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1.Загальні дані. 

Мета розробки детального плану - уточнення планувальної структури і 
функціонального призначення земельної ділянки, яка знаходиться в урочищі 
„Чонкаш" К-18, с.Сторожниця Ужгородського району, визначення планувальних 
обмежень її використання згідно з державними будівельними та санітарно-
гігієнічними нормами. 

Проекгом передбачається зміна цільового призначення земельних ділянок 
для ведення особистого селянського господарства на ділянки під землі для 
будівництва та обслуговування індивідуального житлового будинку, 
господарських будівель і споруд. 

Розроблена містобудівна документація буде підставою для оформлення 
документів на будівництво запланованих на проектованій території об'єктів. 

Проект детального плану території розроблено у відповідності до 
Законів України та вимог державних будівельних норм України, а саме. 
Закон України „Про регулювання містобудівної діяльності" ; 
Закон України „Про основи містобудування"; 
ДБН 5.2.2-12:2018 „Планування і забудова територій"; 
ДБН Б 2.2-5:2011 „Благоустрій територій" та інших. 

Проект розроблено на підставі рішення Сторожиицької сільської ради 
тридцятої сесії сьомого скликання № 09 від 16.04.19. 

2. Містобудівна оцінка території. 

Ділянка, охоплена детальним планом, розташована в урочищі „Чонкаш" К-18, 
с.Сторожниця, безпосередньо прилягає до кварталу житлової забудови. 

Ділянки вільні від забудови. Кадастрові номери земельних ділянок 
2124886300:11:021:0058; 2124886300:11:021:0061; 2124886300:11:021:0059; 
2124886300:11:021:0060. 

Територія розташована поряд із сформованою інфраструктурою села. 
Проект передбачає можливість подальшого поділу чотирьох земельних 

ділянок на дві земельні ділянки з площами 0,1518 та 0,1502га. 
Земельні ділянки прямокутної конфігурації межують : 
- з північної, західної та південної сторін - з землями загального 

користування ( вулиці, шириною 15,00 згідно генерального плану); 
- із східної сторони - з землями приватної власності громадян (особисте 

селянське господарство). 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 
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Проектна документація розроблена для будівництва в III В кліматичній зоні з 
наступними кліматичними характеристиками: 

- середня річна температура повітря становить +10°С 

- найнижча температура досягає -28°С, найвища +40°С. 

- розрахункова зимова температура зовнішнього повітря -18°С 

- нормативне снігове навантаження -140кг/м
2 

- вітрове навантаження - 40 кг/м
2 

- нормативна глибина промерзання фунту - 0,7 м 

- сейсмічність ділянки - 7 балів 

3. Основні принципи планування та забудови території. 

Проект передбачає можливість подальшого поділу земельних ділянок на дві 
ділянки з площами 0,1518 та 0,1502га. 

Проектом передбачено можливість розміщення будівель та споруд на 
ділянках, що пов'язано з конфігурацією території, наявними обмеженнями її 
використання та орієнтацією відносно сторін світу. 

Враховуючи містобудівну ситуацію, що склалася, наявну інженерно-
транспортну інфраструктуру, детальним планом пропонується розміщення на 
ділянці наступних об'єктів : 

- житлові будинки; 
- господарські будівлі; 
- локальні очисні споруди; 

Основні техніко-економічні показники ділянки 1: 

Площа земельної ділянки - 1518,00 м
2
; 

В т.ч.: площа забудови - 140,00 м
2
; 

площа озеленення - 1 178,00 м
2
; 

площа мостіння-200,00 м
2
. 

Основні техніко-економічні показники ділянки 2: 

Площа земельної ділянки - 1 502,00; 
В т.ч.: площа забудови -140,00 м

2
; 

площа озеленення -1 162,00 м
2
; 

площа мостіння - 200,00 м
2
; 

Планувальна організація території відповідає нормам ДБН Б.2.2-12:2018 
„Планування і забудова територій". 
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4. Організація руху транспорту, благоустрій. 

Під'їзди до ділянок передбачається влаштувати по існуючим дорогам. 
Благоустрій планується виконати згідно діючих норм. 

5. Інженерне забезпечення. 

Проектними рішеннями детального плану витримані всі необхідні 
містобудівні нормативи. 

Для запланованих об'єктів передбачено забезпечення наступними 
інженерними мережами: 

- електропостачання передбачається від існуючих електромереж; 
- водопостачання - від існуючого водопроводу; 
- каналізування - за рахунок локальних очисних споруд на першу чергу; 
- опалення - локальне електричне або газове. 

Протипожежні заходи згідно з вимогами державних будівельних норм 
України. 

6. Етапи реалізації детального плану. 

У відповідності до діючого Закону України „Про регулювання 
містобудівної діяльності" замовник в установленому порядку повідомляє через 
засоби масової інформації про розгляд детального плану території та проведення 
громадських слухань. Детальний план затверджується у встановленому порядку і 
служить підставою для розробки проектної документації на будівництво об'єкту. 
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