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Бережани 2019 
 

СКЛАД  ПРОЄКТУ 
Пояснювальна записка. 
 
Графічні матеріали: 

1. Загальні дані. Ситуаційна схема (викопіювання із Публічної кадастрової 
України). 

2. Схема розташування території у планувальній структурі  генерального 
плану м. Бережани. Ситуаційна схема М 1:2000 

3. План  існуючого використання території поєднаний із опорним планом та 
схемою планувальних обмежень  М 1:500. 

4. Проєктний  план  М 1:500. 
5. План червоних ліній поєднаний із схемою організації руху транспорту і 

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

М 1:500. 
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Зміст Пояснювальної записки: 
 

1. Підстава для розроблення детального плану території (передмова). 

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

3. Історична довідка. 

4. Оцінка існуючої ситуації. 

4.1. Стан навколишнього середовища. 

4.2. Використання території. 

4.3. Характеристика будівель. 

4.4. Характеристика об’єктів культурної спадщини. 

4.5. Характеристика інженерного обладнання. 

4.6. Характеристика транспорту. 

4.7. Характеристика озеленення і благоустрою. 

4.8. Планувальні обмеження. 

5. Розподіл території за функціональним використанням, розміщення 

забудови на вільних територіях, структури забудови яка пропонується. 

6. Характеристика видів використання території. 

7. Пропозиції щодо встановлення режиму забудови території. 

8. Переважні, супутні і допустимі види використання території, містобудівні 

умови і 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, розміщення гаражів і автостоянок. 

13. Інженерне забезпечення, розміщення інженерних мереж та споруд. 

14. Інженерна підготовка та інженерний захист території, використання 

підземного простору. 

15. Комплексний благоустрій  та озеленення території. 

16. Містобудівні заходи щодо поліпшення стану навколишнього 

середовища. 

17.  Черговість реалізації ДПТ. 

18. Основні техніко – економічні показники детального плану території. 

19. Перелік вихідних даних та матеріалів попереднього розгляду. 
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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

1. Підстава для розроблення детального плану території (передмова) 

 

      Детальний план території (далі ДПТ) площею 0.3600 га в м. Бережани 

Тернопільської області, розроблений на замовлення виконавчого комітету 

Бережанської міської ради: 

• Рішення сесії Бережанської міської ради на розроблення ДПТ. 

• Завдання на розроблення ДПТ площею 0.3600 га. 

• Топографічної основи М 1:500. 

• Генеральний план м. Бережани Тернопільської області розроблений 

Державним інститутом проектування міст «Містопроект» у 1995 році. 

• Публічна кадастрова карта України. 

• Натурних обстежень. 

      Головна мета ДПТ – обґрунтування  потреби формування нових земельних 

ділянок та визначення їх цільового призначення, зображення існуючих 

земельних ділянок та їх функціонального використання, уточнення у більш 

крупному масштабі положень генерального плану населеного пункту. 

       У проєкті враховано вимоги Закону України «Про регулювання містобудівної 

діяльності», ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування та забудова територій»,  ДБН 360-

92** «Планування і забудова міських і сільських поселень», ДБН Б.1.1-14-12 

«Склад та зміст детального плану території»,  ДБН В.2.3-5:2018 «Вулиці та 

дороги населених пунктів»,  Державних санітарних правил планування та 

забудови населених пунктів., затверджених Наказом Міністерства охорони 

здоров’я України від 19 червня 1996 року №173. 

 

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

       В мальовничій долині річки Золота Липа, за 46 кілометрів відїї витоку 

розкинулось місто Бережани, місто обласного значення Тернопільської області. 

Місто сполучне шосейними шляхами із Тернополем, Львовом, Іван-

Франківськом, відстань по шосейній дорозі до Тернополя – 52 км., залізницею – 

72 км. 

          Ядром містобудівельної структури Бережан є Ринковий майдан з 

оточуючими кварталами. Ця планувальна структура виникла у 1530-1534 роках і 

береглася до наших днів. На території Бережанської міської ради збереглися 9 
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пам’яток національного значення та 51 пам’ятка місцевого значення. Сьоме 

століття стоять і утверджуються на берегах Золотої Липи у вінку опільських гір 

неповторні і старовинні Бережани. 

    Людей які селилися тут, у ті далекі часи на березі річки називали 

бережанами. Від цього на думку деяких дослідників  і пішла назва міста. За 

звучанням вона також до цього українського слова  «бе6режина», що означає 

«пологі береги річок із сіножатями». Саме із цим словом мовознавець  М. Т. 

Янко пов’язує топонім Бережани. Незаперечним є одне: у назві міста – корінь 

«берег». 

          Бережани входять до географічної зони Опілля, що є найвищою і найбільш 

розчленованою частиною Подільського плато. В основному територія району 

рівнинна , лише подекуди здіймаються високі пагорби, які поступово 

переходять  у широкі долини. І тільки пізніше Бережани, там де проходить 

вододіл річок Золота Липа і Нараївка, гребенястим пасмом виділяється 

Подільська гряда. Тут найвища точка Подільського плато, яка сягає 448 м над 

рівнем моря.  

          Природні умови сприятливі для розвитку сільського та лісового 

господарства. 

         Околиці Бережан багаті корисними копалинами, особливо будівельними 

матеріалами. Відкритим способом у районі добувають вапняк, що служить 

добрим облицювальним матеріалом, а також використовується для 

випалювання вапна. У промислових масштабах ведуться розробки піску, глини і 

каменю. 

          Клімат Бережан лагідний і досить вологий. В середньому щороку тут 

випадає 520-550 мм опадів. Найнижчу температуру повітря зафіксовано взимку 

– мінус 350С і найвищу в літку – плюс 360С. найхолодніші дні – в січні, найтепліші 

-в липні. Зима, яку часто супроводжують відлиги, триває з другої декади грудня 

до середини лютого. 

 

3. Стисла історична довідка 

   Місцевість навколо Бережан люди заселяли здавна. На околицях міста було 

виявлено залишки трьох стоянок пізнього палеоліту. Ці дані занесені до 

матеріалів і досліджень по археології СРСР, що видавалися ще в 1960 році. 

       Пізній палеоліт – це приблизно 38-11 тисяч років тому. Зазвичай, люди які 

залишили нам про себе сліди селилися недалеко від води , тобто від річки 

Золота Липа , на високих берегах , біля лісу. Так археологи на горі Звіринець 

виявили залишки крем’яної майстерні давніх часів. Висновок про те, що це була 
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майстерня , можна зробити з великої кількості первісних знарядь праці із 

кременю; різці, скребки, ножі та багато відходів від крем’яного виробництва- 

відщепів, пластинок, нуклеусів. 

         Після відступу льодовика на північ, кочівні групи найдавнішого населення 

повільно просувалось вгору Дністром і його притоками Золота Липа та 

височини, в 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 є сліди селищ 

неолітичного періоду. З тих знахідок можна судити про те, що тодішня людина 

займалася примітивним обробітком землі, розводила домашню худобу, вміла 

ліпити глиняний посуд, варити страву, ткати полотно та шити одяг. Одним із 

занять первісних людей було полювання.  

      Розвиткові території сприяло їх знаходження на торгівельному римському 

шляху, про що свідчать викопані римські монети у селах  Котові та Мечищеві. 

   Від 1772 року Бережани належали до Австрійської імперії; у 1781 році стали 

повітовим місто. Від 1805 року в місті діяла гімназія, в які навчалися видатні 

українські особистості Маркіян Шашкевич, Богдан та Левко Лепкі, Тимотей 

Старух та багато інших історичних постатей.  

     24 вересня 1909 року відкрито залізничне сполучення між Бережанами та 

Львовом (через Перемишляни).  

       У серпні-вересні 1916 році у боях на горі Лисоня поблизу Бережан Легіон 

УСС героїчно стримував натиск російської армії. Під час 1-ї світової війни місто 

зазнало значних руйнувань. У листопаді 1918 – липні 1919 років Бережани -  

повітовий центр ЗУНР. В Бережанському замку розташовувалася Начальна 

команда (генштаб) УГА. Тоді розпорядженням №3 від 13 листопада 1918 року 

Державного секретаріату військових справ ЗУНР було утворено Бережанську 

округу – військовий округ на території ЗУНР. Округа включала  Бережанський, 

Бібрський, Перемишлянський, Підгаєцький і Рогатинський повіти. 

      13 травня 2015 року Постановою Верховної ради України Бережани набули 

статусу міста обласного значення. 

 

4. Оцінка існуючої ситуації. 

    Ділянка ДПТ площею 0.3600 га розташована в південній частині міста по вул. 

Гімназійна на території  існуючої садибної та малоповерхової житлової 

забудови. 
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    Ділянка ДПТ межує із півночі, заходу та півдня садибна житлова забудова, із 

сходу громадські будівлі по вул Шевченка.  Ділянка має значний перепад по 

висоті – до 10 метрів зі спадом від вул. Гімназійна на схід. 

    В даний час ділянка вільна від забудови, на ділянці ростуть самонасівні 

окремі дерева та залишки аварійних фруктових дерев, не внесена до 

Державного реєстру земель і не використовується. 

4.1. Стан навколишнього середовища 

    На сьогодні навкруги ділянки ДПТ  розташована присадибна житлова 

забудова, а тільки із сходу громадські будівлі і заплановане будівництво не 

буде негативно впливати на загальний екологічний стан навколишнього 

середовища. В цілому загальний екологічний стан навколишнього середовища 

можна охарактеризувати як добрий. 

          В геологічному відношенні територія непридатна для багатоповерхової 

забудови в зв’язку із значним перепадом рельєфу. 

 

4.2. Використання території 

Існуюче використання території – не використовується і не перебуває у 

власності. 

 

4.3. Характеристика будівель 

 

          Територія проєктування знаходиться у сформованому кварталі. На момент 

розроблення ДПТ на ділянці відсутні жодні будівлі та споруди. 

На суміжних з територією проєктування ділянках розташовані переважно 

капітальні одноквартирні житлові будинки садибного типу, господарські будівлі 

та гаражі. Будинки збудовані по традиційній схемі (залізобетонні або бутові 

фундаменти, цегляні стіни, перекриття по дерев’яних балках, похилі дахи). 

Територія вулиці сформована, забудова капітальна, технічний стан прилеглої 

забудови – задовільний. 

4.4. Характеристика об’єктів культурної спадщини 

 

     Відомості щодо розміщення об’єкта в межах зон охорони пам’яток 

культурної спадщини відсутні. 

 

4.5. Характеристика інженерного обладнання 
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        Згідно топооснови на території проходять повітряні лінії електропередач та 

зв’язку. Наявність інженерних мереж та їх остаточна локалізація, технічний стан, 

пропускна здатність, точки підключення та інше потребують уточнення та 

погодження  із експлуатуючими організаціями  на наступних стадіях 

проєктування. 

 

4.6 Характеристика транспорту 

 

Доступ до території проєктування ДПТ здійснюється із існуючої вуличної 

мережі.  

 

4.7. Характеристика озеленення та благоустрою 

 

Благоустрій на території проєктування  перебуває у занедбаному стані та 

потребує відповідного облаштування.  Цінні зелені насадження на вільних 

ділянках та в межах передбачених будівель і споруд на території проєктування 

відсутні. Робочі проєкти передбачених для будівництва об’єктів розробляти із 

найменшою шкодою для існуючих зелених насаджень. 

 

4.8. Планувальні обмеження 

 

Ділянка ДПТ характеризується наступними планувальними обмеженнями: 

• Від вулиці гімназійна встановлюється блакитна лінія  (лінія обмеження 

висоти) – 10 м з метою регулювання естетичних та історико-містобудівних 

якостей існуючої забудови, ландшафту та силуету території; 

• Межі землекористування суміжних ділянок; 

• Протипожежні та побутово-санітарні розриви між об’єктами будівництва 

та нормативні відстані до інженерних мереж; 

• Охоронні зони інженерних мереж. 

 

5. Розподіл території за функціональним використанням, 

розміщення забудови на вільних    територіях та за рахунок 

реконструкції, структура забудови яка пропонується 
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       Формування планувальної структури м. Бережани, розподіл території за 

функціональним використання, в тому числі ділянки ДПТ, базується на 

містобудівних та планувальних рішеннях закладених генеральним планом. 

   ДПТ враховано місце розташування ділянки, природні умови та планувальні 

обмеження, лінії регулювання забудови, побажання замовника та інтереси 

власників земельних ділянок що знаходяться за межами ДПТ, існуюча 

інженерно-транспортна інфраструктура, сучасні тенденції у сфері 

обслуговування і дозвілля мешканців.  

       Проєктом передбачається сформування земельних ділянок для будівництва 

житлових будинків садибного типу. 

    ДПТ встановлює цільове призначення земельної ділянки – землі житлової та 

громадської забудови 

 

6. Характеристика видів використання території 

 

    Території передбачені для будівництва одноквартирних житлових 

будинків садибного типу, благоустрою та озеленення прибудинкових 

територій. 

 

7. Пропозиції щодо встановлення режиму забудови території 

 

    Територію визначену ДПТ для містобудівного освоєння слід використовувати 

за функціональним призначенням. 

    Рішення ДПТ повинні враховуватися і прийматися за основу при прийнятті 

рішень органів самоврядування щодо використання територій, розробленні та 

видачі містобудівних умов та обмежень та моніторингу реалізації містобудівної 

документації на наступних стадіях проєктування. 

     На територіях існуючої забудови функціональне використання яких не 

відповідає затвердженій містобудівній документації , а також таких, на яких не 

забезпечуються необхідні містобудівні умови (санітарні, протипожежні, 

побутові) встановлюється особливий обмежений вид містобудівного освоєння – 

«статус невідповідності», яким не дозволяється нове будівництво та 

реконструкція з добудовою. Такі території можуть використовуватися за 

існуючим цільовим  та функціональним призначенням до часу приведення їх у 

відповідність до затвердженої містобудівної документації. 

      Об’єкти нерухомості, що розташовані між «червоними лініями», 

запланованими для прокладки транспортних і інженерних комунікацій та/або 
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мають «статус невідповідності», можуть відчужуватися на користь органів 

самоврядування в порядку встановленому чинним законодавством. 

 

8. Переважні, супутні і допустимі види використання території, містобудівні 

умови та обмеження (уточнення)  

 

     Преважні види використання території: 

• Будівництво одноквартирних житлових будинків садибного типу 

• Супутні і допустимі види використання території – озеленення та 

благоустрій 

 

9. Основні принципи планувально-просторової організації території 

 

Основні принципи планувально-просторової організації території базуються на: 

• Врахуванні існуючої мережі вулиць та проїздів та можливість 

розширення проїжджої частини вулиці і влаштуванні хідників із двох 

сторін вулиці; 

• Взаємозв’язках планувальної структури проєктних рішень з 

планувальною структурою існуючої забудови; 

• Побажаннях та вимогах замовника – Бережанської міської ради 

визначних у завданні на розроблення ДПТ та у ході виробничих нарад під 

час роботи над проєктом; 

• Врахування інтересів власників суміжних ділянок. 

     Проєктом передбачається розширення проїжджої частини вул. Гімназійна до 

ширини передбаченої генпланом населеного пункту для вулиць аналогічної 

категорії та влаштування хідника із двох сторін вулиці. 

     Загальна площа землекористування – 0.3600 га 

     Параметри кожного проєктного об’єкту у випадку його відхилення від 

рішення детального плану території (допускається уточнення контуру забудови, 

благоустрою) визначається містобудівними розрахунками з відповідною 

ув’язкою з рішенням ДПТ. У випадку необхідності у затверджений ДПТ можуть 

бути внесені зміни у встановленому чинним законодавством порядку. 

       Майнові права на проєкт Детального плану території  належить Замовнику, 

авторські – Розробнику ДПТ.  

 

10. Житловий фонд та розселення 
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 На проєктній території передбачається відведення земельних ділянок під 

чотири присадибні земельних ділянки для  будівництва  чотирьох 

одноквартирних житлових будинків садибного типу  які блокуються між собою 

по два. Загальна площа проєктуючого будинку - 120 м2  і в такому будинку 

можливо проживання сімї із 5-ти осіб.  

 

 

11. Система обслуговування населення, розміщення основних 

об’єктів обслуговування 

   Системою обслуговування населення даним ДПТ не передбачається. 

Проєктуючі будинки розташовані в межах пішохідної доступності до обєктів 

торгівлі, побутового обслуговування міста. 

 

12. Вулично-дорожня мережа, транспортне обслуговування, організація руху 

транспорту і пішоходів та велосипедних доріжок, розміщення гаражів і 

автостоянок 

 

   ДПТ не передбачає трасування нових вулиць. Вулиця Гімназійна є житловою 

вулицею і ширина проїжджої частини є недостатньою для такої категорії 

вулиць, а тому ДПТ передбачається розширення проїжджої частини до 7 метрів 

( двосмуговий рух 2х3.5 м) та влаштування пішохідного хідника із східної 

сторони вулиці.  

     Передбачається влаштування автостоянок на кожній присадибні ділянці. 

13. Інженерне забезпечення, розміщення інженерних мереж та 

споруд 

13.1 Водопостачання. 

Передбачено підключення до централізованого водопостачання. 

13.2 Водовідведення. 

На наступних стадіях проектування передбачити підключення до міської 

мережі водовідведення згідно технічних умов експлуатуючої організації. 

13.3 Дощова каналізація. 

      Для відведення поверхневих стоків із території земельної ділянки, 

враховуючи рельєф місцевості передбачається влаштування системи 

відведення дощових вод до вул. Шевченка. 

13.4. Електропостачання. 

      Електропостачання проєктної забудови передбачається від існуючої 

електророзпридільної системи міста згідно технічних умов експлуатаційних 
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служб. Потреба у потужності електропостачання проєктної забудови ДПТ 

орієнтовно становить  4х 6 кВт, всі інші питання з електропостачання 

території ДПТ вирішувати на наступних етапах проєктування.  

       Зважаючи на державну політику в галузі енергозбереження, сучасні 

світові технології та постійне зростання цінна енергоресурси при 

проєктуванні та будівництві обєктів 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. 

13.5 Теплопостачання 

    Опалення проєктних будинків пропонується локальними засобами 

(індивідуальні паливні обладнані сучасними котлами). Вибір типу котлів і 

обладнання вирішується на наступних стадіях проєктування. 

 

14. Інженерна підготовка та інженерний захист території, 

використання підземного простору. 

       Інженерна підготовка території виконується з метою поліпшення санітарно-

гігієнічних умов функціонування будівель і включає вертикальне планування 

для відводу поверхневих вод від будівель та інженерний захист від 

підтоплення. 

      Вертикальне планування території забезпечуватиме допустимі для руху 

транспорту і пішоходів ухили на під’їздах із раціональним балансом земляних 

робіт, таким чином, щоб розміщення земляних мас не викликало зсувні та 

усадкові явища, порушення режиму ґрунтових вод. Поверхневі води 

відводяться із територій відкритим  та закритим способами через проєктні 

канави та тальвеги до понижених місць. Підземний простір використовується 

для будівництва підвальних поверхів та прокладання інженерних мереж. 

 

15. Комплексний благоустрій території та озеленення 

 

  При проєктування даного ДПТ не передбачено комплексний благоустрій 

території. 

16. Містобудівні заходи щодо поліпшення стану навколишнього 

середовища. 
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    Проєктом не передбачено розміщення на території ДПТ обєктів, що можуть 

здійснювати негативний вплив на умови проживання на сусідніх земельних 

ділянках.  

   Проєктні ділянки повинні бути належним чином облаштована та освітлена. 

Використання сучасних енергоощадних технологій. Використання сучасних 

екологічно орієнтованих технологій.  

    Згідно вимог чинних ДБН проєктні рішення інженерно-технічних заходів 

цивільного захисту (цивільної оборони) на стадії ДПТ не розробляються. Даний 

розділ виконується в комплексі при розробленні генерального плану 

населеного пункту. 

 

17. Черговість реалізації ДПТ: 

 

   Детальний план території реалізується в наступному порядку: 

• Затвердження ДПТ рішенням сесії міської ради; 

• Надання земельних ділянок у власність згідно проєкту; 

• Розроблення містобудівного розрахунку; 

• Отримання містобудівних умов та обмежень; 

• Подання повідомлення про початок будівельних робіт; 

• Інженерна підготовка території; 

• Будівництво дорожньо -  транспортної мережі та облаштування 

інженерної інфраструктури; 

• Будівництво обєктів. 

 

18. Основні техніко-економічні показники детального плану території. 

 

№п/п Найменування показника Одиниця 

виміру 

Існуючий 

стан 

Поза 

проєктний 

період 

1. Територія в межах проєкту, в т.ч. га 0.3600  

2. Площа забудови м2 353,92 Проєктна 

       а) Площа ділянки №1 м2 739,80 Проєктна 

       б) Площа ділянки №2 м2 777.10 Проєктна 

       в) Площа ділянки №3 м2 778.10 Проєктна 

       г) Площа ділянки №4 м2 944, 50 Проєктна 

3. Площа мощення м2 316,00 Проєктна 

4. Площа озеленення м2 2569,58 Проєктна 

5. Площа проєктуючого тротуару м2 110,00 Проєктна 
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6. Площа розширення вулиці м2 252,50 Проєктна 

7. Площа ділянки обмеженого 

використання (в межах захисної зони 

лінії електромереж) 

м2 1642.00 Існуюча 

     

 

 

19. Перелік вихідних даних та матеріалів попереднього розгляду: 

 

• Рішення сесії Бережанської міської ради від  «про надання дозволу на 
виготовлення детального плану території» 

• Завдання на розроблення ДПТ площею 0,3600 га; 

• Топографічна основа М 1:500; 

• Генеральний план м. Бережани розроблений Державним інститутом 
проектування міст «Містопроект» в 1995 році; 

• Натурні    обстеження. 
 
 
 
            Записку склав                                                           В. П. Зорик 
 

 

 

 

 

  

      

 

 


