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Склад проекту 
 (Перелік матеріалів детального плану території): 

I. Пояснювальна записка        
II. Графічна частина. 

 
I. Зміст пояснювальної  записки. 

 

1. Вступ 

2. Стислий опис природних , соціально-економічних і містобудівних умов. 
3. Стисла історична довідка 
4. Оцінка існуючої ситуації: 

- аналіз стану навколишнього середовища; 
- використання території; 
- характеристика будівель; 
- характеристика об‘єктів культурної спадщини; 
- характеристика інженерного обладнання; 
- характеристика транспорту; 
- характеристика озеленення і благоустрою; 
- планувальні обмеження; 

5. Характеристика інших видів використання території. 
6. Основні принципи планування та забудови території , формування архітектурної композиції. 
7. Розподіл території за функціональним використанням, розміщення забудови на вільних територіях та 

за рахунок реконструкції, структура забудови. 
8. Житловий фонд та розселення. 
9. Система  обслуговування населення, розміщення основних об’єктів. 
10. Вулично-дорожна мережа та транспортне обслуговування, організація руху транспорту і пішоходів, 

розміщення гаражів і автостоянок. 
11. Інженерне забезпечення території , розміщення магістральних інженерних мереж та споруд. 
12. Інженерна підготовка та інженерний захист території, використання підземного простору. 
13. Комплексний благоустрій з організацією зелених зон. 
14. Містобудівні заходи щодо поліпшення стану навколишнього середовища. 
15. Першочергові заходи. 
16. Пропозиції щодо встановлення режиму використання територій, передбачених для перспективної  

містобудівної діяльності. 
17. Техніко - економічні показники ДПТ. 



18. Перелік вихідних даних. 
19. Додатки 

 
II. Графічна частина. 

 
1. Схема розташування території у планувальній структурі населеного пункту.     
2. План існуючого стану території; 

        Схема планувальних обмежень      М 1:500 
3. Проектний план (основне креслення); План червоних ліній;    М 1:500 
4. Схема інженерної підготовки території     М 1:1000 
5. Схема інженерних мереж      М 1:1000



 

1. ВСТУП 
 
 Детальний план території на три земельні ділянки площею 0,25 га. кожна в адміністративних межах 

Бережанської міської ради, Тернопільської області (за межами населеного пункту) розроблено у відповідності 
з Законом України № 3038-VI від 17.02.2011 р. “Про регулювання містобудівної діяльності”, ДБН 360-92**, 
“Планування і забудова міських і сільських поселень”, ДБН Б.1.1- 14:2012 “Склад та зміст детального плану 
території”, ДСП 173-96 “Санітарні правила планування та забудови населених пунктів” та ДБН В.2.3-5-200 
“Вулиці та дороги населених пунктів”. 

 
При  розробці  ДПТ враховано: 

 Викопіювання з Проекту районного планування Бережанського району; 

 матеріали топогеодезичного знімання М 1:1000, результати натурних обстежень та контрольних 
обмірів; 

 Розпорядження голови Бережанської районної державної адміністрації № 216-од від 24. 04. 2018 
року; 

 Завдання на розроблення детального плану території. 
 

2. СТИЛИЙ ОПИС ПРИРОДНИХ, СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ І МІСТОБУДІВНИХ УМОВ. 
 

Бережани — місто обласного значення в Україні, центр Бережанського району Тернопільської 
області (до складу району не входить). На території міста діє Бережанський державний історико-архітектурний 
заповідник. Бережани розташовані в мальовничій пагорбистій місцевості, на річці Золота Липа. Залізнична 
станція на лінії Тернопіль — Ходорів. Міській радіпідпорядковані села Рай і Лісники. 

Населення — 19,5 тис. осіб (міськрада, 2017), з них українців — 95 %; проживають 
також росіяни, вірмени, азербайджанці, євреї, татари. Територія міста — 18 км². 

Перша згадка про Бережани датується 1375 роком. 
Бережани відомі своїми численними архітектурними пам'ятками, збереженими у первісному вигляді. 

Серед найвизначніших — міська забудова XVII ст., замок, Церква Пресвятої Трійці[2], Вірменська церква та 
інші. 

Клімат 

Загальні риси клімату Бережанського району визначаються річним ходом основних метеорологічних 
елементів (температура, опади) і розподілом їх по території. 

Термічний режим району характеризується континентальним типом річного ходу температури повітря. 
Середня температура найтеплішого місяця (липня) становить 18-190С, а найхолоднішого (січня) – 4.5 – 5.5 
0С). Амплітуда річних коливань температури змінюється у межах 23-240С, що свідчить про помірну 
континентальність клімату району. Середні річні температури району коливаються у межах 6.6-7.30С. 

Основними характеристиками режиму зволоження є середні місячні та річні суми атмосферних опадів, 
а також їхні суми за теплий і холодний періоди. В районі в середньому за рік випадає 600-660 мм. опадів. Їх 
розподіл по району характеризується значною строкатістю, що зумовлено впливом висоти та форм та форм 
рельєфу. Для річного ходу характерна перевага опадів за теплий період, коли випадає близько 74-75% річної 
норми. Особливо дощовими є три літніх місяці. 

Бережанщина входить до географічної зони Опілля. В основному територія рівнинна з широкими 
долинами і високими пагорбами, деякі сягають 450 м над рівнем моря. 

Найбільшою річкою є Золота Липа, що перетинає район з півночі на південь і утворює три великі озера, 
біля міста Бережани, сіл Урмань, Жуків. Дещо меншими річками є Гнила Липа, Коропець, Цехівка, Нараївка. 
Вони також утворюють великі долини, запливи, мають пологі береги і зручні для господарської діяльності. 

Місцевість краю – лісова, багата на природні корисні копалини. Ліси займають 22.3 тис. га. 
На території району знаходяться кар’єри мінерально-сировинних ресурсів площею 94.4 га, а саме: 23.2 

га піщаних кар’єрів, 33.7 га – каменю, 21.4 га – вапняку та 16.1 га глини, придатної для виробництва цегли, 
кахелю, гончарних виробів. Важливе значення мають кварцеві піски, придатні для виробництва скла і 
будівельних робіт. 

Район займає площу 66.1 тис. га сільськогосподарських угідь по всіх товаровиробниках, включаючи 
підсобні господарства нараховується 31.7 тис. га, що становить 48% усієї території району. Ріллі становить 
21.7 тис. га. Ґрунти переважно опідзолені і чорноземні та темно-сірі опідзолені і ясносірі лісові. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D1%81%D1%82%D0%BE_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%96%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BE-%D0%B0%D1%80%D1%85%D1%96%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%96%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BE-%D0%B0%D1%80%D1%85%D1%96%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0_%D0%9B%D0%B8%D0%BF%D0%B0_(%D1%80%D1%96%D1%87%D0%BA%D0%B0)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D1%96%D0%BB%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B2
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B9_(%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%96%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8_(%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%86%D1%96
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D1%8F%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%96
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%B5%D1%97
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/1375
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B2%D0%B0_%D0%9F%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%97_%D0%A2%D1%80%D1%96%D0%B9%D1%86%D1%96_(%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D0%B8)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B2%D0%B0_%D0%9F%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%97_%D0%A2%D1%80%D1%96%D0%B9%D1%86%D1%96_(%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D0%B8)


 

Є також дерново-підзолисті, лучні . Є трав’яні болота і фраглинти лучних степів. Основні породи дерев: 
дуб, бук, граб, ясен, сосна, береза, осика, тополя, ялина, модрина. Всього в районі 22 тис. га держлісфонду, 
5.1 тис. га лісів селянських спілок сільськогосподарських підприємств. 

 

3. СТИСЛА ІСТОРИЧНА ДОВІДКА. 

 

Місцевість навколо Бережан людина заселила здавна. На околицях міста було виявлено залишки 
трьох стоянок доби пізнього палеоліту. Ці дані занесені до матеріалів і досліджень по археології СРСР, що 
видавалися ще в 1960 р. 

Пізній палеоліт — це приблизно 38-11 тисяч років тому. Зазвичай, люди які залишили нам про себе 
сліди селилися недалеко від води, тобто від річки Золотої Липи, на високих і сухих берегах, біля лісу. Так 
археологи на горі Звіринець виявили залишки крем'яної майстерні давніх часів. Висновок про те, що це була 
майстерня, можна зробити з великої кількості первісних знарядь праці з кременю: різці, скребки, ножі, та 
багато відходів від крем'яного виробництва — відщепів, пластинок, нуклеусів. 

Після відступу льодовика на північ, кочівні гурти найдавнішого населення повільно просувались вгору 
Дністром і його притоками (Золота Липа) та височини, т. ч. і Бережанщину. Саме сліди цих людей 
знайшов Юрій Полянський у 1927 році на місці вищезгаданих трьох стоянок. Археологічні розкопки показали, 
що в межах сіл Мечищів, Саранчуки, Конюхи (нині Козівський район) є сліди селищ неолітичного періоду. З 
тих знахідок можна судити про те, що тодішня людина займалася примітивним обробітком ріллі, розводила 
домашню худобу, вміла ліпити глиняний посуд, варити страву, ткати полотно та шити одяг. Одним із занять 
первісних людей було полювання. Це засвідчують рештки тварин, що тоді водилися. Це ріг північного оленя, 
гомілкова кістка мамонта, зуб коня, що зберігаються у Бережанському районному краєзнавчому музеї, 
розташованому у приміщенні міської ратуші. Фонди музею зберігають ще роги оленя, зуб мамонта, колінний 
суглоб мамонта та інше. 

Цікаву знахідку знайдено у 1935 році в с. Вибудів, що колись належало до Бережанського повіту. 
Селяни викопали скриньковий гріб з кількох кам'яних плит. Це швидше всього рештки представника 
напівкочового племені, що прийшло на наші землі з земель над Віслою і Сяном. Але ця знахідка на жаль, не 
була науково — опрацьована і досліджена. В с. Підвисоке теж розкопано могилу з обрядово-скороченими 
кістяками й кам'яними бойовими топірцями та глиняним посудом, прикрашеним відтисками шнурка. На жаль, 
поки що, ми дуже мало знаємо про той період на Бережанщині, коли на зміну каменю прийшов новий 
ужитковий матеріал — бронза (від середини ІІІ до поч. І тисячоліття до нашої ери). Але знайдена археологами 
бронзова сокира у с. Завалів (нині Підгаєччина), наконечні бронзові стріли у с. Потутори є доказом, що цей 
період в житті Бережанщини теж не випадкове з сув'язі поколінь. А в селі Волиця і Рибники є залишки 
поселення доби бронзи. Біля Бережан та в с. Котові археологи відшукали кілька глиняних посудин, що 
відноситься до так званої висоцької культури, це вже залізна доба (VI—IX ст.). Ці знахідки дають можливість 
уявити на якому рівні стояв розвиток хліборобства і скотарства, зародження первісного суспільства на 
території краю. 

Розвиткові територій сприяло їх знаходження на торговельному римському шляху, про що свідчать 
викопані римські монети у селах Котові і Мечищеві.  

Польський період 
За даними Кароля Шайнохи, Бережани були передані королем Ягайлом у власність 

бояринові Васькові Тептуховичу, синові Васька Тептуха з Тисмениці[4]. Рафал Несторув уважає, що перша 
писемна згадка походить з 1445 року, коли тодішній власник Бережан Петро Цебровський свідчив у 
львівському суді під час слухання справи щодо злочину, вчиненого його селянами з сіл 
Бережани, Лісники, Лапшин. 

23 січня 1464 р. в «Актах ґродських і земських» згаданий шляхетний Якуб, officialis Бережан. 
 4 червня 1464 р. поселення згадане як власність Ядвиґи з Бережан (лат. magnifica Hedwiga de 

Brzeschany) — на той момент вдови Яна (Івана) Бучацького — старости теребовельського, згадані їх сини Ян 
та Сиґізмунд. 1469 року Бережани були королівщиною. Наступні згадки — 20 червня 1474 р., 10 
березня 1475 р.  

Магдебурзьке право Бережани отримали 1530 р. Тоді король Сиґізмунд I Старий передає Бережани у 
власність руському воєводі Миколаю Сенявському. До Бережан входили 
передмістя Підзамче, Містечко та Адамівка. 

У 16-18 ст. містом володіли магнати Сенявські. За часи володіння містом родини Сенявських 
Бережани славилися своїм оборонним комплексом, а також архітектурним піднесенням. Після смерті 
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останнього представника родини Сенявських — Адама-Миколи — замок переходить у власність його доньки 
Марії-Софії та її чоловіка — князя Августа-Олександра Чорторийського. Так замок з 1726 року потрапляє до 
родини Чарторийських. З другої половини XVIII ст. опиняється в руках Любомирських після заміжжя доньки А.-
О. Чорторийського Ізабели[11] (Єлизавети, †1816[12]) за князем Станіславом Любомирським (бл. 1720—
1783)[13]. Їх донька Александра (1760—1836) у 1776 році вийшла замж за Станіслава Костку Потоцького. 
З 1816 переходить до відомої родини Потоцьких. 

Під час національно-визвольної війни під проводом Богдана Хмельницького 1648 міщани-українці 
підтримали повстанців; 1649 і 1655 козацькі загони штурмували замок. 

1695 року в місті було 404 будинки, 3475 жителів. 
Чимале спустошення серед населення міста спричинили пошесті чуми у 1652, 1709, 1760, 1772 роках і 

епідемія холери у 1830 році. Про деякі жертви тих стихійних нещасть згадується в міських актах. 
До початку XVII ст. міщани не мали родових прізвищ. В актах записано тільки хресні імена з описом 

даної особи, ремесла або якоїсь прикмети, як: Михайло — кравець, Іван — малий тощо. 

Австрійський період. 

Від 1772 Бережани належали до Австрії; 1781 стали повітовим містом. Від 1789 в місті діяла гімназія, в 
якій в 1899—1901 навчався Мирон Зарицький, згодом видатний український математик, професор Львівського 
державного університету. 1895 року заснована філія «Просвіти». 

Після прохання українців міста відкрити українські класи в гімназії за розпорядженням повітового 
старости поліція змушувала відкликати підписи під петицією.[14] 

24 вересня 1909 року було відкрито залізничне сполучення між Бережанами та Львовом 
(через Перемишляни). Таке сполучення 1839 р. (залізниця Бохня — Львів — Бережани) пропонували 
Александр Фредро, Лєон Сапєга. 

 
Період ЗУНР 

У листопаді 1918 — липні 1919 — повітовий центр ЗУНР 4 листопада в повіті Бережани було 
встановлено владу Української держави — ЗУНР. В Бережанському замку розташовувалась Начальна 
команда (генштаб) УГА. Тоді розпорядженням № 3 від 13 листопада 1918 Державного секретаріату військових 
справ ЗУНР було утворено Бережанську округу — військовий округ на території ЗУНР. Округа 
включала Бережанський, Бібрський, Перемишлянський, Підгаєцький і Рогатинський повіти. 

 22 — 23 грудня 1918 року в Бережанському замку — Ставці НКГА — відбулась державна нарада за 
участи Президента Е. Петрушевича, державного секретаря Д. Вітовського, генерала М. Омеляновича-
Павленка, командирів груп УГА Г. Коссака, О. Букшованого, О. Микитки, А. Бізанца, А. Кравса та інших; 
розглядали план подальшого ведення війни.  

З 11 листопада 1918 р. до липня 1919 р. посадником (міським головою) Бережан був Тимотей Старух. 
За іншими даними, його попередниками були професор гімназії Осип Насельський, директор Олександр 
Бородайко. 

 
Більшовицький період 
 

До 1939 року працювала «Рідна школа». Від вересня 1939 — у складі УРСР; згодом — райцентр. У 
1940 почали працювати педагогічна, торговельна і деревообробна школи, краєзнавчий музей, Будинок 
культури, бібліотеки. Органи НКВС розпочали масові репресії проти населення. 

Більшовики пограбували багатьох міщан під виглядом «націоналізації». Відступаючи, вони спалили 
будівлю колишнього «Українбанку».  

25 червня 1941 Бойові загони ОУН тричі за день штурмували тюрму в Бережанах. Від 7 
липня 1941 до 22 липня 1944 Бережани — під німецько-нацистською окупацією. Із серпня   
1941 — окружний центр.  К. Вихопець, Г., Т. Концевич, А. Концевич — жителі міста, одні з праведників народів 
світу 

22 липня 1944 р. війська Першого українського фронту в ході Львівсько-Сандомирськой операції: 1 гв. 
А − 127 сд (генерал-майор Говоров Іван Павлович) 107 ск (генерал-майор Гордєєв Дмитро Васильович) взяли 
місто. 
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https://uk.wikipedia.org/wiki/1726
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8E%D0%B1%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B0_%D0%9B%D1%8E%D0%B1%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B0_%D0%9B%D1%8E%D0%B1%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D0%B8#cite_note-12
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2_%D0%9B%D1%8E%D0%B1%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_(%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%BA)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D0%B8#cite_note-13
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B0_%D0%9F%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2_%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BA%D0%B0_%D0%9F%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://uk.wikipedia.org/wiki/1816
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%86%D1%8C%D0%BA%D1%96
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%B4%D0%B0%D0%BD_%D0%A5%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://uk.wikipedia.org/wiki/1648
https://uk.wikipedia.org/wiki/1649
https://uk.wikipedia.org/wiki/1655
https://uk.wikipedia.org/wiki/1695
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%83%D0%BC%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/1652
https://uk.wikipedia.org/wiki/1709
https://uk.wikipedia.org/wiki/1760
https://uk.wikipedia.org/wiki/1772
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/1830
https://uk.wikipedia.org/wiki/1772
https://uk.wikipedia.org/wiki/1781
https://uk.wikipedia.org/wiki/1789
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B3%D1%96%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%9C%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%BD_%D0%9E%D0%BD%D1%83%D1%84%D1%80%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D0%BE%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/1895
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D0%B8#cite_note-14
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8F_%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D1%96%D0%B2-%D0%9F%D1%96%D0%B4%D0%B3%D0%B0%D0%B9%D1%86%D1%96
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%88%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%A3%D0%9D%D0%A0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B4
https://uk.wikipedia.org/wiki/1918
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/1919
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%A3%D0%9D%D0%A0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0_%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97_%D0%90%D1%80%D0%BC%D1%96%D1%97
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0_%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97_%D0%90%D1%80%D0%BC%D1%96%D1%97
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%93%D0%90
https://uk.wikipedia.org/wiki/13_%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/1918
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%96%D0%B0%D1%82_%D0%97%D0%A3%D0%9D%D0%A0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%96%D0%B0%D1%82_%D0%97%D0%A3%D0%9D%D0%A0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%A3%D0%9D%D0%A0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%96%D0%B1%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%88%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%96%D0%B4%D0%B3%D0%B0%D1%94%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/11_%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/1918
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/1919
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%85_%D0%A2%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%B9
https://uk.wikipedia.org/wiki/%C2%AB%D0%A0%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%B0_%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%C2%BB_%D0%BD%D0%B0_%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D1%89%D0%B8%D0%BD%D1%96
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%9A%D0%92%D0%A1
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/7_%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/7_%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/1941
https://uk.wikipedia.org/wiki/22_%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/1944
https://uk.wikipedia.org/wiki/1941
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%B3%D0%B0%D1%83%D0%BF%D1%82%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%88%D0%B0%D1%84%D1%82_%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%96%D0%B2_%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D1%83
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%96%D0%B2_%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D1%83
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%88%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE-%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F


 

4. ОЦІНКА ІСНУЮЧОЇ СИТУАЦІЇ 
 

Ділянки, які розглядаються даним детальним планом знаходяться за межами населеного пункту м. 
Бережани, Тернопільської області (урочище біля очисних). Загальна площа детального плану території 
складає 0,75 га.  

 Аналіз стану навколишнього середовища. 
Територія проектування знаходиться на земельній ділянці, що визначена для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва. В даний момент на території проектування будівлі відсутні. Біля ділянки 
проектування проходять інженерні мережі, які можуть, за потреби, бути перенесені.  

В цілому стан навколишнього середовища на території проектування можна характеризувати як добрий. 
 

  Використання території; 
На даний час ділянка, що пропонуються для проектування та будівництва вітрової електростанції в 

межах адміністративного району м. Бережани, Тернопільської області (за межами населеного пункту) 
належить до земель Бережанської міської ради, та знаходиться в державній власності.  

 

 Характеристика будівель (по видах, поверховості, матеріалу стін, ступеню зносу). 
Територія проектування знаходиться на землях Бережанської міської ради. (за межами населеного 

пункту). 
На момент проектування на території ДПТ будівель та споруд, що підлягають демонтажу – немає.  
Територія проектування вільна від цінних зелених насаджень. 
 

 Характеристика об’єктів культурної спадщини. 
На території опрацювання ДПТ об‘єкти культурної спадщини не виявлені. 

 Характеристика інженерного обладнання. 
Згідно топопідоснови М 1:1000, виданої замовником, по території проектування інженерні мережі  

відсутні. 

 Характеристика транспорту.  
Територія опрацювання не має сформованої вуличної мережі. Існують дороги, що мають тверде покриття 

які використовуються для проїзду грузового та легкового автотранспорту. 
Доступ до території проектування ДПТ здійснюється з існуючої  вулиці Героїв Повстанців..  
 

 Характеристика озеленення і благоустрою. 
Територія вільна від цінних зелених насаджень. 
Слід зазначити, що житлова вулиця, яка проходить поряд території проектування потребує 

впорядкування та благоустрою. 
 

 Планувальні обмеження. 
Планувальним обмеженням на території ДПТ є проектовані червоні лінії вулиці. 
 
Ділянка обмежена:  

 з півночі – землі Бережанської міської ради; 

 з півдня – землі Бережанської міської ради; 

 з заходу – землі Бережанської міської ради; 

 із сходу – землі Бережанської міської ради. 
 
Ділянка знаходиться на території Бережанської міської ради є придатною для розміщення ділянки для 

будівництва вітрової електростанції.. 
Наявною містобудівною документацією на ділянку опрацювання є проект районної планіровки 

Бережанського району, Тернопільської області, розробленої інститутом «Укрземпроект» в 1972 році 
що  знаходиться в районній адміністрації. 

Детальний план території (ДПТ) розробляється з метою впорядкування території, визначення 
необхідної площі земельної ділянки, уточнення у більш крупному масштабі положень генерального 
плану, планування і визначення параметрів і вимог до формування забудови на даній ділянці. 

 



 

5. ХАРАКТЕРИСТИКА ІНШИХ ВИДІВ ВИКОРИСТАННЯ ТЕРИТОРІЇ 
 
Крім розроблення ДПТ ділянки для будівництва вітрової електростанції з визначенням території та місця  

встановлення вітрогенераторів, інших видів використання території не передбачено. Також земельна ділянка 
може використовуватися під подібний вид використання відповідно до діючих Державних будівельних норм. 

Передбачається також приведення до нормативних показників існуючих вулиць, що межують з існуючою 
ділянкою. 

 

6. ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ПЛАНУВАННЯ ТА ЗАБУДОВИ ТЕРИТОРІЇ, 
ФОРМУВАННЯ АРХІТЕКТУРНОЇ КОМПОЗИЦІЇ 

 
Проектне рішення детального плану території базоване на: 
- врахуванні існуючої мережі вулиць та проїздів; 
- взаємозв’язки планувальної структури проекту з планувальною структурою районної планіровки; 
- побажаннях та вимогах замовника – Бережанської районної державної адміністрації, визначених у 

завданні на проектування та у ході робочих нарад під час роботи над проектом. 
- нормативними документами та законами України, що діють на момент затвердження.  
В межах території детального плану передбачається розміщення трьох вітрогенераторів загальною 

потужністю до 2 мВат кожний, а також необхідний комплекс заходів, щодо благоустрою, вуличної мережі, 
інженерних мереж.  

Проектований загальний розмір ділянок прийнятий при проектуванні складає 0,75 га. (0,25 Х 3) 
Проектним рішенням ДПТ не вноситься жодних змін до планувальної структури визначених 

проектом районної планіровки Бережанського району. 
 
На сьогоднішній день територія визначена для проектування та будівництва вітрової електростанції 

знаходяться на землях для державної власності.. 
Дана земельна ділянка знаходиться в південно-східній частині Бережанської міської ради. 
Площа трьох земельних ділянок згідно даного детального плану території складає 0,75 га. 
Детальним планом території передбачено раціональне розміщення забудови, з визначенням основних 

регламентів: 
 
Планувальний регламент. 
Планувальним регламентом передбачається: 

- Визначення принципової планувальної структури території, що розглядається для забезпечення 
обслуговування об'єктів проектування; 

- Раціональне використання території; 
- Встановлення проектованих меж ліній електропостачання; 

 
Функціональний регламент. 

- За функціональним призначенням територія, що розробляється детальним планом території може 
бути віднесена до земель енергетики. 
 

 

7. РОЗПОДІЛ ТЕРИТОРІЇ ЗА ФУНКЦІОНАЛЬНИМ ВИКОРИСТАННЯМ, РОЗМІЩЕННЯ ЗАБУДОВИ 
НА ВІЛЬНИХ ТЕРИТОРІЯХ ТА ЗА РАХУНОК РЕКОНСТРУКЦІЇ, СТРУКТУРА ЗАБУДОВИ. 

 
За функціональним призначенням територія проектування передбачається під розміщення вітрової 

електростанції. Загальна площа трох ділянок становить 7500 м². 
Структура забудови в межах території проектування ДПТ наступна: 
Вітрова електростанція представлена капітальною будівлею підземної частини. Вітрогенератори 

бувають з горизонтальною або вертикальною віссю. Сучасний вітровий електрогенератор з горизонтальною 
віссю більш розповсюджений, має більший КПД (майже в 3 рази), легкий в регулюванні і здійсненні 
штормового захисту та має більш низьку вартість. Одночасно вітрогенератор малої потужності до 1 кВт  з 
вертикальною віссю має перевагу в роботі від слабких вітрів усіх напрямків, легкий в конструюванні і майже не 
створює шум. Такий вітрогенератор незважаючи на набагато більшу вартість знайшов деяке застосування. 



 

Але в основному використовуються вітрогенератори з горизонтальною віссю, що виробляють 95% вітрової 
електроенергії.  
Виробнича  забудова в межах ДПТ не передбачена 
 

8. ЖИТЛОВИЙ ФОНД ТА РОЗСЕЛЕННЯ. 
 
Земельна ділянка не передбачена для будівництва житлового фонду. 
 

9. СИСТЕМА ОБСЛУГОВУВАННЯ НАСЕЛЕННЯ. 
 
Розрахунок  потреби регулюється Законом України «Про електроенергетику». Оскільки, відповідно до 

розрахунків, потреба в об’єктах даного типу відповідає розділу «Зелений тариф».  
Зелений тариф (в англійській мові зазвичай використовується термін Feed-in tariff) - економічний 

механізм, спрямований на заохочення генерації електроенергії відновлюваною енергетикою. Застосування 
зеленого тарифу зазвичай включає використання наступних інструментів: 

- Гарантований доступ до енергомережі; 
- Довгострокові контракти на придбання електроенергії; 
- Встановлення відносно високих закупівельних цін, які враховують вартість відновлюваних джерел 

енергії. 
Регіональні або національні енергопостачальники зазвичай зобов'язані купувати електроенергію, 

вироблену з відновлюваних джерел. У багатьох країнах гарантується придбання електроенергії, що 
отримується з поновлюваних джерел енергії в рамках довгострокових (15-25 років) контрактів. 

Станом на 2009 рік зелені тарифи використовувались в тій чи іншій формі у 63 країнах світу, включно з 
Україною. 

 

10. ВУЛИЧНА МЕРЕЖА, ТРАНСПОРТНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ, ОРГАНІЗАЦІЯ РУХУ ТРАНСПОРТУ І 
ПІШОХОДІВ, РОЗМІЩЕННЯ ГАРАЖІВ І СТОЯНОК. 

 
Не передбачено трасування нових вулиць і доріг на території проектування. 
Рух по існуючій вулиці передбачений легковим, вантажним автотранспортом та спецтехнікою 

(обслуговування інженерних мереж, забудови, доступ пожежних машин, тощо). 
Існуючі вулиці що примикають до проектованих доріг необхідно привести до нормативних параметрів 

згідно ДБН.  
 

11. ІНЖЕНЕРНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ, РОЗМІЩЕННЯ МАГІСТРАЛЬНИХ ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ, СПОРУД. 
 
Водопостачання 
Водопостачання об’єкту проектування не передбачена.  
 
Водовідведення 
Водовідведення об’єкту проектування не передбачена.  
 
Відведення поверхневих стоків. 
Для відведення поверхневих стоків з території, враховуючи рельєф місцевості передбачається здійснити 

відкритою водовідвідною системою. Джерел забруднення поверхневих стоків нафтопродуктами та іншими 
забруднюючими речовинами на території проектування немає. 
 

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 ». 

Зважаючи на державну політику в галузі енергозбереження, сучасні світові тенденції та постійне 
зростання цін на енергоресурси, при проектуванні та будівництві об`єкту доцільно максимально повно 
використовувати сучасні високоефективні енергозберігаючі технології та матеріали, зокрема огороджуючи 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D1%8E%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B0_%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B0_%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA


 

конструкції з мінімальним коефіцієнтом теплопровідності, сучасні альтернативні джерела енергії, інженерне 
обладнання з високим коефіцієнтом корисної дії, тощо. 
 
 
 
 

12. ІНЖЕНЕРНА ПІДГОТОВКА ТА ІНЖЕНЕРНИЙ ЗАХИСТ ТЕРИТОРІЇ, ВЕРТИКАЛЬНЕ ПЛАНУВАННЯ І 
ВИКОРИСТАННЯ ПІДЗЕМНОГО ПРОСТОРУ. 

 
В склад заходів по інженерній підготовці території, згідно з характером наміченого використання та 

планувальної організації території, включені: 
- вертикальне планування території; 
- поверхневе водовідведення. 

Схему інженерної підготовки розроблено на топопідоснові М 1:1000 з січенням горизонталей через 1,0 
(0,5)м. Система висот – Балтійська. 
На схемі приведені напрямки і величини проектованих ухилів вулиць та проїздів, а також проектовані та 
існуючі відмітки по осі проїзної частини на перехрестях і в місцях основних перегинів поздовжнього профілю. З 
метою зменшення об’ємів земляних робіт, проектом передбачені мінімально допустимі поздовжні ухили. 

Організацію поверхневого стоку передбачається здійснити відкритою водовідвідною системою з 
влаштуванням містків, або труб на пересіченнях з вулицями та проїздами, в комплексі з заходами по 
вертикальному плануванню. 
 

13. КОМПЛЕКСНИЙ БЛАГОУСТРІЙ З ОРГАНІЗАЦІЄЮ ЗЕЛЕНИХ ЗОН. 
 
Зелених зон в даному ДПТ не запроектовано. 
 

14. МІСТОБУДІВНІ ЗАХОДИ, ЩОДО ПОЛІПШЕННЯ СТАНУ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА. 
ЗАХОДИ ЦИВІЛЬНОЇ ОБОРОНИ. 

 
Проектом не передбачено розміщення на території ДПТ об’єктів, що можуть здійснювати негативний 

вплив на умови проживання в сусідніх кварталах чи ділянках. Вся територія повинна буди належним чином 
благоустроєна та освітлена.. 

Згідно вимог діючого ДБН Б.1.1-2011 на стадії ДПТ розробляються проектні рішення інженерно-технічних 
заходів цивільної оборони та проект землеустрою щодо впорядкування території для містобудівних потреб, 
дані розділи розробляються за окремою угодою. Розділ інженерно-технічних заходів цивільної оборони 
виконується разом з розробленням генерального плану населеного пункту або після нього. 

Розділ ІТЗ ЦО повинен бути розроблений згідно окремої угоди між міською радою та розробником 
генерального плану міста. 
 

15. ПЕРШОЧЕРГОВІ ЗАХОДИ. 
 
Термін реалізації ДПТ – 10 років, в тому числі 1-ша черга – 5 років. 
Черговість реалізації ДПТ наступна: 
 
А) Будівництво проектованих будівель та споруд  
Б) Будівництво дорожньої-транспортної мережі та облаштування інженерної інфраструктури. Будівництво 

передбачено  за  рахунок коштів інвесторів в рамках розвитку інженерно-транспортної та соціальної 
інфраструктури населеного пункту. 

 
 

16. ПРОПОЗИЦІЇ ЩОДО ВСТАНОВЛЕННЯ РЕЖИМУ ВИКОРИСТАННЯ ТЕРИТОРІЙ, ПЕРЕДБАЧЕНИХ 
ДЛЯ ПЕРСПЕКТИВНОЇ МІСТОБУДІВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. 

 
Обґрунтовуючими факторами для формування забудови є: 
- невпорядкований існуючий стан даної території та прилеглих до неї земель; 



 

- дефіцит вільних територій в селі та відповідно необхідність максимально ефективного використання 
земельного фонду міської ради; 

- необхідність залучення коштів у міський та районний бюджет для реалізації програми соціально-
економічного розвитку. 

Виходячи з намірів замовників та містобудівних умов, опираючись на рішення районної планіровки, 
даним детальним планом території опрацьовано земельну ділянку, площею 0,75 га. 

Площа забудови. 
Виходячи із розрахункової потужності, прийнятого планувального рішення, побажань замовника та діючих 

норм та правил прийняті наступні показники проектованого об’єкту: 
- орієнтовна загальна площа забудови по кожній земельній ділянці  складає: 30.19 м². 

Обмеженням щодо забудови даних земельних ділянок є забезпечення нормативних розривів між 
проектованою забудовою до житлових будинків,  

Дані нормативні містобудівні вимоги дотримуються. 
 

Основні містобудівні вимоги, які слід врахувати при оформленні документів на 
землекористування  та на наступних стадіях проектування:  

- забезпечити встановлену даним детальним планом території ширину проїзду – 6 м. 
- при подальшому проектуванні забезпечити нормативні відстані між будівлями та нормативні розриви 

до інженерних мереж. 
- територія об‘єкту повинна бути належним чином благоустроєна, озеленена, забезпечена зовнішнім 

освітленням.  
При подальшому проектуванні проектне рішення може уточнюватись і доповнюватись, але за умови 

дотримання діючих нормативних вимог та вимог даного ДПТ. 
Зважаючи на державну політику в галузі енергозбереження, сучасні світові тенденції та постійне 

зростання цін на енергоресурси, при будівництві об`єктів доцільно максимально повно використовувати 
сучасні високоефективні енергозберігаючі технології та матеріали, зокрема огороджуючі конструкції з 
мінімальним коефіцієнтом теплопровідності, сучасні альтернативні джерела енергії, інженерне обладнання з 
високим коефіцієнтом корисної дії, тощо. 

 

17. ОСНОВНІ ТЕХНІКО ЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ ТЕРИТОРІЇ 
 

Номер 
п/п 

Назва Кількість Од. виміру 

1 Площа земельної ділянки №1 0,25 га 

2 Площа забудови 30,19 м² 

3 Площа твердого покриття 595,74 м² 

4 Площа озеленення 0,1874 га 

5 Площа земельної ділянки №2 0,25 га 

6 Площа забудови 30,19 м² 

7 Площа твердого покриття 595,73 м² 

8 Площа озеленення 0,1874 га 

9 Площа земельної ділянки №3 0,25 га 

10 Площа забудови 30,19 м² 

11 Площа твердого покриття 595,72 м² 

12 Площа озеленення 0,1874 га 

 
 
Примітка: величини площ наведені попередньо і уточнюються при розробці проекту відведення земельної 
ділянки та робочого проекту будівництва об‘єкту . 
 
 

18. ПЕРЕЛІК ВИХІДНИХ ДАНИХ 
 
При  розробленні  ДПТ використані наступні матеріали: 

 матеріали Районної планіровки Бережанського району 



 

 матеріали топогеодезичного знімання М 1:1000, результати натурних обстежень та контрольних 
обмірів; 

 Розпорядження голови Бережанської районної державної адміністрації; 

 завдання на розроблення детального плану території. 
 
 
 
 
ПРИМІТКА: 
 
Згідно Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» (стаття 19)  у складі ДПТ 

розробляється проект землеустрою щодо впорядкування території для містобудівних потреб (даний 
розділ розробляється у складі, визначеному відповідним нормативно-правовим актом). 

 
Даний проект землеустрою розробляється згідно окремої угоди ліцензованою землевпорядною 

організацією. 
 
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. Зазначена частина може включатися до складу детального плану 
території як окремий розділ. 

Детальний план  території,  розташованої за межами населеного пункту,   розглядається   і  
затверджується  відповідною  районною державною  адміністрацією протягом 30 днів з дня його подання, а в  
разі  відсутності  адміністративного  району  -  відповідно  Радою міністрів  Автономної  Республіки  Крим,  
обласною,  Київською  та Севастопольською  міськими  державними  адміністраціями.  

 
Детальний план території не підлягає експертизі. 
 
Головний архітектор проекту                                                                                  В. Будзик. 
 
 
 

 


