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Зміст пояснювальної записки : 
 

1. Перелік матеріалів Детального Плану Території (ДПТ) 
 

2. Стислий опис природних , соціально-економічних і містобудівних умов. 
 

3. Стисла історична довідка (за потреби). 
 

4. Оцінка існуючої ситуації 
- стан навколишнього середовища; 
- використання території; 
- характеристика будівель (за видами, поверховістю, технічним станом); 
- характеристика об„єктів культурної спадщини, земель історико-культурної спадщини; 
- характеристика інженерного обладнання; 
- характеристика транспорту; 
- характеристика озеленення і благоустрою; 
- характеристика планувальних обмежень; 
 
5.  Розподіл території за функціональним використанням, розміщення забудови на вільних територіях 
та за рахунок реконструкції, структура забудови яка пропонується (поверховість, щільність). 
 
6.  Характеристика видів використання території (житлова, виробнича, рекреаційна, курортна, 
оздоровча, природоохоронна , тощо. 
 
7.   Пропозиції щодо встановлення режиму забудови територій, передбачених для перспективної 
містобудівної діяльності, в тому числі для розміщення об„єктів соціальної та інженерно-транспортної 
інфраструктури, охорони та збереження культурної спадщини. 
 
8.   Переважні , супутні і допустимі види використання території , містобудівні умови та обмеження 
(уточнення). 
 
9.   Основні принципи планувально-просторової організації території. 
 
10.   Житловий фонд та розселення. 
 
11. Система обслуговування населення, розміщення основних об„єктів обслуговування. 
 
12. Вулично-дорожня мережа, транспортне обслуговування, організація руху транспорту і пішоходів  
та велосипедних доріжок, розміщення гаражів і автостоянок. 
 
13. Інженерне забезпечення, розміщення інженерних мереж , споруд. 
 
14. Інженерна підготовка та інженерний захист території, використання підземного простору, 
цивільний захист населення. 
 
15. Комплексний благоустрій та озеленення території. 
 
16. Містобудівні заходи щодо поліпшення стану навколишнього середовища. 
  
17. Заходи щодо реалізації детального плану на етап від 3 до 7 років. 
 
18. Перелік вихідних даних. 
 
19. Техніко-економічні показники. 
 
20. Матеріали проведених досліджень та проектних робіт, виконаних спеціалізованими організаціями 
(за наявності). 

 
1. ПЕРЕЛІК МАТЕРІАЛІВ ДЕТАЛЬНОГО ПЛАНУ ТЕРИТОРІЇ (ДПТ) 

 
      1.   Пояснювальна записка – 1 том. 

2. Графічні матеріали – 7 аркушів 
 
Склад графічних матеріалів: 
 
1. Схема розташування території(в планувальній структурі населеного пункту). Масштаб 1:5 000 

2. План існуючого використання території  суміщений з опорним планом та з  схемою планувальних 
обмежень. Масштаб   1:1 000. 
3. Проектний план. Масштаб   1:1 000. 
4. Схема організації руху транспорту та пішоходів. Масштаб   1:1 000. 
5. План червоних ліній. Масштаб 1:1 000 
6. Схема інженерної підготовки території    та вертикального планування. Масштаб 1:1 000 

7. Схема інженерних мереж, споруд і використання підземного простору. Масштаб 1:1 000  

8. Креслення поперечних профілів вулиць Масштаб 1:100 
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Підстава для розроблення детального плану території. (передмова). 
 
Детальний план території забудови в районі вулиць Молодіжна та С. Крушельницької в м. 

Бережани розроблений  на замовлення  Бережанської міської ради згідно рішення 
Бережанської міської ради №66 від 14.05.2013 року. 

  
В проекті опрацьовано планувальне рішення використання та забудови території  
площею 12,89 га. Детальний план розроблений в межах структурно-планувального 
елементу території населеного пункту , який має цілісний планувальний характер. 
Розрахунковий термін реалізації ДПТ – 15 років. 
 

      В проекті враховані основні рішення  генплану м. Бережани, розробленого  ДП ДІПМ  
«Містопроект». 
 
       Проект розроблений у відповідності з Законом України «Про регулювання містобудівної 
діяльності» , ДБН 360-92** „„ Планування і забудова міських і сільських поселень „„, ДСП -173 
«Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів», ДБН В.2.3-5-2001» Вулиці 
та дороги населених пунктів», ДБН Б.2.4-1-94   «Планування і забудова сільських поселень», ДБН 

Б.1.1-14:2012  «Склад та зміст детального плану території». 

 
 Ділянка, на яку розробляється ДПТ розташована в південній частині міста і обмежена: 
 
- з півночі – вул. Червона, за якою знаходиться квартал садибної житлової забудови; 
- з півдня – вул. Просвіти, за якою знаходиться квартал садибної житлової забудови; 
- зі сходу – вул. Загороди, за якою знаходиться квартал існуючої житлової забудови; 

- з заходу – вул. Котляревського, за якою знаходиться квартал садибної житлової забудови. 
 
3. СТИСЛИЙ ОПИС ПРИРОДНИХ, СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ І МІСТОБУДІВНИХ УМОВ. 

 
Гідрогеологічні умови та питання водопостачання. Інженерно-геологічні умови. 

В геоморфологічному відношенні територія м. Бережани розташована в межах власне Опілля, 
яке являє собою сильно розчленовану частину Подільської височини. 

Територія міста сильно розчленована ярами і долинами річок і струмків. Горбисті гряди мають 
значну відносну висоту над заплавними терасами. 

На ПІВНОЧІ міста розташований великий став, який утворений земляною плотиною, яка 
перегороджує р. Золота Липа. Вона витікає зі ставу в південному напрямку. В Золоту Липу зі сходу 

впадає р. Зарайський Потік і декілька безіменних струмків. 
АБСОЛЮТНІ ВІДМІТКИ заплави р. Золота Липа 26І-269 м. Ширина русла ріки, від 4 до 9 м., 

ширина заплави від 70 до І20 м. Перша і друга надзаплавні тераси проходять по обох берегах р. 
Золота Липа у вигляді вузьких поліс шириною від 7 до 44 м. 

Клімат району помірно-континентальний. 
Середньомісячна температура повітря по місяцях: 

Місяць І ІІ ІІІ I
V 

V VI VII VIII IX X XI XII Річна 

Со -
5,4 

-
4,4 

0,1 7 13,
5 

16,
6 

18,
4 

17,4 13 7,4 1,8 2,8 6,9 

 
Безморозний період триває 259 діб, середня глибина промерзання 28 см, максимальна до 70 

см. Абсолютна максимальна температура повітря 37°С, абсолютна мінімальна (-34°С), середня 
температура найбільш холодної п‟ятиденки (-21°С), середня максимальна температура найбільш 

теплого місяця 24,1oC, середня температура опалювального сезону (-0,5°С) і його тривалість 190 діб. 
Пружність водяного пару зовнішнього повітря в гПа: 

 

Місяць І ІІ ІІ
І 

IV V VI VII VIII IX X XI XII За рік 

опади 3,8 4,1 5 7,3 10,2 13,5 15 14,8 11,5 8,4 6,6 4,8 678 

 

Середня місячна відносна вологість повітря в 13 годин: січень 81%, липень 56%. Число днів 
зі сніжним покривом становить 82-85 днів, його середня висота 17-20 см. 

Число днів зі сніжним покривом становить 75-78 днів, його середня висота 15-16 см. 
Відсоток повторення напрямку вітрів: 

 

Напрямок Пн ПнС С ПдС Пд ПдЗ З ПнЗ Штиль 

Січень 7 5 10 19 14 8 18 19 7 

Липень 11 6 7 9 6 8 22 31 13 
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Переважаючим напрямком вітрів є: взимку – південно-західний та південно-СХІДНИЙ, влітку – 
південно-західний та західний. 

 
Геологічна будова. 

В геоструктурному відношенні територія міста знаходиться в межах Українського 
кристалічного щита. Територія складена породами девонського, верхньокрейдяного, неогенового та 
четвертинного віків. 

Девонські відкладення залягають на великій глибині (глибше 300 м) і представлені 
чергуванням вапняків з доломітами. 

Верхньокрейдяні відкладення представлені конгломератами, глинистими пісковиками, 
пісками, вапняками та мергелями, загальною потужністю 150-180 м. 

Неогенові відкладення представлені чергуванням ПІСКІВ, ПІСКОВИКІВ ТА ЛІТОТАМНІЄВИМИ 
вапняками загальною потужністю до 100 м. 

Відкладення четвертинного віку повсюдно покривають корінні породи з поверхні землі й 
мають алювіальне та делювіальне походження. Алювіальні відкладення розвинені в долинах р. 
Золота Липа та ІІ притоків та представлені пісчано-супісчаними відкладеннями потужністю 2-5м, в 
заплавах, торфами, за торфованими супісками потужністю 6,0 – 8,0 м. 

Делювіальні відкладення розвинені на схилах горбів і на водо розділах та представлені 
супісками лесовими, суглинками з щебінкою вапняків потужністю 5-12 м, місцями більше. 

 

Гідрогеологічні умови і питання водопостачання. 
Описуваний район характеризується наявністю водоносних горизонтів у відкладеннях 

четвертинного, неогенового, верхньокрейдяного та девонського віків. 
Підземні води четвертинного водоносного горизонту пристосовані до алювіальних відкладень 

заплави І долини р. Золота Липа та ІІ притоків. Глибина залягання від 0,5 до 1,2 м., водовміщуючими 
породами є піски, супіски замулені, заторфовані грунти, торфи. Ці води використовуються, місцями, 
населенням за допомогою шахтних колодязів.пісковиків 

Підземні води неогенового водоносного горизонту пристосовані до тріщинуватих пісковиків з 
прошарками пісків, літотамнієвих вапняків. На ділянках, де неогенові породи прорізуються долинами, 
ярами, підземні води виходять на денну поверхню у вигляді джерел. 

Дебети джерел коливаються від 0,5 до 4 л/сек. На таких джерелах побудовано 
водопостачання м. Бережани.  

Підземні води верхньокрейдяного водоносного горизонту пристосовані до тріщинуватої зони 

мергелей. Дебіти свердловин коливаються від 3 до 6м3/год., ці води використовуються для 
водопостачання окремих підприємств, залізничної станції і населення міста. 

Підземні води девонського водоносного горизонту залягають на глибині 150-200м. За останні 

роки на існуючому водозаборі на півдні міста, в долині р. Золота Липа, були пробурені, додатково до 
двох існуючих свердловин, ще три експлуатаційні свердловини. Дві в 200-300 м. в сторону річки, 
одна – підніжжя гори. Свердловини пробурені на крейду і девон та дали 20 л./сек (72 м3/год.) кожна. 
Також в 1994 р. була розвідана ділянка за Бережанським ставом свердловинами гл. І50-200 м. на 

девон. Свердловини дали до 108 м3/год. кожна. 
 
Інженерно-геологічні умови. 
 
В інженерно-геологічному відношенні в межах міста виділяються: 
 
1. Території особливо несприятливої категорії для забудови: 

А) ділянки заплави р. Золота Липа та ІІ притоків з ухилом поверхні землі від 0,5 до 10 %, 
(місцями менше 0,5 %), з рівнем підземних вод 1,0 м. і вище від поверхні землі, складені пісчано-
мулистими грунтами з торфами з розрахунковим тиском на них менше 1,0 кг/см2/місцями – висока 
заплава – 1,0 – 1,5 кг/см2/ ; 

Б) окремі ділянки в різних місцях міста з ухилом поверхні землі більше 20 %у рівнем 

підземних вод глибше 3,0 м. від поверхні землі, складені супісками і суглинками твердими з щебнем 

пісковика та вапняка з розрахунКОВИМ тиском на них більше 1,5 кг/см2. 
 
2. Території несприятливої категорії для забудови: 
А) р. Золота Липа ІІ притоків з ухилом поверхні землі від 0,5 до 10% (місцями менше 0,5%), з 

рівнем підземних вод 1-Зм. від поверхні землі, складені пісчасно-супісчаними грунтами, іноді 
заторфованими грунтами з розрахунковим тиском на них 1-1,5 кг/см2; 

Б) окремі ділянки в різних місцях міста з ухилом поверхні землі 10-20%, рівнем підземних вод 

глибше 3,0 м. від поверхні землі, складені супісками та суглинками твердими з щебенем пісковика з 
розрахунковим тиском на них більше 1,5 кг/см2. 

 
3. Території сприятливої категорії  для забудови –  
Займають окремі ділянки в центрі міста і великі ділянки на сході та півночі міста з ухилом 

поверхні землі 0,5 - 10%, рівнем підземних вод глибше 3,0 м. від поверхні землі, складені супісчано-
суглинистими грунтами з щебенем скельних порід з розрахунковим тиском на них більше 1,5 кг/см2. 

Сейсмічність району 5 балів. 
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Екологічні умови ділянки  проектування – задовільні 
 
Соціально-економічні та містобудівні умови 
 

Місто Бережани – місто районний центр адміністративного району, розташований в 53 км. на 
захід від обласного центру м. Тернопіль. Загальна площа міста становить 12 км.кв.  

Населення – 19,4 тис. чоловік. Через Бережани проходять: автомобільні шляхи державного 

значення Тернопіль – Стрий Ш технічної Категорії, Почаїв – Бережани – Монастириська Ш технічної 
категорії; дороги місцевого значення Бережани – Нараїв – Брюховичі Ш технічної категорії, Бережани 
– Мечишів ІV категорії, Бережани – Рибники ІV категорії, Бережани – Куропатники V категорії, а 
також залізнична колія Тернопіль – Стрий (тупикове відгалуження Полутори – Бережани), по яких 
здійснюється зв‟язок міста з іншими населеними пунктами. 

Сельбищні території міста формує, в основному, житлова малоповерхова, садибна досить 

щільна забудова.  
В центрі м. Бережани сформований громадський центр, в який входять адміністративний, 

торговий та культурно – освітній підцентри. 
Переважна частина об„єктів обслуговування населення міста зосереджено саме в центральній 

частині м. Бережани і характеризується нерівномірним їх розміщенням по його території. 
 
3. СТИСЛА ІСТОРИЧНА ДОВІДКА 
 

Ядром містобудівельної структури м. Бережани є ринкова площа з оточуючими кварталами. Ця 
структура виникла у проміжку 1530-34 років до початку побудови мурованого замку. Первісна межа 
міста проходила трасами вулиць На старому валі, Вірменська і берегом Зарайського потоку. Східним 
боком місто примикало до магнатського замку. 

Протягом 1534-1554 р.р. було збудовано з каменю БережансЬКИЙ замок, який став важливим 
стратегічним пунктом в обороні краю від татарсько-турецьких нападів. 

Найважливішим елементом природного оточення міста був славнозвісний Бережанський став, 
який приносив власникам Бережан значні прибутки, крім того ставом регулювали рівень води у 
рукавах річки, які омивали територію замку. 

Протягом 1584-1625 років діяли три незалежні уряди: Бережани нові, Бережани старі і 
Адамівка. Адам Сенявський у 1625 році адміністративно об‟єднав усі три міста в одне. 

Наступний етап зросту укріпленої території, пов‟язаний із формуванням вірменської колонії і 
жидівського кварталу. В систему укріплень увійшла оборонна синагога. Це сталось близько середини 

XVII ст. Оскільки у цей час збудовано фільварок у Раю, з‟являється Райська дорога і брама. 
В 1674 році замок оточено земляними бастіонами, укріпленими по системі Вобана. Незабаром 

такого ж характеру укріплення З‟ЯВИЛИСЬ навколо Бережан. Їх конфігурація зафіксована деякими 
В адміністративно-територіальній системі Австрійської імперії м. Бережани стало центром 

округу – староства. І незабаром виділилось, як одне з найбільших міст Галичини. 
За період ХІХ – початку ХХ ст. передмістя поступово зливаються та утворюють більш-менш 

суцільну забудовану територію. Поряд з високоякісною забудовою приватних власників, з‟являється 

громадська та адміністративна забудова. Це нова ратуша, навчальні заклади, лікарні, гімназія, суд, 
театр (не зберігся). Житлові квартали займають території зелених міських укріплень, заплаву правого 
берега ріки, вибираються на схили навколишніх пагорбів. 

Радянський період у Бережанах слід характеризувати, як негативний у відношенні до 
збереження містобудівельної, архітектурної та природної спадщини Бережан. 

Доведено до руїни всесвітньовідомий Бережанський замок, не кажучи про менш помітні 

пам‟ятки: 
Бернардинський монастир, Синагогу, Вірменську церкву. Зазнала втрати історично 

планувальна структура: карний заклад для малолітніх злочинців зайняв всю територію колишнього 
Нового міста, абсолютно перекресливши його планувальну структуру, зовсім втрачено характер 
забудови території між ринковою площею і замком, з втратою під час війни східного ринкового 

кварталу втратила свій масштаб ринкова площа, при побудові типової споруди райвиконкому 
«розчищено» від історичної забудови величезну ділянку, міської структури ХVП ст. повністю 

забудовано заплаву ріки Золота Липа промисловими об‟єктами та житлом, під питанням навіть 
існування Бережанського ставу. Гостро стоять питання вирішення транспортного транзиту через 
центр міста, впорядкування інженерних комунікацій, ліквідація аварійного стану забудови. 
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1. ОЦІНКА ІСНУЮЧОЇ СИТУАЦІЇ. 

 
- стан навколишнього середовища 

В даний момент, на території проектування та в її околицях, відсутні промислові складські та 
комунальні об„єкти, що можуть здійснювати негативний вплив на загальний екологічний стан 

навколишнього середовища. 
 В цілому стан навколишнього середовища на території проектування можна характеризувати 
як добрий, чому сприяє достатня кількість зелених насаджень на ділянках садибної житлової 
забудови та ділянках для ведення особистого селянського господарства. 
  
-  використання території 

На даний час на території ДПТ знаходяться 45  індивідуальних житлових будинків. Більша 
частина території вільна від забудови.  

Частина території ділянки ДПТ використовується як городи (землі ОСГ). 
В загальному пропорційному розподілі територія ДПТ використовується наступним чином: 
- території ділянок індивідуальної садибної житлової забудови – орієнтовно 24% 
- території ділянок для ведення особистого селянського господарства, городи – 53% 
- територія вулиць та проїздів – орієнтовно 16%  

- інші території (вільні незагосподарьовані землі) – орієнтовно – 7% 

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

Територія проектування знаходиться у середовищі , сформованому оточуючими міськими 
кварталами житлової садибної та громадської забудови. 

Садибна житлова забудова на території проектування та у прилеглих кварталах представлена 
переважно одно- та двоповерховими капітальними цегляними будинками. Нежитлова забудова 

представлена одноповерховими капітальними господарськими  будівлями. 
Забудова ділянки та прилеглих територій переважно відноситься до забудови останніх 20 

років. Прилегла забудова капітальна , технічний стан забудови – добрий.  
 
- характеристика об‘єктів культурної спадщини, земель історико-культурної спадщини; 
На території опрацювання в ході розроблення ДПТ не виявлено об„єкти культурної спадщини. Землі 

історико-культурної спадщини в межах ДПТ відсутні.  
 

 -  характеристика інженерного обладнання 
Згідно топопідоснови М 1:1000  по території проектування ДПТ проходить повітряні лінії 

електропередач, водопровід, газопровід та каналізація, тому дана ділянка має можливість 
підключення всіх інженерних мереж. 
Наявність інженерних мереж та їх точна локалізація підлягають уточненню і погодженню із службами 

на наступних стадіях проектування. 
 
  -  характеристика транспорту  
Доступ до території проектування ДПТ здійснюється з існуючих житлових вулиць по периметру 
території проектування.  Громадський транспорт не проходить повз територію проектування. 
Найближчі маршрути і зупинки громадського транспорту знаходяться на вул.. Шевченка в межах 
нормативної пішохідної доступності до території проекту. 

 
- характеристика озеленення і благоустрою 
Територія проектування на даний час належно не використовується. На даний час більша частина 
території використовується під городництво. З елементів благоустрою присутні лише під‟їзні вулиці та 
стежки (тротуари) до існуючих житлових будинків. 

Цінні зелені насадження на вільних ділянках та в межах існуючих і проектованих червоних ліній на 

території проектування відсутні. 
 
-  планувальні обмеження 
Планувальними обмеження для здійснення нової забудови на території ДПТ є охоронні зони 
інженерних мереж, червоні лінії вулиць, лінії забудови  та нормативні розриви між існуючою та 
проектованою забудовою. 
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5. Розподіл території за функціональним використанням, розміщення забудови на 

вільних територіях та за рахунок реконструкції, структура забудови яка 

пропонується (поверховість, щільність). 

 
Проектне рішення детального плану  території базоване на : 

- врахуванні існуючої планувальної структури населеного пункт; 
- врахуванні рішень генерального плану населеного пункту; 
- врахуванні існуючої мережі ґрунтових проїздів; 
- врахуванні існуючих планувальних обмежень; 
- побажаннях та вимогах замовника – органу місцевого самоврядування , визначених у 

завданні на проектування та у ході робочих нарад під час роботи на проектом. 
- врахуванні інтересів власників земельних ділянок; 
- взаємозв‟язки планувальної структури проекту з планувальною структурою існуючих 

кварталів та з рішеннями генерального плану; 
 

Після вивчення складеної містобудівної ситуації, наявної містобудівної документації, натурних 
обстежень, обмірів та фотофіксацій, визначено основні напрямки та містобудівні умови для 

розміщення забудови на ділянці проектування. 
 
Обґрунтовуючими факторами для проведення проектування кварталу є: 

* Рішення сесії Бережанської міської ради; 
* Невпорядкований існуючий стан ділянки; 
* Потенційно висока вартість в даному районі міста; 

* Інвестиційна привабливість кварталу, щодо можливості будівництва житлової забудови, розвитку 
інфраструктури даного кварталу; 
* Наявність інвесторів, готових здійснювати забудову кварталу; 
* Необхідність ефективного використання земельного фонду міста; 
* Необхідність залучення коштів у міський бюджет для реалізації програми соціально-економічного 
розвитку. 

 

Переглянувши наявні планувальні обмеження, виходячи з оптимального 
формування транспортних потоків і раціонального використання території проектом ДПТ 
сформовано групу малоповерхової садибної житлової забудови на основі структурно-
планувального елементу території населеного пункту , який має цілісний планувальний 
характер площею території 12,89 га. 

Проектним рішенням ДПТ вносяться уточнення до планувальної структури даного 
кварталу садибної житлової забудови , що  не суперечить основним рішенням 

генерального плану населеного пункту. 
 
6.  Характеристика видів використання території (житлова, виробнича, рекреаційна, 
курортна, оздоровча, природоохоронна , тощо. 
 
Орієнтовний проектний процентний розподіл за функціональним зонуванням території ДПТ 

виглядає наступним чином: 
 

- території садибної житлової забудови – 50% 
- території ділянок для ведення особистого селянського господарства, городи – 3% 
- територія громадської забудови – 8% 
- території вулиць та проїздів – 23% 
- інші території (вільні незагосподарьовані землі, зелені насадження загального користування 

прибудинкові майданчики) – орієнтовно – 16% 

Поверховість забудови передбачена наступна: 
-      для житлової садибної забудови – від 1-го до 3-х поверхів із мансардою 
включно; 
- для громадської забудови – від 1-го до 3-х поверхів із мансардою включно; 

 
7.   Пропозиції щодо встановлення режиму забудови територій, передбачених для 

перспективної містобудівної діяльності, в тому числі для розміщення об‘єктів соціальної та 
інженерно-транспортної інфраструктури, охорони та збереження культурної спадщини. 
 
 Режим забудови території проектування передбачає використання даної території для 
розміщення садибної житлової забудови,  дитячого садка та церкви . 
 На першу чергу реалізації окремі частини території кварталу проектування можуть 

використовуватись як городи та території особистого селянського господарства (ОСГ).  
 На розрахунковий період як городи та території ОСГ можуть використовуватись частини 
території , які не передбачені під ділянки садибного житлового будівництва (лише у випадку коли не 
передбачається розширення ділянок садибного житла) та не передбачені під розташування 

прибудинкових майданчиків. 
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8. Переважні , супутні і допустимі види використання території , містобудівні умови та 
обмеження (уточнення). 
 

 Переважний вид використання – території садибної житлової та громадської забудови.  
 
 На території проектування передбачається розташування: 

- 86 садибних житлових будинків  (з них 45 існуючі). 
- 1 дитячий садок (проект). 
- 1 сакральну будівлю - церкву (проект). 
- господарські споруди для зберігання майна, інвентарю, обслуговування присадибних 

ділянок (розташовуються на існуючих та проектованих ділянках садибної житлової 
забудови). 

 
Садибна забудова , що проектується - будівлі двоповерхові з мансардою, граничною висотою 

до 12 м. Відсоток забудови земельної ділянки – до 25%. 
 
9.   Основні принципи планувально-просторової організації території. 
 
 Планування проектованої території передбачає розташування 41-го проектованого садибного 

житлового будинку та один дитячий садок, та в центральній частині - церкву. 
В межах території детального плану передбачається зміна цільового та функціонального 

призначення ділянок ОСГ на землі житлової садибної забудови а також необхідний комплекс заходів, 
щодо благоустрою, приведення до нормативних показників параметрів вулиць, тощо.  

На території ДПТ передбачено місця для розташування внутрішньо квартальних 
майданчиків, їх передбачається розташувати в центральній  частині ДПТ, вони передбачені 
для використання мешканцями існуючої та проектованої забудови.  

 
10.Житловий фонд та розселення 
 

Виходячи з наведеного вище розподілу територій та базуючись на нормативних показниках 
ДБН 360-92** визначаємо попередню розрахункову кількість населення в даному житловому районі 
на основі показників граничної щільності . 

  
 Садибна забудова. 
 На території ДПТ для розташування садибної житлової забудови відведено близько 50% 

території. Згідно проектного плану ДПТ на території проектування буде розташовано 86 садибних 
житлових будинків, з яких 41 проектований.  При середньому коефіцієнті сімейності 3,2 в 
садибній забудові проживатиме: 86х3,2=276 мешканців. 
 

 Таким чином сумарна розрахункова кількість мешканців кварталу проектування 
становитиме: 276 мешканців. 
 
Розраховуємо орієнтовну величину житлового фонду території ДПТ. 

Для будівництва на ділянках житлових садибних будинків передбачаються житлові будинки 
орієнтовною загальною площею 200 м.кв. (середній показник, в ому числі з врахуванням 
реконструкції існуючої забудови).  

Відповідно житловий фонд кварталу 86 х 200 = 17 200 м.кв. загальної площі будинків. 
Даний показник є розрахунковим і може бути уточнений, наприклад збільшений з метою 

забезпечення більш комфортних умов проживання. Також даний показник може бути змінений при 
реальному проектуванні забудови і визначенні кінцевих площ і параметрів кожного будинку. 

Загальний показник житлового фонду на території ДПТ становитиме: 17 200 кв.м. 

 

 
11. Система обслуговування населення, розміщення основних об‘єктів обслуговування. 
 
Потреба проектованого кварталу з розрахунковим населенням 276 мешканці в основних 
об’єктах системи обслуговування є незначною в обсязі міста і становить: 
 

Найменування Всього 

Дитячий садок, місць  

Середня школа, місць 

Магазин продтоварів,   м.кв. торг. площі 

Магазин  непродовольчих  товарів,  м.кв. торг. площі 

Заклади громадського харчування, місць 

10 

39 

20 

9 

1 
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Мешканці житлової забудови на території ДПТ та мешканці сусідніх будинків використовуватимуть 
існуючу сформовану систему обслуговування населення міста Бережани та запроектовані рішенням 
генерального плану міста об„єкти обслуговування, торгівлі та громадського харчування. 
 Проектом ДПТ передбачено розміщення двох громадських об‘єктів : дитячого 

дошкільного закладу (дитячого садку) та сакральної будівлі (церкви). 
 Передбачається розміщення дитячого садку на земельній ділянці площею 0,64 га. 
Згідно нормативів ДБН 360-92** тб.6.1  на даній ділянці можливо розташувати дитячий 

садок на 100-120 місць з класами початкової школи на 70-80 учнів. Такої потужності 
достатньо для обслуговування проектованого кварталу та прилеглих кварталів садибної 
житлової забудови в радіусі обслуговування до 500 м. 
 Потужність проектованої церкви становить орієнтовно 100 одночасних відвідувачів,    
що достатньо для обслуговування проектованого кварталу та прилеглих кварталів 
садибної житлової забудови. Площа земельної ділянки для церкви діючими нормативами 

не регламентується.  
 
Доступ до об„єктів громадського призначення, відпочинкових майданчиків та сполучення між собою 
окремих груп забудови передбачено вулицями, проїздами і мережею пішохідних алей. 
 
Кількість майданчиків за типами визначена згідно ДБН 360-92** , а їх площа визначена 
розрахунком на базі розрахункових показників ДБН 360-92** і виходячи з проектованої 

кількості населення 276  мешканців. 
 
- Майданчики для ігор дітей дошкільного і молодшого віку – 0,7 м2 на людину (12 м від вікон 
житлових приміщень ,  20 м від сміттєзбірників та автостоянок) :  276х0,7= 193,2  кв.м. 
- Майданчики занять спортом та фізкультурою – 0,2 м2 на людину (10м від вікон житлових 
приміщень) :  276х0,2= 55,2 кв.м. 
- Майданчик відпочинку дорослого населення – 0,1 м2 на людину (10 м від вікон житлових 

приміщень)  : 276х0,1 = 27,6 кв.м. 
 - Сумарна площа проектованих майданчиків становить: 193,2+55,2+27,6=276,0кв.м. 
 

При подворовій (адресній) системі збору ТПВ передбачається закупка для кожної садиби 
закритого пластикового контейнера , який вивозиться до воріт при об„їзді кварталу спеціальною 
автомашиною для збору сміття (ТПВ). В якості альтернативного варіанту можлива організація 

поквартального збору ТПВ , при цьому пропозиція розташування майданчиків для сміттєзбірних 
контейнерів наведена у графічній частині проекту. 

Передбачається також приведення до нормативних показників існуючих вулиць та 

резервування територій для зелених насаджень загального користування в межах червоних ліній та 
охоронних зон. Планувальне рішення базується на планувальному рішенні генерального плану міста 
та дає можливість комфортного проживання та  досяжності громадських об„єктів.  
 

12. Вулично-дорожня мережа, транспортне обслуговування, організація руху транспорту і 
пішоходів  та велосипедних доріжок, розміщення гаражів і автостоянок. 
 
Даним детальним планом території передбачено реконструкцію на території ДПТ мережі вулиць. 
Проектовані вулиці підключаються до існуючих вулиць міста і утворюють єдину транспортно-
пішохідну мережу.  
Населення проектованого кварталу користуватиметься існуючими зупинками громадського 

транспорту, що розташовані вздовж вул. Т. Шевченка в межах нормативної пішохідної доступності. 
Зупинки громадського транспорту знаходяться в радіусі пішохідної доступності від 
території проектування, допустимому для територій садибної забудови. Ширини вулиць в 
червоних лініях вказані на кресленні поперечних профілів вулиць. 
Проектована вулиця та проектований проїзд передбачаються для руху легкового та обслуговуючого 

вантажного транспорту. 

Для зберігання автотранспорту мешканців садибної забудови передбачається у кожному садибному 
житловому будинку повинен бути передбачений гараж або навіс для зберігання власного 
автотранспорту мешканців щонайменше на 1 автомашину та гостьова автостоянка в центральній 
частині кварталу на 8 автомобілі. 
Таким чином у складі садибної житлової забудови передбачається автостоянка на 86 (41 проектних 
будинки + 45 існуючі будинки) автомобілів на територіях присадибних ділянок (у гаражах та під 
навісами) та тимчасові автостоянки на 8 автомобілів.  

Проектована церква обслуговується гостьовою автостоянкою по вул. Проектована 1 (на 8 
автомобілі).  
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13. Інженерне забезпечення, розміщення інженерних мереж , споруд. 
 
Розділ інженерне забезпечення і розміщення інженерних мереж і споруд виконаний на основі 
архітектурно-планувального рішення та у відповідності до діючих будівельних, санітарних, 

природоохоронних правил і норм. У зв‟язку з додатковими навантаженнями на інженерно-
транспортну інфраструктуру м. Бережани, забудовникам необхідно передбачити кошти на її розвиток, 
у відповідності до чинного законодавства. На території ДПТ зарезервовано ділянки для об‟єктів 

інженерної інфраструктури ( ТП, ГРП, насосні, тощо). 
 
Водопостачання 
Генеральним планом м. Бережани передбачалося влаштування по всій території міста  
централізованого водопостачання. 
 Розрахунок обсягів водопостачання у містобудівній документації – детальному плані 

території проводиться на основі укрупнених показників згідно ДБН Б.2.4-1-94 «Планування і 
забудова сільських поселень» (розділ 8). 
Для проектованих та існуючих на території ДПТ індивідуальних житлових садибних будинків та 
громадській забудові потреба  у воді для господарсько – питного водопостачання становить 
276x0,2х1,2 (10% на невраховані витрати та 10% на громадську забудову) = 66  м.куб на добу. 

Разом з тим в проектованій та реконструйованій забудові  слід вжити заходів по встановленню 
сучасної водоощадної арматури та енергоощадних систем водоспоживання, що дасть змогу на 25% 

зменшити водоспоживання об„єктів на території в цілому. 
 
 
Водовідведення 
Побутова  каналізація. 
Генеральним планом м. Бережани передбачалося влаштування по всій території міста  
централізованої каналізації. Обсяги стоків побутової каналізації орієнтовно дорівнюють обсягам 

водоспоживання за винятком витрат на полив і становлять близько 60 м.куб_добу. 
На розрахунковий період господарсько-побутову каналізацію передбачається вирішити 
влаштуванням в межах території детальної забудови централізованої каналізації з прокладанням 
каналізаційних мереж в червоних лініях вулиць і підключенням до каналізаційної мережі згідно 
технічних умов експлуатуючої служби. 
 

Відведення поверхневих стоків. 
Відведення поверхневих стоків з території кварталу здійснюватиметься за комбінованої системи 
дощової каналізації відкритого та закритого типу за допомогою дощоприймачів та водовідвідних 

канав, що розташовуватимуться в межах червоних ліній вулиць. Джерел забруднення поверхневих 
стоків нафтопродуктами та іншими забруднюючими речовинами на території кварталу немає. 
 
Санітарна очистка. 

Відповідно з генеральним планом міста передбачається планово-подвірна система очищення з 
вивозом сміття на сміттєзвалище.  
При нормі накопичення 280 кг/люд рік, кількість сміття для проектованого будинку складає близько 
77,28 тонн на  рік. Побутові відходи вивозяться з кварталу спеціалізованим автотранспортом згідно 
відповідної угоди із спеціалізованою організацією на офіційне місце їх утилізації. 
Склад і тип контейнерів повинні забезпечувати можливість сортування роздільного збору сміття. 
 

Теплопостачання 
В проектованій садибній забудові передбачається опалення від двохфункційних котлів на газовому 
паливі.  
Опалення громадських будівель передбачається від власних газових котлів , розташованих в 
приміщеннях паливних. 

 

Газопостачання 
Місто Бережани є газифіковане. Газопостачання проектованої забудови передбачається існуючої 
газорозподільної системи міста згідно технічних умов експлуатуючої служби.  
 Розрахунок обсягів водопостачання у містобудівній документації – детальному плані 
території проводиться на основі укрупнених показників з врахуванням ДБН Б.2.4-1-94 «Планування і 
забудова сільських поселень» (розділ 8). 
Проектом передбачаємо розташування газорозподільчого пункту в північній частині ДПТ. 

Потреба у газі проектованої забудови  складає 276 мешканців х 250 м.куб/рік=69 тис. куб/рік.  
Слід зазначити, що проектом пропонується встановлення в проектованих будинках сучасних 

енергоощадних котлів, які в комплексі із терморегулюючими датчиками , застосуванням 
рекуператорів повітря та утепленням будинку із доведенням до нормативного рівня теплового опору, 
дозволять зменшити споживання газу орієнтовно на 20-25%. 
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Електропостачання 
Даний розділ проекту розроблений згідно ДБН 360-92,Київ 2002, ДБН В.2.5-23-2003, Київ 

2004, РД 34.20.185-94, Москва 1994, « Инструкции по определению экономической эффективности 

капитальных вложений в развитие энергетического хозяйства ». 
За ступенем надійності електропостачання електроприймачі кварталу належать до ІІІ 

категорії.  Згідно п.2.6 ДБН В.2.5-23-2003 електропостачання приймачів ІІІ  категорії надійності 

можливо здійснювати від одного джерела живлення. Електропостачання проектованої забудови 
передбачається існуючої електророзподільної системи міста згідно технічних умов експлуатуючої 
служби. Для електрозабезпечення кварталу орієнтовно в центрі навантаження доцільно розташувати 
два трансформаторні пункти (ТП)  шафного типу із монтажем на опорі лінії електропередач, або 
окремо стоячу ТП. 

Потреба у електропостачанні проектованої забудови:  (86 садибних будинків і 2 громадські 

будівлі) = 86х0,7+2х20= 100,2 кВт. Всі інші конкретні питання по електропостачанню кварталу 
вирішуватимуться на наступних етапах проектування. 

Для зменшення загального енергоспоживання на перспективу Детальним планом території 
передбачається на території кожного об„єкту розташувати дахові сонячні панелі та сонячні колектори. 
Зважаючи на державну політику щодо широкого впровадження та підтримки альтернативних джерел 
електроенергії, розвитку відновлюваних екологічно чистих технологій та ресурсів широке 
використання сонячних панелей для генерування електроенергії дозволить на 30% зменшити 

енергоспоживання на протязі розрахункового строку детального плану території. 
 
Телефонізація, радіофікація та інтернет. 

Розрахунок точок телефонних і радіо абонентів приймався по квартирно. Розрахункова кількість 
телефонних абонентів становить – 90 №№ на житловий і громадський сектор. Кількість радіоточок 
приймається по розрахунках телефонних абонентів і становить відповідно - 88 №№ на житловий і 
громадський сектор. 

 Система провідного мовлення є необхідною в цілях цивільної оборони населення, оскільки ДСНС має 
доступ до сповіщення населення з державного провідного мовлення. 
Розрахунок точок підключення до інтернету для громадської забудови приймався поквартирно і 
становить – 86 точок., для громадської забудови з розрахунку систем «Wi-Fi» і орієнтовно складає – 2 
точки. 

 

14. Інженерна підготовка та інженерний захист території, використання підземного 
простору, цивільний захист населення. 
В склад заходів по інженерній підготовці території, згідно з характером наміченого використання та 

планувальної організації території, включені: 

 
А)  вертикальне планування території; Б)  поверхневе водовідведення. 
Схему інженерної підготовки розроблено на топопідоснові М 1:1000 з січенням горизонталей 1,0 м. 
На схемі приведені напрямки і величини проектованих ухилів вулиць і проїздів, а також проектовані 

та існуючі відмітки по осі проїзної частини на перехрестях та в місцях основних перегинів 
поздовжнього профілю. З умов існуючого рельєфу (стрімкі схили з ухилом більше 10%), для деяких 
вулиць прийнято максимально допустимі нормативами поздовжні ухили.   
Комплекс заходів по інженерній підготовці території, у відповідності з природними умовами забудови 
та планувальної організації території, передбачає: 
- підготовку території для будівництва на ній житлових споруд з максимальним збереженням 

існуючого рельєфу; 

- забезпечення відведення поверхневих вод (планування безстічних та понижених ділянок); 
- створення нормальних умов для руху транспорту і пішоходів забезпеченням нормативних 

поперечних профілів проектованих проїздів. 

 
 Організацію поверхневого стоку передбачається здійснити відкритою водовідвідною системою 
(кюветами, канавами або лотками) та закритою (дощова каналізація), в поєднанні із заходами по 

вертикальному плануванню. Проектом передбачено влаштування нової водовідвідної канави (або 
збірного залізобетонного лотка) в зв‟язку з прокладанням вулиці по існуючий канаві. На пересіченнях 
проектованої канави з місцевими проїздами влаштовуються водопропускні труби. 
 

Для забезпечення цивільного захисту населення кварталу проектування 
передбачено ряд наступних заходів: 

- при проектуванні водопроводу по вулицях в межах ДПТ передбачити, що проектований 

водопровід повинен бути закільцьований та містити пожежні гідранти з нормованим кроком; 
- підвальні приміщення в кожному будинку у випадку надзвичайних ситуацій можуть бути 

пристосовані і використовуватись як найпростіші укриття населення; 
- У випадку відсутності в будинку підвальних приміщень, які можна пристосувати під місце 

укриття на території присадибної ділянки на відстані не менше 10 м від будинку на території 
без твердого покриття споруджуються найпростіші укриття – щілини. 

- місцем збору евакуйованого населення кварталу проектування може передбачатись відкритий 

простір (зелена зона, городи,  майданчики) південніше церкви і північніше дитячого садку. 
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- шляхи евакуації та система оповіщення населення плануються на весь населений пункт у 
відповідному розділі ІТЗ ЦЗ генерального плану населеного пункту. 

- громадські будівлі проектованого кварталу (церква та дитячий садок) повинні бути обладнані 
гучномовцями , які в штатному режимі використовуються для потреб закладу , а у випадку 

надзвичайних ситуацій – для оповіщення населення. Гучномовці повинні бути підключені до 
системи централізованого оповіщення на випадок надзвичайних ситуацій ДСНС. 

- розміщення сирени оповіщення населення визначається розділом ІТЗ ЦЗ (ЦО) у складі 

генерального плану населеного пункту. 

   
Згідно вимоги діючих ДБН проектні рішення інженерно-технічних заходів цивільної оборони на стадії 
ДПТ розробляються з врахування рішень розділу «Інженерно-технічні заходи цивільного захисту 
(цивільної оборони)» (ІТЗ ЦЗ) генерального плану міста. Даний розділ виконується разом з 
розробленням генерального плану населеного пункту або після нього.  Рішення ІТЗ ЦЗ для даного 
кварталу будуть розроблені у складі розділу ІТЗ ЦЗ генерального плану. 

 
Зважаючи на відсутність на території ДПТ потенційно небезпечних об„єктів , а також потенційних 
чинників надзвичайних ситуацій природного та техногенного характеру схема цивільного захисту в 
даному генеральному плані не розробляється. 
 
15. Комплексний благоустрій та озеленення території. 

 При проектуванні кварталу передбачено комплексний благоустрій території, зокрема: 

благоустрій проїздів та вулиць в червоних лініях, благоустрій озелененої зони. 
 З південної сторони від проектованої церкви формується проектований сквер із 
відпочинковими майданчиками.  
 
 
16. Містобудівні заходи щодо поліпшення стану навколишнього середовища. 
 Проектом не передбачено розміщення на території ДПТ об‟єктів , що можуть здійснювати 

негативний вплив на умови проживання кварталу.  Територія кварталу повинна буди належним 
чином благоустроєна та освітлена. Замощення вулиць і проїздів асфальтобетон, пішохідної частини – 
фігурні елементи мощення.  

Для збереження зелених насаджень , дренованої поверхні землі , сприяння 
природному відведенню дощових вод та покращенню мікроклімату пропонується 
замощення проектованих стоянок 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 50%. 
  

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

Розрахунковий термін реалізації ДПТ  відповідає розрахунковому терміну 
генерального плану населеного пункту , в тому числі 1-ий етап  – від 3 до 7 років.   

У випадку змін у черговості будівництва , пов‘язаних із відсутністю фінансування, 
інвестицій, нововиявленими обставинами, що ускладнюють будівництво, тощо частина 
першочергових рішень по реалізації ДПТ можуть бути реалізовані в межах розрахункового 

терміну ДПТ. 
 

1-ший етап. (від 3-х до 7 років) 

А) Будівництво частини проектованої індивідуальної житлової забудови та господарських 
будівель  і реконструкція існуючої житлової забудови за кошти забудовників . 
Б) Реконструкція дорожньо – транспортної мережі та облаштування інженерної 

інфраструктури кварталу (частково). 
Будівництво передбачено  за  рахунок коштів міської ради та коштів залучених від 
забудовників в рамках програми залучення коштів забудовників на розвиток інженерно-
транспортної та соціальної інфраструктури населеного пункту. 
 
Розрахунковий період. 
А) Будівництво церкви. 

Б) Будівництво другої частини проектованої індивідуальної житлової забудови та 
господарських будівель  і реконструкція існуючої житлової забудови за кошти забудовників . 
В) Будівництво дитячого садку. 
Г) Реконструкція дорожньо – транспортної мережі та облаштування інженерної 
інфраструктури кварталу (завершення). 
Будівництво передбачено  за  рахунок коштів сільської ради та коштів залучених від 

забудовників в рамках програми залучення коштів забудовників на розвиток інженерно-

транспортної та соціальної інфраструктури населеного пункту. 
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18. Перелік вихідних даних. 

 

1. Рішення Бережанської міської ради №666 від 14.05.2013р. 

2. Лист Бережанської міської ради №1764 від 23.08.2013р. 

3. Завдання на розроблення ДПТ. 

4. Держані акти на право власності на земельні ділянки. 

5. Генеральний план м. Бережани,  розроблений  розробленого  ДП ДІПМ  «Містопроект». 

6. Геодезичне знімання М 1:1000.  

7. Натурні обстеження та фото фіксація території , виконана в ході роботи над 

проектом у 2013 році. 

8. Матеріали космічної фотозйомки, 2009-2013 рік. 

9. Матеріали земельного кадастру. 

 

 
ПРИМІТКА: 

 
Згідно Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» (стаття 19)  у 

складі ДПТ розробляється проект землеустрою щодо впорядкування території для 

містобудівних потреб. Даний проект землеустрою та проекти землеустрою щодо відведення 
окремих земельних ділянок розробляються землевпорядною організацією на основі 
затвердженого детального плану території. 

 
Графічні матеріали Детального плану території виконані у державній системі 

координат 1963 року та можуть бути переведені у систему УСК-2000 спеціалізованою 
землевпорядною організацією при переведенні земельних та містобудівних кадастрів у 
дану систему. 
      Згідно Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності»  Детальний план 
території підлягає розгляду на громадських слуханнях. Порядок проведення громадських слухань 

визначено постановою Кабінету міністрів України. 
Загальна доступність матеріалів детального плану території забезпечується   шляхом   його   
розміщення  на  веб-сайті  органу місцевого самоврядування,  у місцевих друкованих  засобах  
масової інформації, а також у загальнодоступному місці у приміщенні такого органу,  крім частини,  
що  належить  до  інформації  з  обмеженим доступом  відповідно  до  законодавства.  В матеріалах 

даного ДПТ зазначена інформація відсутня. 
     Виконавчий орган сільської, селищної, міської ради забезпечує оприлюднення  детального  

плану  території  протягом 10 днів з дня його затвердження.  
      Детальний план території  розглядається  і  затверджується виконавчим органом  сільської,  
селищної,  міської  ради  протягом 30 днів з дня його  подання,  а  за  відсутності  затвердженого  в 
установленому  цим  Законом  порядку  плану  зонування території – відповідно сільською, міською 
чи селищною радою. 

 

           Детальний план території не підлягає експертизі. 
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19. Основні техніко - економічні показники детального плану території  
(згідно ДБН Б.1.1-14:2012) 

 

 

 
Назва показників 

 

 
Одиниця 
виміру 

Значення показників 

Існуючий 
стан 

Етап від 3 
років до 7 

років 

Етап від 15 
років до 20 

років 

Територія     

Територія в межах проекту 
у тому числі: 

га / % 12,89/100 12,89/100 12,89/100 

- житлова забудова 

  у тому числі: 

» 3,12/24 6,42/50 6,42/50 

а) квартали садибної забудови (включно з 
майданчиками та мікрорайонним озелененням) 

» 3,12/24 6,42/50 6,42/50 

б) квартали багатоквартирної забудови 
( з урахуванням гуртожитків) 

 
» 

- - - 

- ділянки установ і підприємств обслуговування ( крім 
підприємств і установ мікрорайонного значення) 

 
» 

- 1,01/8 1,01/8 

- зелені насадження ( крім зелених насаджень 
мікрорайонного значення) 

 
» 

- - - 

- вулиці, площі ( крім вулиць мікрорайонного значення) » 2,02/16 2,96/23 2,96/23 

Території ( ділянки ) забудови іншого призначення 
(ділової, виробничої, комунально-складської, курортної, 
оздоровчої тощо) 

 
» 

- - - 

- інші території (в тому числі городи та ОСГ) » 7,75/60 2,50/19 2,50/19 

Населення     

Чисельність населення, всього 
у тому числі: 

тис. осіб 0,144 0,200 0,276 

- у садибній забудові » 0,144 0,200 0,276 

- у багатоквартирній забудові (з урахуванням 
гуртожитків) 

» - - - 

Щільність населення  люд./га 12 16 22 

у тому числі:     

- у садибній забудові » 12 16 22 

- у багатоквартирній забудові (з урахуванням 
гуртожитків) 

» - - - 

Житловий фонд     

Житловий фонд, всього тис. м2 
загальної 

площі 

7 12 17,2 

- садибний тис. м2 7 12 17,2 

- багатоквартирній » - - - 

Середня житлова забезпеченість  
у тому числі: 

м2/люд 35 60 62,3 

- у садибній забудові 
 

» 35 60 62,3 

- у багатоквартирній (з урахуванням гуртожитків) » - - - 

Вибуття з житлового фонду 
 

тис. м2 
загал. 
площі 

- - - 

Житлове будівництво, всього: »  5 10,2 

у тому числі за видами: 
 

квартира 
(будинків) 

- 25 41 

- садибна забудова (одноквартирна забудова) 
 

 

тис. м2/ 
будинків 

- 5/25 (вкл. 
реконструкцію) 

10,2/41(вкл. 
реконструкцію) 



 14 

 
Назва показників 

 

Існуючий  
стан 

 

Значення показників 

Існуючий 
стан 

Етап від 3років 
до 7 років 

Етап від 15 
років до 20 

років 

- багатоквартирна забудова » - - - 

із неї: »    

- малоповерхова (1-3 поверхи) » -- - - 

- середньоповерхова (4-5 поверхів) » - - - 

- багатоповерхова забудова ( 6 поверхів та вище) » - - - 

у тому числі: » - - - 

- 6-9 » - - - 

- 10 і вище » - - - 

Житлове будівництво за рахунок проведення 
реконструкції існуючої забудови 
 

тис. м2 - - - 

Установи та підприємства обслуговування     

Дошкільні навчальні заклади місць - 10 (потреба) 100+80 

Загальноосвітні навчальні заклади учнів - 39 (потреба) 39 (потреба) 

Стаціонари (лікарні) усіх типів ліжок - - - 

Поліклініки відв. у 
зміну 

- - - 

Спортивні зали для загального користування м2 
пл.підлоги 

- - - 

Відкриті площинні споруди у житловому кварталі 
(мікрорайоні) 

га - - - 

Приміщення для фізкультурно - оздоровчих занять у 

житловому кварталі (мікрорайоні) 

м2 заг. 

площі 

- - - 

Бібліотеки тис. 
од.збер. 

- - - 

Магазин м2 торг. 
пл.. 

- 29 (потреба) 29 (потреба) 

Підприємства громадського харчування місць - 1 (потреба) 1 (потреба) 

Установи побутового обслуговування роб. місць - - - 

Оздоровчі установи місць - - - 

Вулично-дорожня мережа та міський 
пасажирський транспорт 

    

Протяжність вулично-дорожньої мережі, всього 
(існуюча, будівництво)     
 
у тому числі: 

км 1,35 1,99 1,99 

- магістральні вулиці  загальноміського значення » - - - 

- магістральні вулиці районного значення » - - - 

Кількість транспортних розв`язок у різних рівнях од. - - - 

Кількість підземних та надземних пішохідних переходів » - - - 

Щільність вулично-дорожньої мережі, всього:   
у тому числі: 

км/км2 10,47 15,44 15,44 

- трамвай » - - - 

- тролейбус » - - - 

- автобус » -- - - 

Щільність мережі наземного громадського транспорту 
(по осях вулиць)  

км/км2 - - - 

Гаражі для постійного зберігання легкових автомобілів маш.-місць 45 86 86 

Гаражі для тимчасового зберігання легкових автомобілів » - - - 

Відкриті автостоянки для постійного (тимчасового) 
зберігання легкових автомобілів 
 

маш.-місць - 8 8 
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Назва показників 

 

Існуючий  
стан 

 

Значення показників 

Існуючий 
стан 

Етап від 3років 
до 7 років 

Етап від 15 
років до 20 

років 

Інженерне обладнання     

Водопостачання      

Водоспоживання, всього тис.м3/ 
добу 

0,03 0,05 0,066 

Каналізація     

Сумарний об`єм стічних вод » 0,03 0,045 0,06 

Електропостачання     

Споживання сумарне МВт 0,035 0,060 0,100 

у тому числі на комунально-побутові послуги » 0,035 0,060 0,100 

Кількість квартир, що обладнані електроплитами од. - - - 

Газопостачання     

Витрати газу всього млн.м3/ рік 0,03 0,055 0,069 

- у тому числі на комунально-побутові послуги » 0,03 0,055 0,069 

Протяжність газових мереж (будівництво) км  0,9 0,9 

Теплопостачання     

Споживання сумарне Гкал/год - - - 

Протяжність мереж (будівництво, перекладання) км - 1,6 1,6 

Інженерна підготовка та благоустрій     

Територія забудови, що потребує заходів з інженерної 
підготовки з різних причин 

га / % до 
тер. 

- 3,3/25 3,3/25 

Протяжність закритих водостоків км - 0,7 0,7 

Охорона навколишнього середовища  - - - 

Санітарно-захисні зони, всього га - - - 

- у тому числі озеленені » - - - 

Орієнтована вартість будівництва  (в цінах 2013р.)   32,06 77,43 

Загальна вартість житлово-цивільного 
будівництва,   у тому числі: 

млн. грн. - 25,49 66,09 

- житлове »  25,49 51,99 

- установи та підприємства обслуговування » - - 14,1 

Вулично-дорожня мережа та пасажирський 
транспорт,    у тому числі: 

» - 5,07 9,21 

- вулично-дорожня мережа, всього »  5,0 9,14 

- автомобільні тунелі млн. грн. - - - 

- транспортні розв`язки в різних рівнях » - - - 

- автостоянки і гаражі » - 0,07 0,07 

Інженерне обладнання, всього   :       у тому числі: »  1,5 2,13 

- водопостачання » - 0,3 0,42 

- каналізація » - 0,4 0,51 

- електропостачання » - 0,3 0,4 

- зв`язок і сигналізація » - - - 

- газопостачання » - 0,4 0,5 

- теплопостачання » - - - 

- інженерна підготовка » - враховано в  
дорогах 

враховано в  
дорогах 

- дощова каналізація » - 0,1 0,3 
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ТИПОВІ  РЕКОМЕНДОВАНІ ВИМОГИ 
до забудови земельної ділянки 

 
(для використання при оформленні та наданні  будівельного паспорту забудови земельних 

ділянок , визначених даним ДПТ  для забудови та розташованих в межах території ДПТ) 
 

 

                       ВИМОГИ  
                    до забудови земельної ділянки  
 
                                                   м. Бережани 
                                        (адреса земельної ділянки)  
  

 
Містобудівні та планувальні вимоги та обмеження: 
 
1) граничнодопустима висота будівлі 12 (до гребня даху; 
2) відстані від об'єкта,  який проектується,  до меж червоних  
ліній та ліній регулювання забудови по лінії регулювання забудови; 
3) мінімально   допустимі   відстані   від   об'єкта,    який  проектується, до меж земельної ділянки 

згідно проектних рішень ДПТ; 
4) мінімально   допустимі   відстані   від   об'єкта,    який проектується, до існуючих будинків та 
споруд згідно проектних рішень ДПТ але не менше протипожежних розривів; 
5) тип огорожі  по цегляних стовпцях із дерев‘яним чи металевим (ковані вироби) 
заповненням із прозорістю не менше 50%__; 
6) відстань від об'єкта, який проектується, до вулиць (доріг) 
згідно проектних рішень ДПТ але не менше протипожежних розривів; 

7) інженерне   забезпечення   об'єкта   будівництва  (у  разі  
наявності технічних умов) згідно технічних умов 
8) інші  вимоги  та  обмеження використання земельної ділянки (сейсмонебезпечні  території,  
підроблювані,  карстонебезпечні  та підтоплювані  території,  ґрунти:  насипні,  намивні,  зсувні,  що  
просідають та набухають, ділянки у районах морської абразії)  
 

 

 
 

Форма згідно наказу Мінрегіонбуду від 07.07.2011  N 109 
  
 
 

Містобудівні умови та обмеження  

забудови земельної ділянки  
 

     Вул. Проектована м. Бережани Бережанський району Тернопільської області. 
        (адреса або місце розташування земельної ділянки)  

 
     Загальні дані:  
 

     1. Назва об'єкта будівництва:   Сакральна споруда 
 

     2. Інформація про замовника:  Бережанська міська ради 

 
     3. Наміри забудови:  Будівництво сакрального об’єкта  

 

     4. Адреса будівництва або місце розташування об'єкта: вул. Проектована 1 м. Бережани  
Бережанського району Тернопільської області. 

 
     5.Документ,  що підтверджує право власності або користування земельною ділянкою: ------ 

     6. Площа земельної ділянки  0,365 га 
 
     7. Цільове призначення земельної ділянки: землі громадської забудови;  

 
 8. Посилання  на містобудівну документацію:  генеральний план населеного пункту, детальний 
план  території  та рішення про їх затвердження (у разі наявності): Генеральний  план  міста  
Бережани,  розроблений ДП ДІПМ «Містопроект». 
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     9. Функціональне призначення земельної ділянки: для будівництва церкви;  
 
10. Основні техніко-економічні показники об'єкта будівництва: 

 

 Площа ділянки – 0,365 га;  
 
- площа забудови ділянки -  356 м.кв.; 

- площа замощення – 849,59 м.кв.  
- площа озеленення – 2446,62 м.кв.  
- умовна висота будівлі – до 10 м.  
- гранична висота будівлі – 18,0 м (відносно поверхні землі, в місці найбільшого перепаду 
висот). 
- будівельний об’єм – до 6000 м.куб.  

 
 
 
     Містобудівні умови та обмеження:  
 
     1. Гранично допустима висота будівель: – 18 м (відносно землі, в місці найбільшого 
перепаду висот).;  

 
     2. Максимально допустимий відсоток забудови земельної ділянки : до 20 % ;  
 
     3. Максимально допустима щільність  населення  (для  житлової забудови) ---;  
 
     4. Відстані від об'єкта,  який проектується,  до меж червоних ліній та ліній регулювання забудови: 
15 м;  

 
     5. Планувальні обмеження (зони  охорони  пам'яток  культурної спадщини,  зони охоронюваного 
ландшафту,  межі історичних ареалів, прибережні захисні смуги,  санітарно-захисні та  інші  
охоронювані зони): червоні лінії існуючих та проектованих вулиць, охоронні зони 
інженерних мереж. 
 

     6. Мінімально    допустимі   відстані   від   об'єктів,   які проектуються, до інших будинків та 
споруд:не менше 20 м.  
 

     7. Охоронювані зони інженерних комунікацій: згідно ДБН 360-92**;  
 
     8. Вимоги до необхідності  проведення  інженерних  вишукувань згідно   з   державними   
будівельними  нормами  ДБН  А.2.1-1-2008 "Інженерні вишукування для будівництва": виконати 

інженерно-геологічні вишукування;  
 
     9. Вимоги  щодо  благоустрою  (в  тому числі щодо відновлення благоустрою):   
- Тип мощення: бетонна бруківка або бруківка з природних матеріалів; 
- Озеленення земельної ділянки - не менше 40%. . 
-  Елементи благоустрою на земельній ділянці - лавки, смітники,ліхтарі. 
-  Організація під’їздів до будівлі/споруди, пішохідних переходів. 

 
     10. Забезпечення умов транспортно-пішохідного зв'язку: 
Передбачити під‘їзди та підходи до будівель, можливості проїзду пожежних машин;  
 
     11. Вимоги   щодо  забезпечення  необхідною  кількістю  місць  

зберігання автотранспорту: згідно зміни №4 до ДБН 360-92** та рішень даного ДПТ. 

 
     12. Вимоги щодо охорони культурної спадщини:  немає ; 
 
 
 
 
 _______________________________               ______________________  

 (ініціали та прізвище керівника                         (підпис, дата)  
 органу містобудування  та архітектури)  
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Форма згідно наказу Мінрегіонбуду від 07.07.2011  N 109 

  
 

 
 

Містобудівні умови та обмеження  

забудови земельної ділянки  
 

     Вул. Проектована м. Бережани Бережанський району Тернопільської області. 
        (адреса або місце розташування земельної ділянки)  

 
 

 
 

     Загальні дані:  
 
     1. Назва об'єкта будівництва:   Дитячий дошкільний заклад 

 
     2. Інформація про замовника:  Бережанська міська ради 

 
     3. Наміри забудови:  Будівництво дитячого дошкільного закладу 

 
     4. Адреса будівництва або місце розташування об'єкта: вул. Проектована м. Бережани  

Бережанського району Тернопільської області. 
 
     5.Документ,  що підтверджує право власності або користування земельною ділянкою: ------ 

     6. Площа земельної ділянки  0,647 га 
 
     7. Цільове призначення земельної ділянки: землі громадської забудови;  

 
 8. Посилання  на містобудівну документацію:  генеральний план населеного пункту, детальний 
план  території  та рішення про їх затвердження (у разі наявності): Генеральний  план  міста  

Бережани,  розроблений ДП ДІПМ «Містопроект». 

 

     9. Функціональне призначення земельної ділянки: для будівництва та обслуговування  
Дитячого дошкільного закладу;  
 
10. Основні техніко-економічні показники об'єкта будівництва: 
 

 Площа ділянки – 0,647 га;  
 
- площа забудови ділянки -  365 м.кв.; 
- площа замощення – 1746,0 м.кв.  
- площа озеленення – 4359,86 м.кв.  
- умовна висота будівлі – до 8 м.  
- гранична висота будівлі – 12,0 м (відносно поверхні землі, в місці найбільшого перепаду 

висот). 
- будівельний об’єм – до 4500 м.куб.  
 

 
 
     Містобудівні умови та обмеження:  

 
     1. Гранично допустима висота будівель: – 12 м (відносно землі, в місці найбільшого 
перепаду висот).;  
 
     2. Максимально допустимий відсоток забудови земельної ділянки : до 15 % ;  
 
     3. Максимально допустима щільність  населення  (для  житлової  

забудови) ---;  
 
     4. Відстані від об'єкта,  який проектується,  до меж червоних ліній та ліній регулювання забудови: 
25 м;  
 
     5. Планувальні обмеження (зони  охорони  пам'яток  культурної спадщини,  зони охоронюваного 

ландшафту,  межі історичних ареалів, прибережні захисні смуги,  санітарно-захисні та  інші  
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охоронювані зони): червоні лінії існуючих та проектованих вулиць, охоронні зони 
інженерних мереж. 
 
     6. Мінімально    допустимі   відстані   від   об'єктів,   які проектуються, до інших будинків та 

споруд:не менше 20 м.  
 
     7. Охоронювані зони інженерних комунікацій: згідно ДБН 360-92**;  

 
     8. Вимоги до необхідності  проведення  інженерних  вишукувань  
згідно   з   державними   будівельними  нормами  ДБН  А.2.1-1-2008  
"Інженерні вишукування для будівництва": виконати інженерно-геологічні вишукування;  
 
     9. Вимоги  щодо  благоустрою  (в  тому числі щодо відновлення благоустрою):   

- Тип мощення: бетонна бруківка або бруківка з природних матеріалів; 
- Озеленення земельної ділянки - не менше 30%. . 
-  Елементи благоустрою на земельній ділянці - лавки, смітники,ліхтарі, ігрові пристрої, 
МАФ. 
-  Організація під’їздів до будівлі/споруди, пішохідних переходів. 
 
     10. Забезпечення умов транспортно-пішохідного зв'язку: 

Передбачити під‘їзди та підходи до будівель, можливості проїзду пожежних машин;  
 
     11. Вимоги   щодо  забезпечення  необхідною  кількістю  місць  
зберігання автотранспорту: згідно зміни №4 до ДБН 360-92** та рішень даного ДПТ. 
 
     12. Вимоги щодо охорони культурної спадщини:  немає ;  
 

 
 
 
 _______________________________               ______________________  
 (ініціали та прізвище керівника                         (підпис, дата)  
 органу містобудування  та архітектури)  
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ГРАФІЧНА    ЧАСТИНА 

 


