б ’єкт нерухомого  майна 
Реєстрац ійний  номер  о б ’єкта нерухомого  майна: 697411821248
Об’єкт нерухомого 
майна:
Адреса:
Кадастровий номер:

Орган, що здійснив 
державну реєстрацію 
земельної ділянки:

земельна ділянка

Закарпатська обл., Ужгородський р., с/рада Кам'яницька
2124882900:10:012:0008, дата державної реєстрації земельної 
ділянки: 24.12.2012
Управління Держкомзему в Ужгородському районі

Е Е Х  534922
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Цільове призначення: для ведення особистого селянського господарства
Площа: 1,7567 га

Витяг сф о р м ував
Державний 
реєстратор:
П ідпис:

щІ
‘

стор. 2 з 2
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витяг
з Державного земельного кадастру про земельну ділянку

Номер витягу НВ-0002У27452ОІУ
Дата формування 27.03.201У
Надано па заяву (запит) Васик Віталій Віталійович

27.03.201 У. 313-2103291 182019

Дані, за якими здійснювався пошук інформації у Державному земельному кадастрі 
Кадастровий номер 2124882900:10:012:0008 
земельної ділянки

Загальні відомості про земельну ділянку
Кадастровий номер 
Місце розташування 
(адміністративно- 
територіальна одиниця) 
Цільове призначення: 
Категорія земель 
Вид використання 
земельної ділянки 
Форма власності 
Площа земельної 
ділянки, гектарів

2 124882900:10:1) 12:0008
Закарпатська область, Ужгородський район. Кам'яннцька сільська рада

01.03
Землі сільськогосподарського призначення
для ведення особистого селянського! господарства

приватна
1.7567

Відомості про державну реєстрацію земельної ділянки
Інформація про 
документацію із 
землеустрою, на 
підставі якої здійснена 
державна реєстрація 
земельної ділянки

ІІроск'і землеустрою щодо відведення земельних ділянок ,
1 У. 12.2012;! Іерсчписьткпп міськрайоїіппіі виробничий відділ ЗРФ ДП 
"Центр ДЗК", Скубсшіч В.І.

Орган, який Управління Дсржкомзему в Ужгородському районі
зареєстрував земельну
ділянку
Дата державної 24.12.2012
реєстрації земельної
ділянки

Створено ча допомогою програмного аіоочисчоїнія Державної о '.омс,п.пого кадао.



Вид права
Інформація
про власників
(користувачів)
земельної ділянки
Прізвище, ім'я та по
батькові
Реквізити документа, 
що посвідчує особу 
Податковий номер 
Частка у спільній 
власності 
Документ, який 
є підставою для 
виникнення права 
Документ, що 
посвідчує право

Відомості про право власності право постійного користу вання 
Право власності

Васик Віталій Віталійович

ВР610492 виданий Мукачівський МВ ГУ ДМС України в Закарпатській
області 16.11.2015 

2468021754

Свідоцтво про право власності па нерухоме майно витяг з Державного 
реєстру речових прав па нерухоме майно 49160114 від 05.12.2015

Відомості про обмеження у використанні земельної ділянки 
Відомості про обмеження у використанні земельної ділянки, встановлені Порядком ведення 
Державного земельного кадастру, затвердженого Постановою Кабінету міністрів України від 
17.10.2012 N0.1051, не зареєстровані.

Відомост і про особу, яка уповноважена надавати відомості з 
Державного земельного кадастру (нотаріуса) відповідно до закону, 

що надала витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку 
Витяг підготував та І. І. Жупик. Ужгородська районна тержавна адміністрація Закарпатської 
надав області

Підпис:

М.П.

я АДМІНІСТРАТИВНИХ п о с л у г

а д м ін іс т р а т о р

,:,ик Ірина Іванівна
.. ,  Л іД Я К ^и Д НіУГТГАІй)

Створено за допомогою програмного заос міочлиія Ді'імдімк.го 'юмсдміоіч» иа.‘ідс,|';.



Додаток до ічпяіл і Держаїшого земельного кадастру про 
земельну ділянку під 27.03.2019 р. Де НВ-0002927452019

Кадастровим план земельної ділянки 

Кадастровий номер земельної ділянки 2124882900:10:012:0008

Масштаб 1: 2000

Створено за допомогою програмного забезпечення Державного земельного кидає і р\



Умовні позначення:Опис меж:
Від А до Б землі загального корме гупання; 
Від Б до Б землі запасу сільської ради;

Експлікація земельних угідь:

Всього
земель.
гектарів

V' юму числі за земельними угіддями, гектарів:
1 Іасовміца і і с і . о г о

1 2
Площа

земельної
ділянки,
гектарів
1.7567

1.750"



Відомості про особу, яка склала кадастровий план земельної ділянки
Прізвище та ініціали особи, яка склала 
кадастровий план земельної ділянки Жупик I I.

Підпис особи, яка склала кадастровий план А Ш О »земельної ділянки

Створено за допомогою програмного іаосчпсчеїшн Д.-ра.аамо. о юмедміого кидає ір\



купівлі-продажу земельної ділянки
місто Ужгород, Закарпатської області, Україна 
п’ятого грудня дві тисячі п’ятнадцятого року.

Ми, що нижче підписалися:
громадянин України Шперик Іван Михайлович, 09.09.1980 р.нар., ідентифікаційний (податковий) 

номер 2947224972, мешканець села Тарнівці № 42, Ужгородського р-ну, Закарпатської області, від імені 
якого та за довіреністю, посвідченою 19.09.2015 року за р. № 693 приватним нотаріусом Ужгородського 
районного нотаріального округу Житко О.І. діє Шебалдов Андрій Іванович, 02.12.1969 р.нар., 
ідентифікаційний (податковий) номер 2553814237, мешканець міста Мукачево, вул. Дм. Донського буд. 6 
кв. 7, Закарпатської області, (надалі — ПРОДАВЕЦЬ), та

громадянин України Васик Віталій Віталійович, 28.07.1967 р.нар., реєстраційний номер облікової 
картки платника податків 2468021754, мешканець міста Мукачево вул. Росвигівська буд. 17а кв. 15, (надалі 
— ПОКУПЕЦЬ), попередньо ознайомлені з вимогами цивільного законодавства щодо недійсності 
правочинів, перебуваючи при здоровому розумі, ясній пам'яті та діючи добровільно, розуміючи значення 
своїх дій та правові наслідки укладеного договору, уклали цей договір про нижченаведене:

1. ПРОДАВЕЦЬ зобов’язується передати, а ПОКУПЕЦЬ зобов’язується прийняти у власність цілу 
земельну ділянку площею 0,2431 га, що розташована за адресою: Закарпатська область, Ужгородський 
район, Кам’яницька сільська рада, (надалі — земельна ділянка), та сплатити за неї обговорену грошову 
суму.

1.1. Цільове призначення земельної ділянки — для ведення особистого селянського господарства-
01.03.

1.2. Категорія земель — землі сільськогосподарського призначення.
1.3. Кадастровий номер земельної ділянки -  2124882900:10:012:0007.
1.4. Земельна ділянка, що є предметом цього договору, належить ПРОДАВЦЮ на праві особистої 

приватної власності згідно договору купівлі-продажу земельної ділянки, посвідченого 06.08.2015 року за р. 
№ 1184 приватним нотаріусом Ужгородського районного нотаріального округу Хваста М.М. Державну 
реєстрацію права власності на земельну ділянку в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно 
проведено Державним реєстратором прав на нерухоме майно, приватним нотаріусом Ужгородського 
районного нотаріального округу Хваста М.М. 06.08.2015 року, номер запису про право власності: 10706541, 
реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна : 697458221248.

У Витязі з Державного земельного кадастру про земельну ділянку №НВ-2101051902015 від 
10.09.2015 року зазначено, що обмеження у використанні земельної ділянки не зареєстровані.

2. За домовленістю сторін продаж цей вчинено за ціною 20231,00 грн. (двадцять тисяч двісті тридцять 
одна грн. 00 коп.) гривень. Вказана сума повністю сплачена ПОКУПЦЕМ готівкою і отримана ПРОДАВЦЕМ 
до підписання цього договору. На час підписання цього договору сторони не мають одна до одної жодних 
претензій, щодо проведення розрахунків.

3. Ринкова вартість земельної ділянки становить 20230,78 грн. (двадцять тисяч двісті тридцять грн. 78 
коп.), відповідно до Висновку експертів про ринкову вартість земельної ділянки від 10.09.2015 року, 
виконаного ТОВ «Акр-Консалт».

4. ПРОДАВЕЦЬ /представник свідчить, що:
- що відчужувана за даним договором земельна ділянка не є спільною сумісною власністю подружжя 

та є особистою приватною власністю ПРОДАВЦЯ, оскільки той у шлюбі не перебуває,
- на земельній ділянці, що є предметом даного договору, будівлі та споруди відсутні;
-незастережених недоліків, які значно знижують цінність або можливість використання за цільовим

призначенням зазначеної в цьому договорі земельної ділянки, немає;
- від ПОКУПЦЯ не приховано обставин, які мають істотне значення;
- до укладення цього договору земельна ділянка іншим особам не відчужена;
- земельна ділянка під забороною (арештом), в іпотеці (заставі), податковій заставі не перебуває.
- земельна ділянка як внесок до статутного капіталу юридичних осіб не передана;
- щодо земельної ділянки відсутні судові спори;
- самовільного будівництва на земельній ділянці немає;
- внаслідок продажу земельної ділянки не буде порушено прав та законних інтересів інших осіб;
- договір не укладається під впливом тяжкої для ПРОДАВЦЯ обставини.
5. Права та обов’язки сторін:
5.1 .Обов’язки Продавця:
- передати за даним договором земельну ділянку, вільну від будь-яких майнових прав і претензій

третіх осіб; „
■ • • . 0 & К Я 0  ...- передати за даним договором земельну ділянку у стані, рівному з існуючим нж̂ ь̂з'огляду и

ПОКУПЦЕМ;
- попередити ПОКУПЦЯ про всі відомі йому недоліки проданої земельної ділянки;

- попередити ПОКУПЦЯ про всі права третіх осіб на земельну ділянку, що продає}гІАСпф§$'/Щ$мача, 
право застави, право довічного користування тощо);

Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення.



повинен одночасно передати ПОКУПЦЕВІ документи, що стосуються земельної ділянки та 
підлягають переданню разом із земельною ділянкою відповідно до договору або актів Цивільно
законодавства.

- вимагати прий^я^мельної ділянки ПОКУПЦЕМ у стані, що відповідає умовам цього Договору; 
5.3.0бов’язки ПОКУПЦЯ:
- забезпечувати використання земельної ділянки за цільовим призначенням,
- прийняти земельну ділянку у стані, що відповідає умовам цього Договору;
- рш̂ вани договору купівлі-продажу, якщо він „в знав і не міг знати про прав, третіх осіб на

ЗЄМТ р « е н „ я  за рішенням суду земельної ділянки на користь третьої особи на підставах що 
виникіш до продажу мас право вимагати від ПРОДАВЦЯ відшкодування завданих йому збитки, якщо він не
знав або ЯЄпокупець”повідомляє” ™  шбувас земельну ділянку у спільну сумісну власність подружжя 

ом з дружтнзтжт Васик̂ Ольгою Костянтинівною. Дружина Васик Ольг, Костянтинівна надала сою згоду 
на купівлю земельної ділянки. Згода оформлена заявою, справжність підпису „а якш засвідчено приватним 
нотаріусом Ужгородського районного нотаріального округу Житко О.І. 05.12.2015 року за р. К  83/, май
НАС 157722.

Сторони підтверджують, що: ■
- вони не визнані недієздатними чи обмежено дієздатними,
- укладення договору відповідає їх інтересам; . .„ ._
- волевиявлення є вільним і усвідомленим і відповідає їх внутрішній волі;
- умови договору зрозумілі і відповідають реальній домовленості сторін; „ллиппттрні
- договір не приховує іншого правочину і спрямований на реальне настання наслідків, які обумо

у ньому. ни свідчатЬ) що у тексті цього ДОГОВОру зафіксовано усі істотні умови, стосуються
купівлі-продажу земельної ділянки. Будь-які попередні домовленості, які мали місце до укладень, ц
договору ^а̂  емельну д̂ ян̂ вишкає̂ с̂п̂ пця̂ ісля проведення державної реєстрацій
Цей договір відповідно до ст.182, 210, 657 ЦК України та ст.132 Земельного Кодексу
пповепення в порядку встановленому законодавством державної реєстрації. Згідно ст.126 Земельно 
КодексуН̂ раїни°̂ раво власності земельної ділянки оформлюється відповідно до Закону України «Про 
державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяженьж

О Пмтпяти пов'язані з оформленням цього договору сплачує І ЮКУ ІІЬЦЬ.
10 Цей договір складений у двох примірниках, один з яких залишається у справах приватного нотаріуса 

Ужгородаького'районного нотар̂ ьною" округу Закарпатсько̂ бласті Жптко О.ї, а другип, викладепии „а
записів про іпотеку земельної ділянки та

відсутність податкових застав нотаріусомгіере̂ ірено.
Підписи;

ПРОДАВЕЦЬ

ПОКУПЕЦЬ

Л М * і~, п/и.:(з Л V
,чий по довіреності шд імені Шперзі Шперика Івана Михайловича)

і у  і и / ш  и у ц ц  у  д д * ------------  Г

А . /з У С  _______________________ __

Закарпатської області.
належність ш нерик, .в,ну Мнхайло.нну відчужу™ »,

— »»■— - * « - » — *
реєстрації в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майнсь^ -

Зареєстровано в реєстрі за .М; >У_. х  ^
Стягнуто плати згідно ст.31 Закону України «Про^нотаріат»

Приватний нотаріус: О.І.Житко



■'Л 'в ї ї *

З Д ерж авного  р е єстр у  речових  прав на н ерухом е  м айно  про 
реєстрац ію  права вл а сн ост і

Індексний номер 
витягу:
Дата, час 
формування:
Витяг надав:

Підстава надання 
витягу:

49159501

05.12.2015 12:56:26

приватний нотаріус Житко Ольга Іванівна, Ужгородський 
районний нотаріальний округ, Закарпатська обл.
заява з реєстраційним номером: 14678743, дата і час реєстрації 
заяви: 05.12.2015 12:52:54, заявник: Васик Віталій Віталійович

А ктуал ьна  інф орм ац ія  про держ авну  р еєстрац ію  права  власност і 
Номер  запису  про право  власност і: 12383404
Дата, час державної 
реєстрації:
Державний
реєстратор:
Підстава виникнення 
права власності:

05.12.2015 12:52:54

приватний нотаріус Житко Ольга Іванівна, Ужгородський 
районний нотаріальний округ, Закарпатська обл.
договір купівлі-продажу, серія та номер: 839, виданий 05.12.2015, 
видавник: Приватний нотаріус Ужгородського районного 
нотаріального округу Житко Ольга Іванівна
Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний 
номер: 26788525 від 05.12.2015 12:54:32
приватна
1

В аси к  В італ ій  В італ ійович , реєстраційний номер облікової 
картки платника податків: 2468021754, паспорт громадянина 
України, серія та номер: ВР610492, виданий 16 11 2015 
видавник: Мукачівський МВ ГУ ДМС України в Закарпатській 
області, країна громадянства: Україна

В ід о м о ст і про  о б ’єкт нерухомого  майна 
Реєстрац ійний  ном ер  о б ’єкта нерухом ого  майна: 697458221248

Підстава внесення 
запису:
Форма власності: 
Розмір частки: 
Власники:

Об’єкт нерухомого 
майна:
Адреса:

Кадастровий номер:

Орган, що здійснив 
державну реєстрацію 
земельної ділянки:

земельна ділянка

Закарпатська обл., Ужгородський р., с/рада Кам'яницька

2124882900:10:012:0007, дата державної реєстрації земельної 
ділянки: 24.12.2012

Управління Держкомзему в Ужгородському районі

0?
Е Е Х  5 3 4 9 1 9

....
.



Цільове призначення: 
Площа:

Витяг сф орм ував :
Державний
реєстратор:
П ідпис:

для ведення особистого селянського господарства 
0,2431 га

Житко О.І 
Житко О.І



в и т я г
з Державного земельного кадастру про земельну ділянку

Номер витягу НВ-2101647562016
Дата формування 29.11.2016
Надано на заяву (запит) Васик Віталій Віталійович

29.11.2016, ЗВ-2102042832016

Дані, за якими здійснювався пошук інформації у Державному земельному кадастрі 
Кадастровий номер 2124882900:10:012:0007 
земельної ділянки

Загальні відомості про земельну ділянку
Кадастровий номер 
Місце розташування 
(адміністративно- 
територіальна одиниця) 
Цільове призначення: 
Категорія земель 
Вид використання 
земельної ділянки 
Форма власності 
Площа земельної 
ділянки, гектарів

2124882900:10:012:0007
Закарпатська область, Ужгородський район, Кам'яницька сільська рада

01.03
Землі сільськогосподарського призначення
для ведення особистого селянськогог господарства

приватна
0.2431

Відомості про державну реєстрацію земельної ділянки
Інформація про 
документацію із 
землеустрою, на 
підставі якої здійснена 
державна реєстрація 
земельної ділянки

Проект землеустрою щодо відведення земельних ділянок ,
19.12.2012;Перечинсьткий міськрайонний виробничий відділ ЗРФ ДП 
"Центр ДЗК", Скубенич В.І.

Орган, який Управління Держкомзему в Ужгородському районі
зареєстрував земельну
ділянку
Дата державної 24.12.2012
реєстрації земельної
ділянки

Створено за допомогою програмного забезпечення Державного земельного кадастру



Відомості про право власності / право постійного користування 
Вид права Право власності
Інформація 
про власників 
(користувачів) 
земельної ділянки
Прізвище, ім'я та по Васик Віталій Віталійович 
батькові
Реквізити документа, 
що посвідчує особу 
Податковий номер 
Частка у спільній 
власності 
Документ, який 
є підставою для 
виникнення права 
Документ, що 
посвідчує право

ВР610492 виданий Мукачівський МВ ГУ ДМС України в Закарпатській 
області 16.11.2015
2468021754
1

Свідоцтво про право власності на нерухоме майно витяг з Державного 
реєстру речових прав на нерухоме майно 49159501 від 05 12 2 0 15 ЕЕХ 
534919

Відомості про обмеження у використанні земельної ділянки 
Відомості про обмеження у використанні земельної ділянки, встановлені Порядком ведення 
Державного земельного кадастру, затвердженого Постановою Кабінету міністрів України від 
17.10.2012 N 0 .1051, не зареєстровані.

Відомості про особу, яка уповноважена надавати відомості з 
Державного земельного кадастру (нотаріуса) відповідно до закону, 

що надала витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку 
Витяг підготував та М. В. Кубарич, Управління Держгеокадастру в Ужгородському районі 
наДав Закарпатської області

Підпис: 0ІІО І /

Створено за допомогою програмного забезпечення Державного земельного кадастру



Додаток до витягу з Державного земельного кадастру про 
земельну ділянку від 29.11.2016 р. № НВ-2101647562016

Кадастровий план земельної ділянки

Кадастровий номер земельної ділянки 2124882900:10:012:0007

Масштаб 1: 1000

Створено за допомогою програмного забезпечення Державного земельного кадастру



Умовні позначення:Опис меж:
Від А до Б землі загального користування; 
Від Б до Б землі запасу сільської ради;

Експлікація земельних угідь:

Всього
земель,
гектарів

У тому числі за земельними угіддями, гектарів:
Пасовища всього

1 2
Площа

земельної
ділянки,
гектарів
0.2431

0.2431 "
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Коротка пояснювальна записка

1. Вступ.
1.1. Загальні дані
Проект детального плану території «Розміщення багатофункціонального 

комплексу для туризму та відпочинку населення, з метою зміни цільового 
призначення земельних ділянок з кадастровими номерами: 
2124882900:10:012:0008, 2124882900:10:012:0007, що знаходяться за межами 
населеного пункту, на території Кам’яницької сільської ради» розроблений 
відповідно до розпорядження голови Ужгородської районної державної 
адміністрації від 11.06.2020 року № 189 та завдання на проектування.

Геодезичною основою для розробки проекту містобудівної документації 
взяте оновлене топографо-геодезичне знімання, виконане в електронній версії.

Мета розробки детального плану території (далі ДПТ) -  визначення 
параметрів забудови та функціонального призначення земельних ділянок 
загальною площею 1,9998 га, за межами населеного пункту, на території 
Кам’яницької сільської ради, з метою розміщення комплексу для туризму та 
відпочинку населення.

Детальний план території розроблений відповідно до:
• Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
• Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності»,
• ДБН Б.1.1-14:2012 «Склад та зміст детального плану території»;
• ДБН Б.2.2-12:2019 «ПЛАНУВАННЯ І ЗАБУДОВА ТЕРИТОРІЙ»;
• Державні санітарні правила планування та забудови населених 
пунктів.

1.2. Стислий опис природніх, соціально-економічних і містобудівних умов
Проект розроблений для будівництва в ІІІ Б кліматичному районі з 

наступними кліматичними характеристиками:
- середня літня температура +17,1°С, зимова -2,7°С.
- найнижча температура досягає - 28°С, найвища +40°С.
- розрахункова зимова температура зовнішнього повітря -18°С.
- нормативне снігове навантаження - 100 кг/м2
- швидкісний натиск вітру - 27 кгс/м2
- нормативна глибина промерзання ґрунту 0,7 м.
- рельєф території спокійний.

Для даної території визначені;
• Блакитна лінія -  згідно ДБН Б.2.2-12:2019 «ПЛАНУВАННЯ І 

ЗАБУДОВА ТЕРИТОРІЙ» це лінія обмеження висоти та силуету забудови, 
спрямовані на регулювання естетичних та історико-містобудівних якостей 
забудови.
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• Жовта лінія -  згідно ДБН Б.2.2-12:2019 «ПЛАНУВАННЯ І ЗАБУДОВА 
ТЕРИТОРІЙ» не визначається для населених пунктів Закарпатської області, 
крім міста Ужгород.

• Зелена лінія -  згідно ДБН Б.2.2-12:2019 «ПЛАНУВАННЯ І ЗАБУДОВА 
ТЕРИТОРІЙ» не визначається. В межах території охопленої детальним планом 
відсутні озеленені території загального користування, рекреаційні ліси та 
лісопарки, об’єкти природно-заповідного фонду, зони охоронюваного 
ландшафту.

Сейсмічність ділянки приймати згідно ДБН В.1.1-12:2014 «Будівництво у 
сейсмічних районах України» на основі інженерно-геологічних вишукувань.

Погоду в Ужгородському районі, в основному, формує західний та 
південно-західний перенос повітряних мас з Атлантики. Повторюваність 
переносу повітряних мас з північного сходу, та півдня невелика. Для зимового 
періоду характерна циклонічна діяльність з районів Атлантики та Середземного 
моря. Досить часто теплі вологі повітряні маси переміщаються в район, 
викликають відлиги, підвищення температури повітря (від 0 до 10-15тепла) та 
високу вологість повітря. Короткочасні зимові похолодання пов’язані, в 
основному, з поширенням з Північного Сходу холодного Сибірського 
антициклону.

Г ута — село в Ужгородскому районі, у складі Камяницької сільської ради. 
Відстань до райцентру становить близько 13 км.

Висота над рівнем моря -  318 м.
С.Гута територіально було розділено на три частини :
- Суха Гута -  від назви потічка, що протікає через село, а свій початок бере 

у верхів’ї височини Верхня Суха, яка зараз знаходиться на території Словаччини. 
На дзвіниці, яка знаходиться на Сухій Гуті , вилито дату „1807 рік”.

-Середня Гута, знаходиться посередині, назва говорить сама за себе.
-Скляна Гута, де безпосередньо і вироблялись скляні вироби. Зараз там 

знаходиться прикордонна застава.
Ділянка проектування знаходиться в районі Скляної Гути.

2 ^ "'Ч  • • •• •••. Оцінка існуючої ситуації
Територія проектування з південно-західної частини с.Гута. Проектування 

ведеться на приватних земельних ділянках загальною площею 1,9998 га, з 
кадастровими номерами: 2124882900:10:012:0008 та 2124882900:10:012:0007. 
Цільове призначення: 01.03 для ведення особистого селянського господарства. 
Земельна ділянка з кадастровим номером 2124882900:10:012:0008 знаходиться 
приблизно на віддалі 420 м від кордону України із Словатчиною.

Із заходу від території проектування розміщені ліси. З південної сторони 
та східної від ділянок -  земельні ділянки для ведення особистого селянського 
господарства.

Проектовані ділянки розміщені на віддалі 800 від забудови с.Гута, до яких 
веде покращена грунтова дорога.
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Ділянки незабудована; мощення відсутнє. Г рунтовий покрив
характеризується відносною однорідністю.

2.1 Стан навколишнього середовища
Сучасний стан (2013-2018рр.) навколишнього природного середовища у 

характеризується як відносно стабільний. Незважаючи на ряд негативних 
факторів, в цілому, стан довкілля на території області має тенденцію до 
покращення.

Висновок базується на доповіді Департаменту екології та природних 
ресурсів Закарпатської ОДА, натурних спостережень.

Повітряний басейн
Із загального обсягу викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря. 

У Закарпатській області найбільше забруднень припадає на Ужгородський район 
- 28,26 %. Основну частку у забруднення атмосферного повітря вносить 
транзитний транспорт. Частка викидів від автотранспорту до загального обсягу 
викидів складає понад 85%.

Проектована територія знаходиться на значній віддалі від вище 
перерахованих джерел забруднення. У с.Гута потужні джерела забруднення теж 
відсутні.

Водний басейн
Поверхневі води с.Гута представлені струмками. Земельні ділянки , на яких 

ведеться проектування, розділені струмком та його прибережними смугами.
Так як земельні ділянки знаходяться за межами населеного пункту, 

центральне водопостачання та водовідведення відсутні.

Електромагнітне забруднення
Електропостачання села Гута забезпечується по лініях електропередачі 10 

кВт через електропідстанції.

2.2 Використання території
Рельєф. Територія, яку охоплює ДПТ, являє похилу місцевість.
Перепад висот становить до 8 метрів. Ділянка проектування, не забудована. 

Навколишні земельні ділянки частково освоєні. При прийнятті планувальних 
рішень по розміщенню запланованих об’єктів архітектури були враховані 
державні інтереси викладені в листі Закарпатської ОДА від 14.08.2020 р.№06- 
17/2069.

2.3 Характеристика будівель
На території проектування будівлі відсутні.

2.4 Характеристика об’єктів культурної спадщини
Земельні ділянки (територія) розробки детального плану не межують з 

територіями що мають природоохоронний статус, територій історико-
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культурного, природно-заповідного фонду, не відноситься до земель водного 
фонду. Об’єкти культурної спадщини на ділянках відсутні.

Із заходу від території проектування знаходяться лісові землі.

2.5 Характеристика інженерного обладнання
В районі розроблення ДПТ проходять мережі електропостачання ПЛ до 1 кВ 

вздовж автодороги.

2.6 Характеристика транспорту
Транспортний доступ до проектованої території здійснюється з існуючої 

дороги.

2.7 Характеристика озеленення і благоустрою
Територія проектування потребує комплексного благоустрою. Необхідно 

влаштувати мощення території, освітлення та озеленення.

2.8.Характеристика планувальних обмежень
В межах детального плану встановлені такі планувальні обмеження:
- червоні лінії дороги;
- охоронна зона ПЛ-до 1 кВ -  по 2,0 м в обидва боки від крайнього проводу;
Див. «План існуючого використання території суміщений з опорним планом

та схемою планувальних обмежень» ( лист № 2).

3. Прийняті архітектурно-планувальні рішення
Запропоноване ДПТ архітектурно-планувальне рішення сформоване на 

підставі аналізу існуючої ситуації, з врахуванням особливостей території з точки 
зору санітарно-гігієнічних умов, інженерного забезпечення об’єктів будівництва 
та ін. Будівництво багатофункціонального комплексу для туризму та відпочинку 
населення не суперечить Проекту районної планіровки Ужгородського району, 
проекту Схеми планування Ужгородського району, Схемі планування території 
Закарпатської області.

При розробленні проекту враховано:
- побажання Замовника -  Ужгородської районної держадміністрації;
- лист Закарпатської обласної державної адміністрації від 14.08.2020 р.№06- 

17/2069, щодо врахування загальнодержавних інтересів при розробці 
містобудівної документації;

- місце розташування проектованої території;
- використання території вільної від забудови і що не використовується в 

цілях сільського господарства;
- сучасні тенденції в сфері надання послуг населенню.

3.1. Розподіл територій за функціональним використанням, розміщення 
забудови на вільних територіях та за рахунок реконструкції, структура забудови, 
яка пропонується (поверховість, щільність)
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Проектом ДПТ передбачається розвиток даної території, де виділена 
основна функціональна зона туристичного обслуговування.

Рекомендується здійснювати забудову будівлями туристичного 
призначення та громадського призначення з дотримання протипожежних, 
санітарних норм відповідно до закладених проектних рішень.

Максимальна висота (поверховість) прийнята 2 поверхи - до 8 м.

3.2. Характеристика видів використання території (сельбищна, виробнича, 
рекреаційна та ландшафтна).

За характером використання дана територія відноситься до туристичної
зони.

3.3. Пропозиції щодо встановлення режиму забудови територій, 
передбачених для перспективної містобудівної діяльності, в т.ч., для 
розміщення об’єктів соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури, 
охорони та збереження культурної спадщини

Режим використання та забудови території проектування здійснюється 
згідно закладених проектних рішень, з урахуванням наявних планувальних 
обмежень.

Об’єкти охорони культурної спадщини на території проектування та 
суміжних земельних ділянках відсутні.

3.4. Переважні, супутні і допустимі види використання територій, 
містобудівні умови та обмеження (уточнення)

Переважні види використання території - будівництво та обслуговування 
громадських будівель.

Супутні види використання - будівництво інженерних будівель і споруд, 
пов’язаних з експлуатацією запланованих будівель.

Містобудівними умовами та обмеженнями є:
-  межі земельної ділянки та її цільове призначення;
-  висота будівель;
-  лінія забудови;
-  охоронні зони інженерних мереж;
-  планувальні обмеження.

3.5. Основні принципи планувально-просторової організації території
Проектування ведеться на земельних ділянках з кадастровими номерами:

2124882900:10:012:0008 та 2124882900:10:012:0007. Планується зміна цільового 
призначення земельних ділянок.

Проектом заплановано будівництво:
- будівля ресторанну;
- адміністративна будівля%
- СПА-центр;
- будівля пансіонату;
- котеджі для відпочинку;
- арт свердловина з насосною;
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- дитячий майданчик;
- КТП 10/0,4 кВт;
- локальної очисної споруди із збірником очищених стоків;
- розворотгий майданчик;
- протипожежні резервуари;
- відкрита автостоянка для автомобілів.
- будівля для охоронців.

Будівлі та споруди розміщені з дотримання зон охорони повітряних ліній 
електропередач (див. лист № 3).

3.6. Житловий фонд та розселення
Відповідно до визначеної функціональної зони земельної ділянки, щодо 

якої розробляється детальний план, житлового будівництва не передбачається. 
Однак через дорогу наявний житловий будинок.

3.7. Система обслуговування населення, розміщення основних об’єктів 
обслуговування

Запланований ресторанно-готельний комплекс є об’єктом обслуговування з 
наданням туристичних послуг. Інші об’єкти обслуговування (ФАП, початкова 
школа, магазини) розташовані в центральній частині с.Гута, на віддалі 300-500 
метрів.

4.Вулично-дорожня мережа, транспортне обслуговування, організація 
руху транспорту і пішоходів, розміщення гаражів і автостоянок

Транспортні зв'язки між ділянками з центром села та прилеглими 
територіями здійснюються за допомогою дороги, що веде в с.Гуту і Камяницю.

До всіх будівель і споруд забезпечений вільний під’їзд і підхід. 
Розрахункова кількість машино-місць на автостоянках приймається відповідно 
до таблиці 10.7 ДБН Б.2.2-12:2019.

Нове будівництво має відбуватися з дотриманням нормативних вимог щодо 
влаштування габаритів поперечного і поздовжнього профілю проїздів. (див. лист 
№3).

Майданчики для паркування необхідно проектувати з твердим покриттям 
(асфальтобетонне, гравійне, щебеневе) та похилами в поздовжньому напрямку 
осей автомобілів не більше 1% і в поперечному - не більше 4%. Мінімальний 
похил призначають залежно від типу покриття з урахуванням забезпечення 
поверхневого стоку. Передбачені місця для транспортних засобів інвалідів та 
зручні підходи до них, які забезпечують пересування на кріслах-колясках.

В якості дорожнього одягу на автостоянці прийнято асфальтобетонне 
покриття. В’їзд та виїзд з автостоянки шириною 4 м з автостоянки має 
заокруглення радіусом 12 м.

Профілі доріг в червоних лініях та радіуси поворотів прийняті згідно 
діючих нормативів, а саме:

- ДБН Б.2.2-12:2019 «ПЛАНУВАННЯ І ЗАБУДОВА ТЕРИТОРІЙ».
- ДБН В.2.3-5:2018 «Вулиці і дороги».
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- ДБН В.2.2-40:2018 «Будинки і споруди. Інклюзивність будівель і споруд. 
Основні положення».

Пішохідні доріжки, тротуари і пандуси, якими користуються особи з 
обмеженими можливостями до пересування на кріслах-колясках та інші мало 
мобільні групи населення, повинні мати тверде шорстке покриття, яке в разі 
намокання не стає слизьким.

Стоянки автомобілів проектуються згідно з вимогами ВСН 01. У разі 
використання спортивної споруди інвалідами вони повинні знаходитися не далі 
40 м від входу до цієї споруди і мати з нею зручний зв'язок. Ширина стоянки для 
автомобіля інваліда повинна бути не менше 3,5 м.

В якості дорожнього одягу на території передбачається влаштування 
мощення з тротуарної плитки, на автостоянці - асфальтобетон (див. лист №3 та 
№5).

5.Інженерне забезпечення, розміщення інженерних мереж, споруд
Інженерне забезпечення проектованої забудови та благоустрою на території 

ДПТ передбачається згідно технічних умов, що видаються відповідними 
службами.

Інженерне забезпечення об’єкту буде виконано на наступній стадії розробки 
проектної документації.

5.1. Водопостачання
Водопостачання об’єкту буде здійснюватися від запроектованої 

артсвердловини по внутрішньо майданчиковій мережі водопроводу.
Норми витрати води на господарсько-питні потреби, полив вулиць та 

зелених насаджень приймаються згідно ДБН В.2.5.-74:2013 «Водопостачання. 
Основні положення проектування» та ДБН Б.2.2-12:2019 «ПЛАНУВАННЯ І 
ЗАБУДОВА ТЕРИТОРІЙ» з врахуванням ступеня інженерного обладнання 
забудови та кліматичних умов.

5.2 Водовідведення
Відведення господарсько-побутових стоків передбачено до запроектованих 

локальних очисних споруд повної біологічної очистки із скидом очищених стоків 
в збірник очищених стоків, з подальшим повторним використанням для поливу 
території. Проект ГДК буде здійснений під час розробки робочого проекту на 
будівництво.

Інфільтрація дощових вод у грунт із земельної ділянки без твердого 
покриття передбачається природнім способом.

Очищені дощові води будуть відводитися по спланованій території з 
твердим покриттям в придорожню канаву.

5.3. Теплопостачання
Опалення запроектованого об’єкту пропонується локальними засобами 

(індивідуальні котельні обладнані сучасними електрокотлами, що працюють в 
автономному режимі. Вибір типу котлів і обладнання вирішується на наступних 
стадіях проектування.
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З метою забезпечення економії паливно-енергетичних ресурсів, на 
наступних стадіях проектування необхідно впровадження ефективних проектних 
рішень, враховуючи можливість використання альтернативних видів палива та 
застосування будівельних конструкцій з підвищеними теплофізичними 
властивостями.

5.4. Електропостачання
Електропостачання проектованої забудови передбачається від існуючої 

електророзподільної системи села, згідно технічних умов експлуатаційних 
служб.

Передбачена трансформаторна підстанція з підключенням до існуючих 
мереж електропостачання. Вибір траси лінії підключення розроблятиметься на 
наступній стадії проектування.

Блискавкозахист будівель та споруд повинен відповідати вимогам ДСТУ 
Б В.2.5-38-2008.

Всі інші конкретні питання по електропостачанню території ДПТ 
вирішуватимуться на наступних стадіях проектування.

5.5. Санітарне очищення
Необхідно передбачити облаштування господарського майданчика для 

розміщення контейнерів-сміттєзбірників, збирання та вивіз сміття з яких буде 
відбуватися спеціалізованим автотранспортом на місце його подальшої 
утилізації.

Тверді побутові відходи вивозяться ТОВ «АВЕ» на сміттєзвалище в 
с.Барвінок.

б.Інженерна підготовка та інженерний захист території, використання
підземного простору
Територія Ужгородського району відноситься до сейсмічно активних зон, 

про що свідчить Карта загального сейсмічного районування території України 
(згідно ДБН В.1.1-12:2014 «Будівництво в сейсмічних районах України», де 
відображені величини сейсмічності, які необхідно враховувати.

Інженерна підготовка території включає комплекс заходів щодо 
забезпечення придатності території для містобудування, захисту її від 
несприятливих антропогенних і природних явищ та поліпшення екологічного 
стану, який визначається на підставі інженерно-будівельної оцінки території.

Заходи з інженерної підготовки включають в себе:
- вертикальне планування території;
- відведення дощових і талих вод;
- використання гумусового шару.
Згідно оцінки території за природними умовами, проектна територія 

відноситься до сприятливої для будівництва. Уклін рельєфу 2,8 %о.
Відповідно до схеми інженерно-геологічного районування України 

територія Берегівського району відноситься до території підвищеної складності 
будівельних умов освоєння.
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Г рунтову карту села Геча складено на основі матеріалів грунтових 
обстежень прилеглих (суміжних) територій та враховуючи закономірність 
розповсюдження грунтів в залежності від природно — кліматичних умов.

На території села Гута виділено декілька агровиробничих груп грунтів:
176г - Дернові глибокі неоглеєніта глеюваті легкосуглинкові грунти
176д - Дернові глибокі неоглеєні та глеюваті середньосуглинкові грунти
176е - Дернові глибокі неоглеєні та глеюваті важкосуглинкові грунти
Вертикальне планування території виконано вибірковим методом з 

урахуванням наступних вимог:
- максимального збереження рельєфу - абсолютні відмітки на проектованій 

території коливаються від 294,40 м. до 281,14 м;
- максимального збереження ґрунтів;
- відведення поверхневих вод;
- мінімального обсягу земляних робіт і дисбалансу земляних мас.
Інженерно-геологічні умови сприятливі для будівництва і не потребують 

спеціального інженерного захисту території ДПТ.
Ґрунти проектованої території відносяться до непросадних, насичених.
Одним з прогресуючих сучасних фізико-геологічних процесів, які 

ускладнюють містобудівне освоєння території є процес підтоплення та локальне 
заболочення.

Основними причинами та факторами підтоплення є:
а) природні: розташування даної території на понижених ділянках 

місцевості; кліматичні, геологічні та гідрологічні умови (опади, ерозія, зміна 
водного режиму, глибина залягання регіонального водотриву);

б) техногенні: порушення умов стоку поверхневих вод різними видами 
будівельної діяльності; відсутність мереж водопостачання та каналізування.

Негативні наслідки даного процесу виражаються у підтопленні будівель, 
комунікацій, деформації ґрунтів та погіршенні санітарно-гігієнічних умов 
території міста.

Освоєння цих ділянок потребує додаткових затрат (біля 20%) на інженерну 
підготовку території.

Окрім того, територія відноситься до сейсмічно активних зон, про що 
свідчить Карта загального сейсмічного районування території України (згідно 
ДБН В.1.1-12:2014 «Будівництво в сейсмічних районах України», де відображені 
величини сейсмічності, які необхідно враховувати.

В склад заходів по інженерній підготовці території, згідно з характером 
наміченого використання та планувальної організації території, включені:
- вертикальне планування території, в т.ч., підрізку грунту;
- поверхневе водовідведення;
- захист від підтоплення високими ґрунтовими водами. Рівень ґрунтових вод 
повинен знаходитися не менше ніж на 0,7 м нижче позначки спланованої 
поверхні відкритих площинних спортивних споруд.

Також необхідно здійснити:
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- підбір спеціальних фундаментів для споруд;
- додаткову гідроізоляцію підземних частин будинків і споруд та влаштування 
пристінних дренажів.

7. Комплексний благоустрій та озеленення території
Майданчик потрібно огородити сітчастим огородженням висотою від 2,5 

м до 3,0 м, а у місцях, де спортивні майданчики примикають один до одного -  
висотою не менше ніж 1,2 м.

Запроектоване озеленення території згідно таблиці 8.2. ДБН Б.2.2-12-2019 
(30 % від загальної площі), включаючи розплідник для вирощування дерну.

Проїзди, проходи повинні регулярно очищатися від сміття, в зимовий час - 
від снігу та льоду, посипатися піском. Люки, колодязі чи траншеї повинні бути 
закриті або огороджені на висоту не менше 1,0 м. В місцях проходу через лотки 
траншеї чи кабелі повинні бути встановлені перехідні містки, огороджені 
перилами.

Для архітектурно-просторової та естетичної організації території ДПТ 
необхідно передбачити комплекс заходів з розміщенням елементів благоустрою, 
малих архітектурних форм, організації декоративного озеленення і квіткового 
оформлення.

На території проектування, відкритих майданчиків та в межах вулиці та 
проїзду слід влаштувати сучасне енергозберігаюче зовнішнє освітлення для 
комфортної роботи в темний час доби та відповідного естетичного зовнішнього 
вигляду середовища.

Планується проведення комплексного благоустрою: влаштування твердого 
покриття дорожнього полотна та тротуарів, елементів сполучення поверхонь, 
озеленення, освітлювального обладнання.

Основною зоною формування озеленених територій є зелені насадження 
загального та обмеженого користування. Передбачено захисні посадки по 
периметру ділянки. Для озеленення проектом передбачається використовувати 
дерева та кущі декоративних порід.

Роботи по благоустрою слід проводити після завершення будівельних робіт 
та очищенню території від будівельного сміття.

8. Протипожежна безпека
До запроектованих будівель та споруд забезпечений вільний під’їзд 

пожежного автотранспорту.
Зовнішнє пожежогасіння передбачається із запроектованих пожежних 

резервуарів.
Територія повинна постійно утримуватися в чистоті, систематично 

очищатися від сміття та опалого листя. Евакуаційні шляхи повинні 
утримуватися вільними, нічим не захаращуватися.

Доступ до пожежного інвентарю, обладнання та засобів пожежогасіння 
має бути завжди вільними, узимку очищатися від снігу.

Зовнішнє освітлення повинне забезпечувати швидке знаходження 
пожежного інвентарю.
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Блискавкозахист буде виконаний згідно ДСТУ Б.В.2.5-38:2008 «Інженерне 
обладнання будинків і споруд. Улаштування блискавкозахисту будівель і 
споруд» та ДСТУ ЕN 62305:2012 «Блискавкозахист».

9. Містобудівні заходи щодо поліпшення стану навколишнього 
середовища

Відносини у галузі охорони навколишнього природного середовища в 
Україні регулюються Законами України «Про охорону навколишнього 
природного середовища», «Про охорону атмосферного повітря»; Земельним, 
Водним, Лісовим кодексами України, Кодексом України про надра та іншим 
спеціальним законодавством. При проектуванні об’єктів необхідно керувались 
такими принципами:

- збереження та раціональне використання природних ресурсів;
- дотримання нормативів гранично допустимих рівнів екологічного 

навантаження на природне середовище території з урахуванням потенціальних 
його можливостей;

- дотримання санітарних норм.
Проектом не передбачено розміщення на території ДПТ об’єктів, що 

можуть здійснювати негативний вплив на умови перебування на ділянці ДПТ.
Планування ділянки здійснено з дотриманням існуючої вуличної мережі.
Після завершення будівництва і введення об’єкта в експлуатацію, 

необхідно укласти угоду на вивіз сміття та утилізацію твердих відходів.
Детальним планом території не передбачається реалізація видів планової 

діяльності та розташування об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля, 
та щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки 
впливу на довкілля.

10. Заходи щодо реалізації детального плану на етап від 3 років до 7
років

Для реалізації проекту містобудівної документації Замовник зобов’язаний 
забезпечити:

- оприлюднення детального плану території, пояснювальної записки, Звіту 
про стратегічну екологічну оцінку на своєму офіційному веб-сайті, а також 
вільний доступ до такої інформації громадськості;

- реєстрацію, розгляд та врахування пропозицій громадськості до проекту 
містобудівної документації;

- проведення громадських слухань щодо проекту;
- узгодження спірних питань між громадськістю і замовниками через 

погоджувальну комісію;
- оприлюднення результатів розгляду пропозицій громадськості до 

проекту.

Черговість реалізації ДПТ
Затверджений з врахуванням громадського обговорення детальний план 

території буде підставою для:
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- розробки і затвердження проекту відведення земельних ділянок (зміни 
цільового призначення);

- отримання містобудівних умов та обмежень;
- розробки проектної документації.

ІІ.Техніко-економічні показники

№
п.п. Назва Показник Характеристика

1 Об’єкти містобудування Багатофункціональний 
комплекс для туризму 
та відпочинку.

2 Місце розміщення об’єкту На території Кам’яницької 
сільської ради за межами 
населеного пункту

3 Площа, охоплена детальним 
планом території га 2,50

4 Площа земельної ділянки га 1,9998
5 Площа забудови м2 3990
6 Площа мощення м2 1388
7 Площа озеленення м2 14620


