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Позначення Найменування Аркуш 

1 2 3 4 

Том-І  Вихідні дані для проектування  

 

ПЗ 
Стратегія просторового розвитку території  
План реалзац мстобудвно документац 

 

 ГП, ДПТ Графічна частина  

 
 

Схема розташування території детального плану                      
у планувальній структурі населеного пункту М 1:2 000 

 

 
 

Схема сучасного використання території та схема існуючих 
обмежень у використанні земель М 1:500 

 

  План функціонального зонування території М 1:500  

 

 

Проектний план та схема проектних обмежень у 
використанні земель з планом червоних ліній М 1:500. 

Креслення поперечних профілів вулиць М 1:200 

 

  Схема транспортної мобільності та інфраструктури М 1:500   

  Схема інженерного забезпечення території М 1:500  

 
 

Схема інженерної підготовки, благоустрою території та 
вертикального планування М1:500 
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ПОЯСНЮЧА ЗАПИСКА 

Комплексна оцінка територій. Обгрунтування проектних рішень. 

1. Просторово-планувальна органзаця територ 
1.1 Ситуацйний план 
Рунгури - село, яке входить до складу  Печеніжинської селищної ради Коломийського 

району Івано-Франківської області, яка в свою чергу складається з 9 населених пунктів. Село 
розташоване в південно-західній частині Коломийського району на відстані  10км від 
смт.Печеніжин, 17 км від районного центру м.Коломия та на відстані 75 км від обласного 
центру м.Івано-Франківськ. 

Через населений пункт проходять районні дороги місцевого значення С090701 Слобода 
- "Турбаза"  та С090704  Печеніжин-Слобода. 

Згдно генерального плану с.Рунгури, територя на яку розробляться 
детальний план розташована в центральнй частин населеного пункту по 
вул. васюка. 

1.2 Планувальний каркас та система розселення 
Існуючий житловий фонд населеного пункту представлений виключно малоповерховою 

садибною забудовою. Нове житлове будівництво проводиться за рахунок ущільнення існуючого 
житлового фонду, земель запасу або зміни цільового призначення земельних ділянок, але за 
межами санітарно-захисних і охоронних зон та прибережних захисних смуг. 

 Територя проектування вльна вд забудови, розташована в снуючих 
межах населеного пункту. Функцональне призначення територ вдповдно 
до генерального плану та плану зонування села Рунгури – територ житлово 
забудови. 

Основні принципи планувально-просторової організації на території проектування це 
формування житлової забудови. 

 
2.  Землеустрй та землекористування 

2.1 Сучасне використання земель 
Територя розроблення детального плану складається з однієї земельної ділянки. 

Земельна ділянка знаходиться в приватній власності гр. Баранівського В.М. з цільовим 
призначенням 01.03 Для ведення особистого селянського господарства, площею - 0,2454 га. 

2.2 Землевпорядн заходи перспективного використання земель  
Проектними ршеннями  детального плану територ передбачено змна 

цльового  земельно длянки з 01.03 «Для ведення особистого селянського 
господарства» для 02.01 «Для будвництва  обслуговування житлового будинку, 
господарських будвель  споруд».   

2.3 Формування земельних длянок  
Земельна длянка сформована з цільовим призначенням 01.03 Для ведення 

особистого селянського господарства, кадастровий номер: 2623285201:01:001:0194. 
Передбачаться змна  цльового  призначення.   

2.4 Рестраця земельних длянок 
Земельна зарестрована В Державному рестр речових прав на нерухоме 

майно.  
Рестраця в Державному земельному кадастр щодо змни цльового 

призначення земельно длянки здйснються вдповдно до Закону Украни 
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«Про землеустрй» з урахуванням проктних ршень детального плану 
територ. 

 
3. Природоохоронн та ландшафтн територ 

На територ охопленй детальним планом територ вдсутн 
природоохоронн та ландшафно-рекреацйн територ, а також територя 
проектування не вдноситься до земель водного фонду, прибережно-захисних смуг, 
територй сторико-культурного, природо-заповдного, рекреацйного чи 
оздоровчого призначення. Територя проектування не межу з територями, що 
мають природоохоронний статус. 

В межах територ проектування особливо цнн земл вдсутн 
(вдповдно до ст. 150 Земельного кодексу Украни). 

 
 
4. Обмеження у використанн земельних длянок 
Планувальн обмеження, що розповсюджуються на територю розроблення 

детального плану: 
• Червон лн вулиц; 
• нших планувальних обмежень щодо видлення шкдливих речовин, 

запахв, пдвищення рвня шуму, вбрац, ультразвукових та 
електромагнтних хвиль, електричних полв, онзуючих випромнювань, тощо 
на данй длянц нема; 

• Водоочисних споруд, об’ктв оздоровчого призначення в район 
проектовано длянки нема; 

• Зони охорони пам’яток культурно спадщини, археологчних 
територй, сторичного ареалу населеного пункту призначення в район 
проектованих длянок нема; 

• нших охоронних зон (навколо особливо цнних природних об’ктв, 
гдрометеорологчних станцй, уздовж лнй зв’язку, лнй залзниц, тощо) 
в район нема; 

• Особливого режиму використання земель навколо вйськових об’ктв 
збройних сил Украни та нших вйськових формувань в природнй смуз в 
район проектовано длянки нема; 

5. Функцональне зонування територ детального планування 
Вдповдно до Класифкатору видв функцонального призначення 

територй та х  спввдношення з видами цльового призначення земельних 
длянок визначене функцональне призначення територ - пдклас територ 
житлово садибно забудови (код виду функцонального призначення 10102.0). 

Детальним планом визначене проектне призначення дано територ – 
для будвництва  обслуговування житлового будинку, господарських будвель  
споруд (присадибна длянка) (02.01). 

 Переважн види використання:  
- окрем житлов будинки садибного типу; 
- блокован житлов будинки; 
- спарен житлов будинки; 
   Допустим (неосновн та супутн) види використання: 
- господарськ будвл та споруди, 
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- надомн види дяльност вдповдно до сантарних та 
протипожежних норм, 

- сади, городи, 
- бан, сауни за умов каналзування стокв, 
- теплиц, оранжере, парники та нш споруди, що пов'язан з 

вирощуванням квтв, фруктв та овочв, 
- вбудован або окремо розмщен гараж та вдкрит стоянки, але не 

бльш нж 2 транспортн одиниц на одну земельну длянку. 
 
6. Забудова територ та господарська дяльнсть 
6.1 Розмщення житлового фонду 
На територ ДПТ передбачаться розмщення окремого житлового 

будинку, на  одну см’ю. 
6.2 Розмщення длових центрв та нновацйних об’ктв 
На територ ДПТ розмщення длового центру, технопарку та нших 

нновацйних об’ктв – не передбачено. 
Об’кти соцально нфраструктури також не проектуються. 
Об’кти охорони культурно спадщини на територ проектування та 

сусднх земельних длянках - вдсутн. 
6.3 Розмщення виробничих об’ктв 
Розташування промислового, (сльськогосподарського, лсогосподарських, 

рибогосподарських,     транспортно-складських,    комунальних) та   виробничих 
пдпримств на територ детального плану – не передбачено. 

6.4 Збереження традицйного середовища 
В межах територ проектування вдсутн вдомост щодо об’ктв 

культурного  археологічного або історичного значення. 
З метою захисту об'єктів археології, у тому числі тих, що можуть бути виявлені, 

необхідно дотримуватися вимог Закону України «Про охорону культурної спадщини». Якщо під 
час проведення будь-яких земляних робіт виявлено знахідку археологічного або історичного 
характеру, виконавець робіт зобов'язаний зупинити їх подальше ведення і протягом однієї доби 
повідомити про це відповідний орган охорони культурної спадщини, на території якого 
проводяться земляні роботи. Земляні роботи можуть бути відновлені лише згідно з письмовим 
дозволом відповідного органу охорони культурної спадщини після завершення археологічних 
досліджень відповідної території. (ст. 36 Закону України «Про охорону культурної спадщини»). 

 
7. Обслуговування населення 

 На територ охопленй детальним планом не передбачаться 
розмщення об'ктв обслуговування населення, що прожива на територ 
населеного пункту. 

У вдповдност до клькост та вкового складу населення, вимог 
мстобудвних норм обслуговування населення забезпечення здйснються 
закладами першої необхідності громадського та соцального призначення, що 
розташован в центральнй частин села. 

 Забезпечення об'єктами більш високого рівня обслуговування передбачається на групу 
поселень.  

 
8. Транспортна мобльнсть та нфраструктура 
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8.1 Транспортн зв’язки та транспортний попит 
 Транспортний та пшохдний доступ до длянки проектування 

здйснються з                 вулиц Івасюка села Рунгури.  
На розрахунковий період передбачається реконструкція існуючих вулиць з 

влаштуванням нормативних габаритів елементів поперечного профілю. 
Червоні лінії вулиці Івасюка — 12 м. 
Ширина проїзджої частин вулиці Івасюка — 6 м. 

8.2 Органзаця зовншнього транспортного сполучення 
Зовншн транспортн зв’язки забезпечуються автомобльним транспортом.  

8.3 Органзаця громадського транспорту 
Пасажирськ перевезення здйснюються автобусами  мкроавтобусами. 

8.4. Органзаця пшохдних зв’язкв та велосипедно нфраструктури 
В межах територ проктування вдсутн об’кти велосипедно 
нфраструктури. 

8.5. Органзаця паркувального простору 
Легков автомашини збергаються в ндивдуальному житловому сектор за 
мсцем проживання. Автостоянки, кооперативн гараж вдсутн. 
 

9. нженерне забезпечення територ, трубопровдний транспорт та 
телекомункац 
      Забезпечення проектованих об’ктв центральними нженерними 
комункацями передбачаться згдно технчних умов вдповдних служб. 
      9.1 Водопостачання та каналзаця 

Централзоване водопостачання та каналзаця   вдсутн. 
 Водопостачання передбачаться вд власного колодязя (криниц).  

Для каналзування передбачаються локальн очисн споруди (септик) 
згдно з вимогами ДБН В.2.5-64, ДБН В.2.5-75. 
       9.2 Електропостачання  

Електропостачання населеного пункту здйснються вд п/ст. 35/10 кВ. 
Розподл проводиться через понижувальн пдстанц вд яких повтряними 
електролнями 0,4кВ струм податься до споживачв. 

Детальним планом передбачено пдключення до снуючо лн 
електропередач, згдно технчних умов експлуатацйних служб.  

9.3 Газопостачання  
Населений пункт газифкований. Газопроводами середнього та низького 

тиску газ по вуличнй мереж податься до споживачв. 
На територ розроблення ДПТ газопровд вдсутнй. За потреби 

газопостачання може бути передбачене вд мереж, що розташован за межами 
длянки проектування. 

9.4 Теплопостачання 
Мереж теплопостачання в межах проктування вдсутн. 

Теплопостачання  передбачаться автономне. 
9.5 Трубопровдний транспорт 

Мереж трубопровдного транспорту в межах проктування вдсутн. 
9.6 Телекомункацйн мереж та об’кти 
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  Телекомункацйн мереж та об’кти в межах проктування вдсутн. 
Детальним планом на розрахунковий перод не передбачаться прокладання 
кабельних мереж зв’язку. 
 

10. нженерна пдготовка та благоустрй територ 
10.1 нженерна пдготовка  захист територ  
Дана територя вдноситься до 6-ти бально сейсмчност. Згдно 

фзико-географчного районування територя розроблення детального плану 
вдноситься до V- зони (ДБН Б.2.2-12:2019 додаток А), згдно архтектурно-
будвельного районування длянка вдноситься А клматично зони (ДБН 
Б.2.2-12:2019 додаток Б).  

Заходи з нженерно пдготовки передбачають захист вд несприятливих 
природних антропогенних явищ та прогноз змни нженерно-геологчних умов 
при всх видах використання. 

Захист вд пдтоплення територ передбача вдведення дощових вод в 
пониженн мсця рельфу з подальшим х видаленням по вуличнй мереж на 
прилегл територ  канавами вдводитися поза меж населеного пункту . 

10.2 Благоустрй територ 
Детальним планом передбачено озеленити  провести благоустрй 

територ. Необхдно виконати мощення проздв та майданчикв, 
влаштувати освтлення та озеленення прилегло територ. 

 Роботи з благоустрою слд проводити псля завершення будвельних 
робт та 
очищенню територ вд будвельного смття. 

10.3 Використання пдземного простору  
Об’кти, що використовуються для комерцйних та/або транспортних функцй 
у 
пдземному простор територ вдсутн. Пдземний простр 
передбачаться використовувати виключно для прокладання нженерних мереж. 
       10.4 Поводження з вдходами  

Вивз твердих господарсько-побутових вдходв (смття)  повинен 
проводитися  спецалзованим суб’ктом господарювання згдно укладеного 
договору.  
 
    
 

Охорона навколишнього природного середовища середовища 

Згідно п.4.5 ДБН Б.1.1-14:2021 «Склад та зміст містобудівної документації на місцевому 
рівні» охорона навколишнього природного середовища є звітом про стратегічну екологічну 
оцінку у складі містобудівної документації. 

Згідно Закону України "Про стратегічну екологічну оцінку", що вступив в дію з 12 
жовтня 2018 року та змін до пункту 4 статті 2 Закону України "Про регулювання містобудівної 
діяльності" «Детальний план території для будівництва та обслуговування житлового 
будинку. господарських будівель і споруд по вул. Івасюка в селі Рунгури,  Коломийського 
району, Івано-Франківської області (в районі користування земельної ділянки Баранівського 
Володимира Мироновича)» не підлягає стратегічній екологічній оцінці, тому що до планової 
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діяльності індивідуального житлового будинку не передбачена процедура оцінки впливу на 
довкілля згідно ст. 3 Закону України "Про оцінку впливу на довкілля". 

Даним детальним планом території встановлені необхідні санітарно-захисні і охоронні 
зони які є територіями обмеженого господарської діяльності. Охоронні зони встановлені 
згідно діючих норм і правил. 

Основні містобудівні заходи щодо поліпшення стану навколишнього середовища:  
- встановлення локальних очисних споруд; 
- організації дощової каналізації та системи відкритих лотків (кюветів) для відводу 

дощових вод;  
- вертикальне планування території;  
- благоустрій вулиць і проїздів;  
- озеленення ділянок житлової забудови. 
 Для збереження зелених насаджень, дренованої поверхні землі, сприяння природному 

відведенню дощових вод та покращенню мікроклімату пропонується замощення виконати з 
решітчастих систем мощення (з можливістю подальшого росту трави) для стоянок. Також 
рекомендується даний тип покриття виконувати для покриття проїздів та місць стоянки 
легкового автотранспорту на території присадибних ділянок.  

Одним з найважливіших завдань при реалізації рішень даного ДПТ, є максимальне 
збереження зелених насаджень на ділянках. Проектований коефіцієнт озеленення земельних 
ділянок садибної житлової забудови повинен становити не менше 30%.  

Проектом не передбачено розміщення на території ДПТ об’єктів, що можуть 
здійснювати негативний вплив на умови проживання кварталу. Територія кварталу повинна 
бути належним чином благоустроєна та освітлена. Замощення вулиць і проїздів 
асфальтобетон, пішохідної частини – фігурні елементи мощення. 

 
 

 

 

 

 

Інженерно-технічні заходи цивільного захисту 

 

           Зміст 

1. Загальні положення 

2. Вплив надзвичайних ситуацій, небезпечних об’єктів та природних факторів на 
проектну територію. Захист населення 

3. Оповіщення населення 

4. Евакуація людей 

5. Протипожежні заходи 

 

1. Загальні положення 

Даний розділ в обов’язковому порядку повинен бути комплексно розроблений разом з 
генеральним планом населеного пункту, тому заходи для даного детального плану наводяться 
узагальнено. 

Схема нженерно-технчних заходв цивльного захисту 
розроблятиметься в подальшому при розробленн (оновленн) генерального 
плану.  
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2.   Вплив надзвичайних ситуацій, небезпечних об’єктів та природних факторів на 
проектну територію.  

Територія проектування не потрапляє в небезпечні зони впливу потенційно-

небезпечних об’єктів, хімічно-небезпечні об’єкти на прилеглих територіях відсутні.  
Підтоплення та затоплення існуючої та проектованої забудови та комунікацій не 

прогнозуються. На територію забудови можуть впливати стихійні та небезпечні 
метеорологічні явища (сильний і дуже сильний вітер, опади у вигляді дощу і снігу, град, 
ожеледиця), що необхідно враховувати при експлуатації та реконструкції існуючих, 
будівництві нових споруд та інженерних мереж.  

Оскільки об’єкти в межах ДПТ за поверховістю не перевищують значень вказаних у 
ДБН В.1.1-12:2014 «Будівництво у сейсмічних районах України», мають просту форму, то 
відповідна територія належить до 7-бальної за шкалою MSK-64 зони інтенсивності 
землетрусу. При проектуванні будівель та споруд слід врахувати вимоги комплекту карт 
загального сейсмічного районування ОС 17-2004- А, В, С.  

Для забезпечення сейсмостійкості будівель на наступних стадіях проектування 
належить виконувати вимоги відповідних Державних будівельних норм. 

3. Захист населення  
При проектуванні підвальних приміщень передбачити їх подвійне використання: в 

мирний час – за призначенням, а в “особливий” період чи при загрозі або виникненні 
надзвичайних ситуацій природного характеру – для укриття людей.  

В межах розроблення детального плану територ захисн споруди 
цивльного захисту не облковуються. 

Найближча споруда цивльного захисту знаходиться в примщенн школи 
по                     вул. Шевченка, 61 в с. Рунгури. 

4. Оповіщення населення  
Для зменшення наслідків надзвичайних ситуацій техногенного та природного 

характеру необхідне своєчасне оповіщення працюючого персоналу і відвідувачів про загрозу 
та виникнення надзвичайних ситуацій, обстановку, яка склалася, а також інформування про 
порядок і правила поведінки в умовах надзвичайних ситуацій. Це дає можливість вжити 
необхідних заходів щодо захисту людей і матеріальних цінностей.  

Оповщення про загрозу або виникнення надзвичайних ситуацй поляга у 
свочасному доведенн тако нформац до органв управлння цивльного 
захисту, сил цивльного захисту, суб’ктв господарювання та населення. 

 Доведення сигналв, повдомлень про загрозу виникнення або виникнення 
надзвичайних ситуацй до населення, а також нформування здйснються: 

 через ПАТ “Нацональна суспльна телерадокомпаня Украни”, 
державн  публчн телерадокомпан, комунальн, громадськ та нш 
телерадоорганзац незалежно вд форми власност з використанням х 
телемереж та мереж ефрного радомовлення (з супроводженням нформац 
жестовою мовою та/або субтитруванням, якщо вона  голосовою,  
аудокоментуванням, якщо вона  взуальною);  

через операторв телекомункацй з залученням телекомункацйних 
мереж загального користування (телефонний зв’язок, текстов повдомлення);  
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через нтернет-ресурси (сайти, соцальн мереж).  
Для передач сигналв та повдомлень оповщення використовуються 

сигнально-гучномовн пристро, у тому числ встановлен на транспортних 
засобах, що залучаються для оповщення, електронн нформацйн табло, 
електросирени та нш технчн засоби. Система оповщення у повному 
обсяз проробляться у спецалзованй робот, яка не входить до складу 
детального плану. 

 

5. Евакуація людей  
Евакуація людей при виникненні надзвичайної ситуації здійснюється пішим порядком 

та із використанням власних транспортних засобів.  
Евакуація населення здійснюється відповідно до планів реагування на НС, уточнених в 

умовах конкретного рівня загрози по існуючій мережі автодоріг. 
 

6. Протипожежні заходи  
Даним детальним планом території передбачено здійснення заходів, спрямованих на 

забезпечення пожежної безпеки проектованої території, а саме: 
 - розташування проектної споруди відносно розташованих поряд існуючих будівель і 

споруд прийняте з дотриманням протипожежних відстаней, регламентованих положеннями 
ДБН Б.2.2-12:2019; 

- влаштування достатньої кількості в'їздів-виїздів та під'їзних шляхів до них, що 
дозволяє здійснювати в'їзд автомобілів пожежно-рятувальних підрозділів на огороджену 
територію ділянки проектування з декількох напрямів; 

Найближче до ділянки проектування знаходиться підрозділ пожежної частини у                  
смт. Печеніжин, до радіусу обслуговування якого належить с. Рунгури.  

Проїзди та під’їзні шляхи для пожежних машин передбачені відповідно до вимог ДБН 
Б.2.2-12:2018 «Планування і забудова територій», ДБН В.2.3-5:2018 «Вулиці і дороги 
населених пунктів», ДБН В.1.1-7-2016 «Пожежна безпека об’єктів будівництва».  

 

 

 

 

План реалзац мстобудвно документац 
 

Перелік містобудівної документації на території проектування 

На територію проєктування впливають рішення затвердженої містобудівної 
документації вищого рівня. 

Генеральний план з  планом  зонування  території,   розроблені  Івано-Франківською  
філією ДП Український  державний  науково-дослідний   інститут  проектування  міст  
«Діпромісто»  імені  Ю.М. (державна  ліцензія  від  28.06.2016р. серія АГ №573221,  видана  
Державною   архітектурно-будівельною   інспекцією   Мінрегіонбуду   України) у 2021 році. 

Відповідно до затвердженого генерального плану з планом зонування території села 

Рунгури,  території проектування входить в межі генерального плану та функціональне 
призначення визначене як території житлово-садибної забудови. 
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 Рішення детального плану території відповідають генеральному плану з планом 
зонування. 

 

 
 


