
ДОДАТОК А 

(Відповідно до ДБН Б.1.1-14:2012 «Склад та зміст детального плану території») 

 

  

 

 

 

 

 

 

Завдання 

на розроблення детального плану території  
                           Детальний план території                          _ 

по вул.Водній в с.Сопів Коломийського району Івано-Франківської області для 
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд  

(в районі користування земельної ділянки гр.Семчук В.Я.) 
 (повна назва містобудівної документації) 

Ч.ч. Складова завдання Зміст 

1 Підстава для проектування Рішення Печеніжинської сільської ради ОТГ 
№82 від 25.03.2021 «Про надання дозволу на 
розроблення проекту детального плану 
території в с.Сопів по вул.Водній» 

2 
Замовник розроблення детального 
плану 

Печеніжинська селищна рада  

3 Розробник детального плану МПП «ПІКА» 

4 Строк виконання детального плану 60 робочих днів з дня підписання договору (та 
надання всіх вихідних даних) 

5 Кількість та зміст окремих етапів 
виконання роботи 

В один етап 

6 
Строк першого та розрахункового 
етапів проекту 

3-7 років – перший етап 

7 
Мета розроблення детального 
плану 

Деталізація планувальної структури і 
функціонального призначення території, 
визначення всіх планувальних обмежень 
використання території згідно з державними 
будівельними, екологічними і санітарно-

гігієнічними нормами 

8 Графічні матеріали із зазначенням 
масштабу 

1. „Схема розташування території у 
планувальній структурі населеного 
пункту”,    М 1:5000. 

2. „План існуючого використання території”  
М 1:500. 

3. „Проектний план”        М 1:500. 
4. Схема організації руху транспорту М 1:500 
5. Схема інженерної підготовки території та 

вертикального планування М 1:500 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

 

       Селищний голова ОТГ      _ 

(посада керівника організації-замовника) 
 

                          (І.Довірак) 

            (підпис) 
"     "                    20    р. 

ПОГОДЖЕНО 

 

            дир. МПП «ПІКА»       _ 

(посада керівника організації-виконавця) 
 

                         (І.Шинкарук) 

            (підпис) 
"     "                    20    р. 



6. Схема інженерних мереж, споруд і 
використання підземного простору М 1:500 

7. Креслення поперечних профілів вулиць 
М1:200 

9 Склад текстових матеріалів 1. Перелік матеріалів ДПТ.  
2. Стислий опис природних, соціально-

економічних і містобудівних умов. 
3. Оцінка існуючої ситуації. 
4. Розподіл територій за функціональним 
використанням. 
5. Характеристика видів використання 
території. 
6. Пропозиції щодо встановлення режиму 
забудови територій, передбачених для 
перспективної містобудівної діяльності.  
7. Переважні, супутні і допустимі види 
використання території. 
8. Основні принципи планувально-просторової 
організації території. 
9. Житловий фонд та розселення. 
10. Система обслуговування населення. 
11. Вулично-дорожня мережа, транспортне 
обслуговування, організація руху транспорту і 
пішоходів та велосипедних доріжок. 
12. Вулично-дорожня мережа. 
13. Інженерна підготовка та інженерний 
захист території. 
14. Комплексний благоустрій та озеленення 
території 
15. Містобудівні заходи щодо поліпшення 
стану навколишнього середовища. 
16. Заходи щодо реалізації ДПТ 

10 Перелік основних техніко-

економічних показників 

1. Територія (в межах ДПТ = 0.0740) 
2. Чисельність та щільність населення. 
3. Житловий фонд. 
4. Вулично-дорожня мережа. 
5. Інженерне обладнання. 

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

Малоповерхова індивідуальна житлова 
забудова. 

12 Вимоги до використання 
геоінформаційних технологій при 
розроблені окремих розділів схеми 
планування та їх тиражування 

Тахеометричний план погодити у власників 
наявних інженерних мереж 

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

1. Рішення Печеніжинської сільської ради ОТГ 

№82 від 25.03.2021 «Про надання дозволу на 
розроблення проекту детального плану 
території в с.Сопів по вул.Водній» 

2. Тахеометричний план  масштабу 1 : 500. 

3. Відомості про наявні державні інтереси 

14 Необхідність попереднього розгляду 
замовником детального плану 

Не передбачається. 

15 Вимоги щодо забезпечення 
державних інтересів 

Забезпечити функціональне зонування 
території, з установленням червоних ліній 



вулиць, проїздів, місць паркування; 
встановлення планувальних обмежень; 

уточнення розміщення згідно з ДБН Б.2.2-

12:2019 «Планування і забудова територій» 

та ДСП 173-96 «Санітарні правила 
планування та забудови населених пунктів»; 

ДБН Б.1.1-14:2012 «Склад та зміст 
детального плану території», вирішення 
питань транспортного обслуговування; 
впорядкування озеленення та інженерної 

підготовки території. 

16 
Вимоги з цивільної оборони (за 
окремим завданням) 

Відповідно до п.5.14 ДБН Б.1.1-5:2007 (ч.2) 
схема (розділ) інженерно-технічних заходів 
цивільного захисту (цивільної оборони) – не 

розробляється 

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

Не передбачаються. 

18 Перелік та кількість додаткових 
примірників графічних та 
текстових матеріалів, форма їх 
представлення 

Кількість примірників згідно 

ДБН Б.1.1-14:2012 п. 7.6. 

19 

Форма представлення для 
матеріалів, які передаються на 
магнітних носіях 

Матеріали детального плану території 
надати на магнітних носіях у векторному 

форматі даних 

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

Системи автоматизованого проектування і 
креслення векторної графіки 

21 Додаткові вимоги Відсутні 

 

Примітка: Невід'ємною частиною завдання та розроблення детального плану території є 
копія фрагменту затвердженої містобудівної документації з нанесенням контуру території 
детального плану, яка підписується керівником відповідного місцевого органу містобудування та 
архітектури. 
 

Начальник відділу регіонального                    М.М. Костюк 

розвитку, архітектури і містобудування   (підпис, ім'я, прізвище) 

Коломийської РДА 

 

 

Головний архітектор проекту                О.М.Костюк 

 (підпис, ім'я, прізвище) 


