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      Пояснювальна записка 



 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

Детальний план території загальною площею 4,0 га за адресою: долина Ільницького О.О. 

№4 (за межами населеного пункту) на території Мальчовецької сільської ради, Барського 

району, Вінницької області, виконується на замовлення Барської РДА. 

Проект детального плану території розроблений на підставі: 

- рішення Барської РДА від 19.08. 2019р.; 

- завдання на проектування від 21.08.2019р.; 

- кадастрові довідки на земельну ділянку; 

- матеріалах генерального плану; 

- натурних обстежень . 

Детальний план території виконаний на топографічній зйомці М 1:1000 в системі 

координат СК 63, виконаній в 2019 році. 

Мета детального плану - формування планувальної структури і функціонального 

призначення території, просторової композиції та визначення параметрів забудови. 

Завдання проекту визначені на основі аналізу містобудівної ситуації та стану реалізації 

генерального плану. Основними завданнями є: 

- обґрунтування розпланування території і розміщення об'єктів в умовах даної 

містобудівної ситуації; 

- визначення параметрів забудови та ландшафтної організації окремої земельної ділянки 

для будівництва, експлуатації та обслуговування об’єктів туристичної інфраструктури; 

забезпечення комплексної забудови; 

- визначення містобудівних умов і обмеження; 

- визначення необхідного впорядкування території, влаштування благоустрою, під’їзних 

шляхів, місць паркування автомобільного транспорту. 

Детальний план території після затвердження є основним документом який регламентує 

розміщення об"єктів містобудування, встановлення режиму використання територій 

передбачених для перспективної містобудівної діяльності. 

 

1.1 ПРОЕКТНІ РІШЕННЯ ПРИЙНЯТІ ВІДПОВІДНО ДО НОРМАТИВНИХ І ЗАКОНОДАВЧИХ 

ДОКУМЕНТІВ: 

- ДБН 360-92** «Містобудування. Планування і забудова міських та сільських поселень»; 

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

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

- Наказ міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального 

господарства України №290 від 16.11.2011 року Про затвердження Порядку розроблення 

містобудівної документації(Із змінами, внесеними згідно з Наказом міністерства регіонального 

розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства №199(z0879-13) від 

20.05.2013); 

- ДБН В.1.1-7-2016 «Пожежна безпека об’єктів будівництва»; 

- ДБН В.2.2-25:2009 «Підприємства харчування» 

 

 



- ДБН Б.2.2-12:2018 «Планування і забудова територій»; 

- ДБН В.2.3-15:2007 «Автостоянки й гаражі для легкових автомобілей»; 

- ДБН В.2.3-5-2001 «Вулиці та дороги населених пунктів»; 

- ДБН В.2.2-15-2005 «Житлові будинки. Основні положення.» 

- Земельний кодекс України; 

- Закон України " Про регулювання містобудівної діяльності" 

- ДБН А.2.2-1-2003 «Склад та зміст матеріалів оцінки впливів на навколишнє середовище 

при проектуванні й будівництві підприємств, будинків і споруд»; 

 

2. АНАЛІЗ МІСТОБУДІВНОЇ СИТУАЦІЇ 

2.1 МІСТОБУДІВНІ, СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ ТА ПРИРОДНІ УМОВИ 

Територія детального плану розташована на території Мальчовецької сільської ради, 

Барського району, Вінницької області. Дана земельна ділянка складається з двох ділянок і має 

загальну площу 4,0 га на якій відсутні будь-які будівлі та споруди також дороги, під’їзди, 

тротуари, вимощення), межує: 

- з півночі – каскад озер  

- із заходу – лісове насадження та поле сільського господарства під посіви 

- з півдня – лісове насадження, залізна дорога 

- зі сходу – поле сільського господарства під посіви 

Під’їзд  здійснюється з автодороги ТО229 (Бар-Шаргород) . 

На ділянці відсутні будівлі та споруди, які передбачаються під знесення. 

Цільове призначення земельної ділянки – будівництво, експлуатація та обслуговування 

об’єктів туристичної інфраструктури. 

За місцем розташування в планувальній структурі території адміністративно-

територіальної одиниці, ділянка розміщена в зоні сільського господарства під посіви. Території 

складається з двох ділянок. Ділянка площею 2,0 га (в межах відведення земельної ділянки 

гр.Хімічу Ю.М. кадастровий номер 0520283000:01:001:0042 (для будівництва, експлуатації та 

обслуговування об’єктів туристичної інфраструктури) та ділянка площею 2,0 га (в межах 

відведення земельної ділянки гр.Феодоріді О.Г. кадастровий номер 0520283000:01:001:0043 (для 

будівництва, експлуатації та обслуговування об’єктів туристичної інфраструктури). 

Соціально-економічні умови сформувалися з огляду на розташування озер біля с. 

Мальчівці Барського р-ну. Будівництво тут об’єктів туристичної інфраструктури на 

сьогоднішній день є актуальним. Як показує моніторинг зеленого турізму біля озер, попит на 

комфортний заміський відпочинок збільшується з кожним роком все більше і більше. 

Це є основним визначаючим фактором при формуванні ставлення громадськості до 

проектованого об’єкту. 

Аналіз існуючої документації, плану території з нанесенням червоних ліній, 

функціонального зонування території, екологічних умов та соціальних і економічних потреб, 

підтверджує доцільність розроблених документів. 

Природні умови та інженерно-будівельна оцінка території. 

Характеристика інженерно-будівельних умов: 

Площа ділянки, яка виділяється під благоустрій та будівництво об’єктів туристичної 

інфраструктури – 4,0га. 

 

 



Рельєф ділянки із перепадом висот – до 22 .0 м. 

На земельній ділянці відсутні багаторічні дерева та кущі. 

Під’їзд до ділянки здійснюється з півночі, через насипну дорогу між озерами. 

Безпосередньо в межах даної території небезпечні фізико-геологічні процеси і явища, 

такі як зсуви, зміщення грунтових мас не спостерігається. 

Поверхня ділянки з значним загальним нахилом на північний схід. Абсолютні відмітки 

поверхні становлять 306.63 мБС - північна частина і 328.60 мБС - південна частина. 

В кліматичному відношенні дана територія характеризується сприятливими умовами. 

Основні метеорологічні характеристики, що мають дієве значення для будівельного освоєння: 

Температура за рік: середня +6.3°С; абс. мін. –36°С; абс. макс. +39°С. Розрахункова 

температура: самої холодної п’ятиденки – 22°С. Опалювальний період: середня температура – 

1.3° С; період – 188дн. Глибина промерзання грунту: середня – 76 см; 

Згідно з ДСТУ-Н Б В.1.1-27:2010 «Будівельна кліматологія» територія відноситься до І-го 

будівельно-кліматичного району і характеризується сприятливими умовами. 

 

2.2 ОЦІНКА ІСНУЮЧОЇ СИТУАЦІЇ 

Стан навколишнього середовища. Інформація щодо рівня впливу електричних і магнітних 

полів, випромінювань і опромінювань, шумового впливу, забруднення хімічними, біологічними 

шкідливими речовинами відсутня. Територія, для якої розробляється детальний план буде 

використовуватись відповідно цільового призначення використання території – для 

будівництва, експлуатації та обслуговування об’єктів туристичної інфраструктури. 

Відповідно до ДБН А.2.2-1-2003. «Склад та зміст матеріалів ОВНС при проектуванні і 

будівництві підприємств, будівель і споруд» вплив на навколишнє середовище туристичного 

комплексу розглядається в двох аспектах – при проведенні будівельних робіт, експлуатації 

та плановій діяльності. 

Використання території. Території в межах детального плану частково 

використовується для ведення селянського господарства. На ділянці забудови наданий час 

відсутні існуючі будівлі та споруди. Будівлі та споруди в межах території детального плану 

трансформаторна підстанція. 

Характеристика об'єктів культурної спадщини. Згідно з даними генерального плану с. 

Мальчівці в межах території детального плану об’єкти культурної спадщини відсутні. 

Інженерне обладнання. По території проходить дві ЛЕП напругою 110 кВ; Мережі 

охоплюють значну частину території. 

Транспорт. Під’їзд на територію здійснюється з існуючої автодороги ТО229 (Бар-

Шаргород). 

Озеленення і благоустрій. Зелені насадження відсутні. Благоустрій відсутній — ділянка 

використовується для ведення сільського господарства. 

Планувальні обмеження. Територія, що розглядається детальним планом має наступні 

планувальні обмеження : 

- межі земельної ділянки за кадастровим планом; 

- прибережна захісна смуга озера-25 м; 

- ЛЕП напругою 110 кВ, охоронна зона 61 м; 

Усі існуючі обмеження подано в графічній частині, арк. 2. 

 

 



3. ПРОЕКТНІ РІШЕННЯ 

3.1 РОЗПОДІЛ ТЕРИТОРІЇ ЗА ФУНКЦІОНАЛЬНИМ ВИКОРИСТАННЯМ, РОЗМІЩЕННЯМ ЗАБУДОВИ 

НА ВІЛЬНИХ ТЕРИТОРІЯХ, СТРУКТУРА ЗАБУДОВИ. 

Відповідно до генерального плану села Мальчівці території за функціональним 

використанням поділяється на наступні території: 

-житлова садибна забудова, призначена для розміщення житлових будинків садибного 

типу, господарських будівель та споруд, індивідуальних гаражів, вбудованих чи окремо 

розташованих будівель побутового обслуговування; 

- рекреаційна територія активного відпочинку, призначена для виконання активних 

рекреаційних функцій. 

- територія установ відпочинку та туризму, призначається для розміщення пансіонатів, 

курортних готелів, туристичних баз, оздоровчих таборів, кемпінгів, центрів обслуговування 

туристів, парків. 

-зелених насаджень спеціального призначення, для влаштування захисного озеленення 

довкола тимчасових автостоянок, майданчиків для сміттєзбірників та в межах прибережних 

захисних смуг, доріг та магістралей. 

- інженерної та транспортної інфраструктури, для розміщення, експлуатація та 

обслуговування об’єктів інженерної інфраструктури, дорожного сервісу тощо . 

Планувальна структура обумовлена містобудівною ситуацією та генпланом села. Більша 

частина території в межах детального плану вільна від забудови, за винятком ділянки 

відведеної для обслуговування інженерних споруд . Проектом пропонується раціональне 

освоєння відведеної ділянки під забудову об’єктів туристичної інфраструктури. Готельна 

забудова, що розміщається на території передбачається за рахунок нового будівництва 

капітальних будівель та споруд. Гранична поверховість забудови – 1-3 поверха. 

Розрахункова щільність забудови складає:  

Кз = (0,018х2 + 0,0214х6 + 0,0382 + 0,0578 + 0,0296 + 0,032 + 0,108)х 100% / 4,00 = 10,8%, де: 

0,0180 — площа однієї забудови готельного будинка; 

0,0214 — площа однієї забудови готельного таунхауса; 

0,0382 — площа забудови готеля для персоналу; 

0,0578 — площа забудови ресторану з терасою; 

0,0296 — площа забудови хозблока; 

0,032 — площа забудови басейна з альтанкою; 

0,108 — площа забудови спортивного майданчику; 

4,00 — сума площ територій забудови. 

Територія забудови представлена неповним комплексом туристичного обслуговування: 

- готельний будинок -2шт; 

- готельний таунхаус – 6шт; 

- ресторанний блок; 

- басейн; 

- спортивний майданчик; 

- паркова зона з альтанками; 

- кемпінг зона; 

- хозблок та паркомісця. 

 

 



Конкретні параметри кожного проектованого об’єкту у випадку його відхилення від 

рішення ДПТ допускається уточнення контуру забудови, благоустрою визначаються ескізами 

намірів забудови та містобудівними розрахунками з відповідною ув’язкою з рішенням ДПТ. У 

випадку необхідності у затверджений ДПТ можуть бути внесені зміни у встановленому 

законодавством порядку. 

 

3.2 ПРОПОЗИЦІЇ ЩОДО ВИДІВ ВИКОРИСТАННЯ ТЕРИТОРІЇ 

Детальним планом уточнюються переважні, супутні і допустимі види функціонального 

використання територій, містобудівні умови та обмеження. 

 

Територія житлової садибної забудови 

Призначена для розташування садибної забудови, одноквартирних житлових будинків до 

4 поверхів із земельними ділянками та зблокованих одно-двоквартирних житлових будинків на 

суміжних ділянках.  

Переважні види використання:  

- окремі житлові будинки садибного типу;  

- окремо розміщені блоковані житлові будинки на 2 сім’ї;  

- одноквартирні житлові будинки до 4 поверхів із земельними ділянками.  

Супутні види використання:  

- гаражі, вбудовані в житлові будинки;  

- окремо розміщені гаражі або відкриті автостоянки (в межах присадибних ділянок без 

порушення принципів добросусідства);  

- сади, городи;  

- споруди для утримання дрібної худоби;  

- бані, сауни за умов каналізування стоків;  

- теплиці, оранжереї, парники та інші споруди, що пов’язані з вирощуванням квітів, 

фруктів та овочів;  

- об’єкти пожежної охорони (гідранти, резервуари, протипожежні водойми);  

- господарські майданчики;  

- парки, сквери, бульвари;  

- магазини торгівельною площею до 40 м2, без спеціалізованих магазинів будівельних 

матеріалів, магазинів з наявністю в них вибухонебезпечних речовин та матеріалів.  

Допустимі види використання (потребують спеціального дозволу або погодження):  

- окремі багатоквартирні житлові будинки (лише за умови наявності містобудівних 

розрахунків або детального плану території);  

- спортивні зали, басейни;  

- аптеки;  

- пункти першої медичної допомоги, відділення сімейної медицини;  

- підприємства побутового обслуговування;  

- підприємства громадського харчування;  

Використання території зони, розміщення підприємств і установ здійснюється відповідно 

до вимог ДБН 360-92**. 

 

 

 

 



Рекреаційна територія активного відпочинку. 

Призначена для виконання активних рекреаційних функцій. До зони входять міські 

території загального користування з відповідними об’єктами для активного відпочинку 

населення (існуючі пляжі, пляжна зона з набором необхідних споруд). Використання зони 

підпорядковується природоохоронній та оздоровчій функції відповідно до Водного Кодексу, 

здорового глузду та ДБН 360-92**. Зона повинна бути упорядженою та містити споруди та 

обладнання, що забезпечують повноцінний відпочинок та користування водною поверхнею.  

Переважні види використання:  

- пляжі;  

- обладнані місця відпочинку;  

- сезонні спортивні центри з плавальними басейнами;  

Супутні види використання:  

- пункти першої медичної допомоги;  

- технічні будинки та споруди, пов’язані з обслуговуванням пляжів;  

- майданчики для дитячої гри, манежі для дітей ясельного віку;  

- громадські вбиральні.  

- рятувальні станції;  

- пляжне обладнання: солярії, аеросолярії з тіньовими навісами, лежаки, шезлонги, крісла 

для відпочинку, тіньові парасольки, тенти, кабіни для переодягання, душові, гардероби з 

роздягальнями, питні фонтанчики;  

- обладнання для занять водними видами спорту;  

- пункти прокату пляжного реманенту;  

- малі архітектурні форми декоративно-технологічного призначення;  

- скульптурні композиції, об’єкти декоративно-монументального мистецтва.  

Допустимі види використання (потребують спеціального дозволу або погодження):  

- тимчасові стоянки човнів;  

- пірси, причали;  

- берегозахисні споруди;  

- малі архітектурні форми.  

Використання території зони, розміщення підприємств і установ здійснюється відповідно 

до вимог Водного Кодексу та ДБН 360-92**. 

 

Рекреаційна територія. 

Призначена для розміщення дач та колективних садів. 

Переважні види використання:  

- окремі 1-2 поверхові житлові будинки, дачні та літні (сезонного типу) будиночки, що 

можуть використовуватися для проживання та сімейного відпочинку, щільність забудови – 45 

чол./га;  

- сади, городи;  

- зелені насадження вздовж вулиць, проїздів;  

- озеленені пішохідні проходи (алеї, бульвари).  

Супутні види використання:  

- теплиці, оранжереї, парники та інші споруди, що пов’язані з вирощуванням квітів, 

фруктів та овочів;  

 

 



- окремо розміщені гаражі та відкриті стоянки;  

- резервуари для зберігання води;  

- господарські будівлі для зберігання садового інвентарю;  

- окремо розташовані об’єкти повсякденного обслуговування: магазини, перукарні, кафе;  

- відкриті стоянки для тимчасового зберігання автотранспорту з розрахунку відповідно 

ДБН 360-92**, але не більше, ніж 2 транспортні одиниці на 1 земельну ділянку. 

 

Територія установ відпочинку та туризму. 

Призначається для розміщення пансіонатів, курортних готелів, туристичних баз, 

оздоровчих таборів, кемпінгів, центрів обслуговування туристів, парків. До зони входять 

рекреаційні території, на яких згідно містобудівної документації розміщуються об’єкти 

туристичної інфраструктури.  

Переважні види використання:  

- туристичні готелі;  

- готельні комплекси;  

- кемпінги;  

- місця для наметів;  

- мотелі;  

- туристичні бази (табори);  

- пансіонати;  

- будинки відпочинку.  

Супутні види використання:  

- підприємства торгівлі;  

- підприємства громадського харчування;  

- культурно-видовищні, мистецькі та заклади дозвілля;  

- спортивні та фізкультурно-оздоровчі споруди;  

- екскурсійні бюро, агенції;  

- пункти прокату;  

- підприємства побутового обслуговування;  

- малі архітектурні форми;  

- зелені насадження обмеженого користування;  

- квітники, газони.  

Допустимі види використання (потребують спеціального дозволу або погодження):  

- споруди інженерної інфраструктури, пов’язані з функціонуванням закладів;  

- громадські вбиральні;  

- гостьові автостоянки для тимчасового зберігання транспортних засобів.  

Використання території зони, розміщення підприємств і установ здійснюється відповідно 

до вимог ДБН 360-92**. 

 

Територія зелених насаджень спеціального призначення 

Переважні види використання: 

- озеленення (посадка дерев, кущів, газонів) ділянок підтоплення, крутих схилів, 

охоронних та інших виділених зон, вулиць, доріг, проїздів тощо. 

 

 

 



Супутні види дозволеного використання: 

- споруди інженерної інфраструктури. 

Використання території зони здійснюється відповідно до вимог ДБН 

360 92**, ДБН Б.2.4 1 94, ДСП 173 96 та інших нормативних актів. 

 

Територія інженерної інфраструктури 

Переважні види використання території ділянки: 

- об’єкти інженерної інфраструктури (електричні підстанції). 

Супутні види використання території ділянки: 

- гаражі підприємств, що обслуговують об’єкти інженерної інфраструктури (якщо це не 

суперечить чинному законодавству); 

- відкриті тимчасові автостоянки, що обслуговують об’єкти інженерної інфраструктури 

(якщо це не суперечить чинному законодавству); 

- об’єкти пожежної безпеки (гідранти, пожежні резервуари та водойми); 

- господарські майданчики, що обслуговують об’єкти інженерної інфраструктури (якщо 

це не суперечить чинному законодавству). 

- зелені насадження спеціального призначення;  

- технологічні проїзди;  

- технологічні проходи.  

Використання території зони, розміщення підприємств і установ здійснюється відповідно 

до вимог ДБН 360 92**, ДБН Б.2.4 1 94, ДСП 17396 та інших нормативних актів. 

У межах охоронних зон повітряних і кабельних ліній, трансформаторних підстанцій, 

розподільних пунктів і пристроїв без письмової згоди енергопідприємств, у віданні яких 

перебувають ці мережі, а також без присутності їх представника забороняється: 

- будівництво, реконструкція, капітальний ремонт, знесення будівель і споруд; 

- здійснення усіх видів гірничих, вантажно-розвантажувальних, землечерпальних, 

підривних, меліоративних, днопоглиблювальних робіт, вирубання дерев, розташування польових 

станів, загонів для худоби, установлення дротяного загородження, шпалер для виноградників і 

садів, а також поливання сільськогосподарських культур; 

- проїзд в охоронних зонах повітряних ліній електропередачі машин, механізмів загальною 

висотою з вантажем або без нього від поверхні дороги понад 4,5 метра; 

- виконання земляних робіт на глибині понад 0,3 метра, а на орних землях — на глибині 

понад 0,45 метра, а також розрівнювання ґрунту (в охоронних зонах підземних кабельних ліній 

електропередачі); 

- риболовля, збирання рослин, влаштування водопою, заготівля льоду (в охоронних зонах 

підводних кабельних ліній електропередачі). 

Роботи в охоронних зонах виконуються відповідно до Умов проведення робіт у межах 

охоронних зон електричних мереж згідно з додатком до цих Правил. 

Підприємства, які виконують роботи в охоронних зонах, повинні відшкодовувати 

енергопідприємствам витрати на оформлення допуску, проведення нагляду та інші додаткові 

витрати. електрозв'язку; 

- розміщувати причали для стоянки суден, барж та плавучих кранів,проводити 

вантажно-розвантажувальні, днопоглиблювальні і землечерпальні роботи, опускати якорі, 

проходити з випущеними якорями, ланцюгами, лотами, волоками і тралами, виділяти 



рибопромислові ділянки, добувати рибу або інших водяних тварин та рослин придонними 

знаряддями вилову, влаштовувати водопої, колоти та заготовляти лід. 

 

3.3 ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ПЛАНУВАЛЬНО-ПРОСТОРОВОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ТЕРИТОРІЇ 

Планувально-просторова організація території зумовлена ситуацією, що склалася, 

транспортним зв’язком, розташування озера,  схилом рельєфу, організації під’їздів до об’єктів, 

що проектуються з утриманням нормативних норм і правил та відповідає санітарно-

гігієнічним, протипожежним вимогам. Переважне використання території – готельна забудова 

туристичної інфраструктури. Забудову земельної ділянки необхідно виконувати з 

дотриманням вимог ДБН 360-92** «Містобудування. Планування і забудова міських і сільських 

поселень» 

У той же час детальний план заміської туристичної забудови демонструє, що 

комфортний сімейний відпочинок в зеленій зоні біля озер є підставою для: розвитку 

інфаструктура села, залучення нових інвестицій, поповнення бюджету, нових робочих місць, 

проведення свят і заходів для селян, збереження екосісітеми і озера. Залучення туристів 

допоможе розкрити барвисті ландшафти району і буде поштовхом розвитку інфаструктура в 

цілому.  

ДПТ  запропоновано комбінування каскадної готельної забудови з зеленим насадженням. 

Через велику схилу рельєфу і затіненія його сусіднім зеленим насадженням, було 

прийнято рішення розбити ДПТ на дві зони основною дорожньою артерією. Ця дорога розділяючи 

створює західну готельну зону і східну зону відпочинку, а в охоронній частині ЛЕП - паркова 

зона. Основна готельна забудова і під'їзди до них розташовані вздовж горизонталей для 

рационального використання території. Готель для персоналу і хозблок розміщений біля 

східного кордону, що з зеленим насадженням є шумо і пило захистом від сільськогосподарських 

полів для спортивно-паркової частини. Ресторан розташований в північно-східній частині з 

видом на озеро. Таким чином досягається більш комфортні умови відпочинку людей і рух 

транспортних засобів. 

Основний принцип - це формування комфортного сімейного відпочинку з атмосферою 

ландшафтного парку.  

Містобудівні обмеження: 

1. Межі земельної ділянки за кадастровим планом; 

2. Прибережна захісна смуга озера-25 м; 

3. Охоронні зони інженерних комунікацій – наявність інженерних комунікацій з відповідними 

охоронюваними зонами визначені згідно виконаних інженерно-геодезичних вишукувань. Дві ЛЕП 

напругою 110 кВ, загальна охоронна зона 61 м; 

4. Граничнодопустима висота будівель: 4 поверхи; 

5. Максимально допустимий відсоток забудови земельної ділянки: 50%; 

6. Максимально допустима щільність населення: 45 люд./га; 

7. Червоні лініі та ліній регулювання забудови -відсутні; 

8. Об’єкт що проектується (будинки капітального типу) не перетинає існуючі санітарно-

захисні зони. 

9. Зони охорони пам’яток культурної спадщини, зони охоронюваного ландшафту, межі 

історичних ареалів – відсутні. 



10. Відстань між готельними будинками передбачити на основі розрахунків інсоляції і 

освітленості відповідно до норм та протипожежних вимог. Між довгими сторонами будинків 

заввишки 1 – 3 поверхи передбачити не менше 15 м. 

11. Передбачити комплексний благоустрій: озеленення, освітлення та огородження 

території, застосувати малі архітектурні форми. 

12. Передбачити під’їзди, внутрішні проїзди, тротуари та необхідні майданчики з твердим 

покриттям, а також розробити схему організації безпечного руху транспорту. 

13. Вимоги щодо створення безперешкодного життєвого середовища для осіб з 

обмеженими фізичними можливостями та інших маломобільних груп населення: Передбачити 

необхідні заходи згідно з ДБН В.2.2-17:2006 «Будинки і споруди. Доступність будинків і споруд 

для маломобільних груп населення». 

 

3.4. ВУЛИЧНО-ДОРОЖНЯ МЕРЕЖА І ТРАНСПОРТ 

Існуюча транспортна мережа району забезпечує стабільне транспортне сполучення 

туристичного комплексу з центральною частиною села та м. Бар. Територія, що 

розглядається детальним планом не передбачає вулиць, а тільки під’їзди до інфраструктури 

комплекса. Рух громадських транспортних засобів не передбачається. Розрахункову швидкість 

руху транспорту 5 км/год. Дорожна мережа території представлена системою доріг шириною 

3,5-5,5м та пішохідних зав’язків шириною 1,5-3м.  

На території туристичного комплексу передбачено проїзди пожежних та спецмашин 

відповідно до нормативних вимог. Передбачено тротуари для пішоходів з твердим покриттям. 

Кількість паркомісць – 75шт (виходячи із можливого одночасного перебування відвідувачів).  

 

3.5 ІНЖЕНЕРНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ, РОЗМІЩЕННЯ МАГІСТРАЛЬНИХ ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ, СПОРУД 

Опалення. Обігрів приміщень відіграє ключову роль при створенні комфортного 

мікроклімату в будинках в холодну пору року. Оскільки система опалення є невід'ємною 

частиною будь-якої будівлі, в якому постійно знаходяться люди, підбір її елементів набуває 

особливої важливості. Очевидно, що складові мережі обігріву повинні бути надійними, щоб 

забезпечувати безперебійне підтримання оптимальної температури в приміщеннях. 

     Через відсутність газифікації ділянки було прийнято рішення застосувати 

електричне теплоенергетичне обладнання - конвектор і тепла підлога, що дуже актуально, з 

урахуванням регулярних подорожчань різних видів палива. Незважаючи на менше поширення 

даного виду опалення, в порівнянні з газовим, воно має свої незаперечні переваги. Полягають 

вони в повсюдної доступності електрики, простоті його використання і відсутності 

відпрацьованих газів. 

     Конвектор. При організації обігріву дозволяє обійтися без прокладки магістралей і 

установки численного обладнання. 

     Тепла підлога. Необхідний ефект досягається за рахунок раціонального розподілу 

тепла. Підлоги, як відомо, є найбільш прохолодною частиною в будь-якому приміщенні. Завдяки 

теплим полам найхолодніша частина приміщення автоматично перепрофилируется з 

охолоджувача в джерело теплової енергії. Нагріте знизу по всій площі приміщення повітря 

рівномірними потоками піднімається вгору. Для житлових приміщень теплі підлоги дають 

економію в 30-40%, для обігріву інших приміщень економія може скласти 50% і більше.  

 

 

 



Переваги теплої підлоги: 

- ефективний спосіб швидкого прогрівання приміщень; 

- прийнятні економічні показники; 

- зберігається комфортний мікроклімат всередині приміщення (кисень не спалюється); 

- простота і надійність в експлуатації. 

Витрати енергії на опалення будинків складають 60 кВт.  

На холодну пору року витрати складають – 259200 кВт/пів року. 

Розрахункова температура внутрішнього повітря прийнята відповідно до діючих 

санітарних норм і правил, які діють в Україні: 

загальна кімната, спальня – +20ºС; 

кухня – +18 ºС; 

ванна – +25 ºС; 

вбиральня – +20 ºС; 

передпокій квартири – +16 ºС. 

Водопостачання. Згідно з вихідними даними на проектування джерелом водопостачання 

будинків служить водяна свердловина яка розташована на ділянці. 

Господарчо-побутова каналізація. Відведення господарчо-побутових стоків від житлових 

будинків здійснюється самопливною мережею каналізації до станції глибокої біологічної 

очистки на ділянці. 

Дощова каналізація. Відведення дощових та талих вод з покрівлі будинку передбачається 

системою зовнішніх водостоків у дренажну дощову систему. 

Мережі водопостачання прокладаються з поліетиленових труб за ДСТУ Б В.2.7-151:2008. 

Труби прокладаються на вирівняну та спрофільовану основу з м’якого або піщаного 

ґрунту та засипаються таким самим ґрунтом на висоту 10 см вище труби. Зверху 

прокладається сигнальна стрічка для можливості індикації труби у період експлуатації. Далі 

траншея засипається місцевим ґрунтом з пошаровим ущільненням. 

На мережі встановлюються вузлові та мережні колодязі, в яких встановлюється запірно 

регулювальна арматура та пожежні гідранти. 

Колодязі на трубопроводах виконуються із стандартних збірних залізобетонних 

елементів за ТПР 902-09-22.84. 

Будівництво системи збору дощових і талих вод з дворової території передбачається з 

водозбірних лінійних лотків виробництва Стандартпарк, тим самим забезпечуючи захист 

дорожнього покриття та фундаментів будівель. 

Будівництво самопливного колектора передбачається з безнапірної труб ПВХ згідно 

ДСТУ Б. В.2.5-32:2007 виробництва ТОВ VALRom. 

Очищена вода скидається в став. 

Електропостачання. Проектні рішення по електропостачанню 100кВ житлових будинків 

та вбудованих приміщень виконуються по другій та третій категорії електропостачання у 

відповідності до технічних умов виданими ПАТ "ВінницяОбленерго" та виконаний проект 

електропостачання 10кВ з встановленням комплектної двотрансформаторної підстанції 

10/0,4 кВ потужністю 2*630кВА для туристичного комплексу. В основу проекту розрахунки 

електротехнічних рішень. 

 

 

 



3.6 ІНЖЕНЕРНА ПІДГОТОВКА ТА ІНЖЕНЕРНИЙ ЗАХИСТ ТЕРИТОРІЇ 

Організація рельєфу території виконана на топогеодезичному зйомці М1:1000. Система 

координат місцева, система висот Балтійська. Горизонталі проведені через 0,5м. 

Основна мета виконання організації рельєфу це формування поверхні території під 

подальше сприятливе розташування інфраструктури: 

- територія має загальний похил із півдня на північ; 

- відсутній високий рівень ґрунтових вод; 

При розробці плану організації рельєфу було використано відмітки існуючого рельєфу та 

прилеглої вже сформованої ситуації. Відмітки існуючого рельєфу змінюються в межах від 

306.60 до 328.60м. Проектом прийнята суцільна система вертикального планування. 

При визначенні складу заходів з інженерної підготовки території закладений основний 

принцип - збереження і поліпшення природних якостей існуючого ландшафту. 

Проектом передбачаються такі заходи в межах детального плану території: 

- вертикальне планування території; 

- організація відводу поверхневих вод з території; 

Підземний простір не використовується. 

Вертикальне планування виконано виходячи з умов максимального збереження 

природного рельєфу, ґрунтового покриву та існуючих зелених насаджень. Ґрунтові води за 

всіма показниками для фундаментів, неагресивні. Вертикальним плануванням передбачається 

організація відведення поверхневих вод з території комплексу відкритим способом уздовж 

доріг та проїздів. 

Ухили проектних доріг та проїздів у зв’язку з досить похилим рельєфом, особливо у 

пониженій західній частині, мають значення 140проміль. На деяких ділянках необхідна значна 

підсипка (близько 1 м). Див. графічна частина, аркуш 4). 

На ділянках озеленення передбачається інфільтрація поверхневих вод в ґрунт.  

 

3.7 КОМПЛЕКСНИЙ БЛАГОУСТРІЙ З ОРГАНІЗАЦІЄЮ РОЗВИТКУ ЗЕЛЕНИХ ЗОН 

Для формування виразної забудови та створення комфортних умов для відпочинку, 

проектом передбачається розташування: готельних будинків з терасою, ресторан, басейн, 

спортивний майданчик, господарські споруди, зручні паркомісця та паркову зону з альтанками. 

Також передбачається влаштування тротуару шириною 1,5-2м з твердого покриття, проїзду з 

асфальтовим покриттям та роз’їзним майданчиком. Перед початком будівництва необхідно 

провести інженерну підготовку території. Детальним планом захисне озеленення 

пропонується влаштувати довкола кордуну ділянки, території інженерних споруд та в межах 

відповідних зон встановлених відносно інженерних комунікацій та очисних споруд. 

Загальна площа території зелених насаджень становить 2,676га (67 %). 

Покриття проїздів, тротуарів. По проїздам було запропоновано покриття із 

асфальтобетону, який забезпечує рух вантажного транспорту, спецтранспорту та легкових 

автомобілів. Конструкція даного покриття забезпечує нормальне функціонування проїздів і 

сприяє комфортному пересуванню транспортних засобів.  

Тротуари та майданчики на території комплексу передбачено влаштувати із фігурних 

елементів мощення. Тротуарне покриття відмежовується від проїздів бордюром, а від 

ґрунтового покриття ділянок озеленення − поребриком. 



Конструкція покриття на ділянках озеленення відновлюється шляхом підсипки ґрунту з 

великою часткою гумусу. Дане ґрунтове покриття формується і планується шляхом 

планування та вирівнювання поверхні. 

В місцях примикання тротуару до проїзної частини було передбачено пониження 

бортового каменю. Дані місця забезпечують безперешкодний рух маломобільних груп населення, 

та комфортне пересування візків для господарських потреб. 

Озеленення. Територія озеленюється та упорядковується. 

Для надання привабливішого стану території за вимогами екологічних та санітарно-

гігієнічних норм проектом передбачається комплекс заходів, до яких входять: посадка дерев, 

посадка кущів, влаштування газонів та їх засів багаторічними травосумішами, збереження 

існуючих зелених насаджень. 

Запроектовані насадження чагарників розміщуються з урахуванням архітектурно-

планувального рішення. Асортимент деревно-чагарникових видів підібраний з урахуванням 

екологічних вимог та ґрунтово-кліматичних умов даного району. 

На всій площадці передбачається улаштування газону звичайного типу. 

Трав'яна суміш для звичайного газону: 

1. Польовиця звичайна - 15 % 

2. Овсяниця червона (коренева) - 25 % 

3. Райграс пасовищний - 60 % 

Для виконання озеленювальних робіт найкращий час весна після розмерзання ґрунту до 

початку розпускання листя. Але в зв'язку з коротким весняним періодом, частину посадочних 

робіт можливо виконати восени – з початком масового листопаду до настання морозного 

періоду. 

Догляд за зеленими насадженнями протягом першого року до передавання їх в 

експлуатацію виконується будівельною організацією. Нормальне приживання і добре розвинення 

висаджених рослин забезпечується своєчасним і регулярним виконанням робіт по догляду: 

розпушуванням ґрунту, знищенням бур'яну, внесенням добрива, полив, захистом від механічних 

ушкоджень, шкідників, хвороб, заходами по збереженню рослин при змінені рельєфу та т.п. 

Влаштування газонів проводиться після закінчення будівництва і проведення 

вертикального планування, яке передбачає підсипку грунту до відмітки корита під рослинний 

ґрунт. 

Для акумуляції твердих відходів, на території розміщується сміттєві баки на майданчику 

з твердого покриття. Сміття виноситься на сміттєвий майданчик та вивозиться спеціальним 

транспортом, на санкціоноване звалище, згідно угоди з комунальним підприємством. 

Поверхневі води з проїздів та площадок організовано видаляються в дренажну мережу. 

Метою розробки даного розділу є створення гігієнічного і побутового комфорту на 

території комплексу, приведення в єдину систему обмежувальних і охоронних заходів за 

допомогою архітектурно-планувальних засобів. 

На ділянці існують проїзди і майданчики з твердим покриттям і бордюром, що 

перешкоджають змиву грунту з газонів на дорожнє покриття, а також запорошення території. 

На ділянці влаштовуються звичайні газони. 

У інженерному відношенні будівля обладнується необхідними мережами теплопостачання, 

водопроводу, каналізації, вентиляції та інше, які не мають шкідливого впливу на навколишнє 

середовище. 

 



Згідно вимог діючих ДБН та ДСТУ проектні рішення інженерно-технічних заходів цивільної 

оборони на стадії ДПТ не розробляються. 

Розділ ІТЗ ЦО повинен бути розроблений, згідно до окремої угоди між сільською радою та 

розробником проектної документації. В цьому розділі проекту виконується екологічна оцінка 

прийнятих в проекті технічних та проектних рішень будівництва, обслуговування та планової 

діяльності туристичного комплексу. Тобто здійснюється оцінка впливу будівництва, 

обслуговування та планової діяльності туристичного комплексу на навколишнє природне 

середовище в районі розташування – забруднення атмосферного повітря, забруднення водойм, 

ґрунтів дощовими та стічними водами, твердими відходами. 

При визначенні джерел негативного впливу туристичного комплексу на навколишнє 

середовище розглядалися умови, за яких вони можуть виникнути під час: 

-виконання будівельних робіт; 

-обслуговування та планової діяльності; 

-аварійних ситуацій. 

Вплив на довкілля, в залежності від тривалості, має тимчасовий або постійний характер. 

Тимчасовий характер впливу пов'язаний з будівельними роботами, а також з аварійними 

ситуаціями, постійний вплив спостерігається під час обслуговування та планової діяльності. 

Оцінка негативного впливу об'єкта, а також комплексні заходи із запобігання 

негативного впливу та забезпечення нормативного стану і безпеки навколишнього 

середовища детально подані в наступних розділах. 

В процесі будівництва туристичного комплексу буде відбуватися тимчасовий вплив на 

навколишнє середовище (атмосферне повітря, водне середовище, ґрунти, рослинний та 

тваринний світ): 

Вплив на атмосферне повітря пов'язаний із забрудненням повітряного басейну пилом і 

продуктами спалювання пального при роботі будівельної техніки та автотранспорту, при 

проведенні зварювальних робіт. 

Негативний вплив на земельні ресурси пов'язаний з порушенням ґрунтового покрову 

будівельною технікою, можливим забрудненням ґрунтів будівельним сміттям і паливо-

мастильними матеріалами. 

Вплив на поверхневі та підземні води можливий при аварійних проливах палива 

працюючими механізмами. 

Вплив на рослинний та тваринний світ можливий при знесенні під час будівництва дерев 

та кущів. 

Серед джерел негативного впливу на навколишнє середовище при обслуговуванні та 

плановій діяльності об'єкта можливі такі: 

- на геологічне середовище – не впливає, будівництво здійснюється відповідно до 

результатів інженерно-геологічних досліджень, виконуються всі необхідні підготовчі та 

попереджуючі роботи. Виконуються заходи по технічній експлуатації об’єкта; 

- на повітряне середовище – вплив припустимий, основні джерела викидів забруднюючих 

речовин – квартирні теплогенератори, що працюють на природному газі та автомобілі з 

працюючими двигунами на стоянках, забруднення атмосфери – в межах нормативів. 

Фізичні фактори – джерела вібрації, ультразвуку, електромагнітних та іонізуючих 

випромінювань, статичної електрики на об’єкті відсутні. 

 

 



- на водні об’єкти – не впливає, скиди стічних вод в відкриті водойми відсутні. 

Відведення дощових та талих вод з покрівлі будинку передбачається системою зовнішніх 

водостоків у дренажну дощову систему. На ділянках озеленення дощові і талі води 

інфільтруються в ґрунт. 

- на мiкроклiмат – не впливає; 

- на ґрунти – не впливає, верхній родючий шар ґрунту знімається і в подальшому буде 

використовуватись на ділянках озеленення, після закінчення будівництва виконується 

комплексний благоустрій території. По проїздах запропоновано покриття із асфальтобетону, 

який забезпечує рух вантажного транспорту, спецтранспорту та легкових автомобілів. 

Конструкція даного покриття забезпечує нормальне функціонування проїздів і сприяє 

комфортному пересуванню транспортних засобів. 

Тротуари на території передбачено влаштувати із фігурних елементів мощення. 

Тротуарне покриття відмежовується від проїздів бордюром, а від ґрунтового покриття 

ділянок озеленення − поребриком. 

На території, що відведена під забудову заповідні зони та ландшафтні парки відсутні. 

Після закінчення будівельних робіт територія озеленяється та упорядковується.   

Вплив на соціальне середовище – позитивний, створення умов подальшого розвитку 

села, створення сучасної інфраструктури покращення умов відпочинку; викиди забруднюючих 

речовин в атмосферне повітря в межах нормативів. 

Вплив під час експлуатації буде носити тривалий характер – протягом усього періоду 

експлуатації об’єкта. 

Безперечно, деякий негативний вплив здійснюється під час будівництва та експлуатації 

об’єкту, але за умови виконання проектних рішень та заходів відповідно до природоохоронних 

вимог, шкідливий вплив від об’єкту є в межах норм і не погіршує стан навколишнього 

природного середовища та не має істотного впливу на погіршення здоров’я людей. 

На території відсутні існуючі будівлі та споруди. 

 

3.8 ПЕРЕЛІК САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНИХ, ЕКОЛОГІЧНИХ, ПРОТИПОЖЕЖНИХ ТА 

МІСТОБУДІВНИХ ОБМЕЖЕНЬ 

В процесі обслуговування та планової діяльності проект Нового будівництва 

туристичного комплексу в с.Мальчівеці, Барського району, Вінницької області, приймаються 

екологічні, санітарно-гігієнічні, протипожежні, містобудівні обмеження згідно з діючими 

нормативними документами, зокрема: 

Санітарно-гігієнічні обмеження: 

1. Додержання вимог щодо забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя 

населення. 

2. Забезпечення можливості доступу в будинки комплексу маломобільних груп населення 

згідно з ДСТУ ISO 9386-1:2005. 

3. Забезпечення нормативної тривалості інсоляції та природної освітленості. 

4. Розташування приміщень для громадських потреб згідно з санітарно-гігієнічними 

нормами та функціональним призначенням об’єкту. 

 

 

 

 



Екологічні обмеження: 

1. Обмеження впливу на атмосферне повітря шляхом використання високотехнологічного, 

екологічно-безпечного, сучасного обладнання, що дозволяє дотримуватись вимог не 

перевищення гранично допустимих концентрацій (ГДК) шкідливих речовин в атмосфері 

населених пунктів. 

2. Обмеження впливу на водне середовище встановлюється Водним кодексом України та 

Правилами щодо умов скидання стічних вод, щодо попередження забруднення водного 

середовища та збереження водності рік. 

3. Обмеження впливу на рослинний і тваринний світ – законодавчі вимоги щодо 

збереження біорізноманіття об’єктів рослинного та тваринного світу; збереження умов 

місцезростання об’єктів рослинного світу; недопустимості погіршення середовища існування, 

шляхів міграції та умов розмноження диких тварин; запобігання небажаним змінам природних 

рослинних угрупувань та негативному впливу на них господарської діяльності. 

4. Передбачити природоохоронні заходи згідно з нормативною базою. 

Протипожежні заходи: 

1. Навколо території туристичного комплекса - не існує житлової забудови. 

2. При будівництві об’єкту замовнику слід використовувати матеріали, що забезпечують 

нормативні вимоги до будівель ІІ ступеня вогнетривкості, що повинно бути підтверджено 

сертифікатом на ці матеріали. 

3. Передбачається можливість об’їзду будівель. 

 

3.9 ЗАХОДИ ЩОДО РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕТАЛЬНОГО ПЛАНУ НА ЕТАП ВІД 3 РОКІВ ДО 7 РОКІВ 

Заходами передбачено: 

- будівництво готельних будинків, ресторану та хозблоку; 

- будівництво спортивного майданчику, відкритого паркінгу; 

- будівництво паркової зони з альтанками;  

- влаштування доріг, тротуарів; 

- влаштування відповідних інженерних мереж: водопостачання і каналізації, 

газопостачання, електропостачання. 

Черговість реалізації детального плану наступна: 

1-га черга  

а) вертикальне планування території туристичного комплексу, влаштування доріг та 

проїздів, майданчиків для сміттєзбірників, тимчасових автостоянок, прокладання та 

перенесення інженерних мереж; 

б) будівництво частини (50 %) проектних житлових будинків та господарських споруд, 

під’єднання готельних будівель до інженерних мереж. 

2-га черга. 

а) під’єднання будівель до інженерних мереж, будівництво завершальної частини (50 %) 

проектних готельних будівель, ресторану, басейну та під’єднання їх до мереж; 

б) проведення благоустрою туристичного комплексу. 

Будівництво туристичного комплексу передбачене за кошти забудовника. 

 

 

 



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

ДПТ може розроблятися проект землеустрою щодо впорядкування території для містобудівних 

потреб. 

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 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. 

Місцевий орган державної влади забезпечує оприлюднення детального плану території 

протягом 10 днів з дня його затвердження. 

Детальний план території розглядається і затверджується місцевим органом державної 

влади протягом 30 днів з дня його подання, а за відсутності затвердженого в установленому 

цим Законом порядку плану зонування території – відповідної сільською, селищною, міською 

радою. 

Детальний план території не підлягає експертизі. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ 

 

Показники 

 

Один. 

Вим. 

Існуючий 

стан 

Розрахунковий 

період 

(3-7 років) 

ТЕРИТОРІЯ    

Територія в межах проекту у тому числі: га 4,00 4,00 

- готельна забудова -«- 0 0,1659 

- ресторан (без тераси) -«- 0 0,0578 

- басейн з альтанкою -«- 0 0,032 

- хозблок -«- 0 0,0296 

- проїзди та доріжки  -«- 0 0,9307 

- спортивний майданчик -«- 0 0,108 

- зелені насадження -«- 0 2,676 

Щільність забудови % 0 10,8 

    

ВУЛИЧНО-ДОРОЖНЯ МЕРЕЖА    

Протяжність вулично-дорожньої мережі, у тому числі: км   

- проїзди -«-  0,76 

Відкриті стоянки для постійного (тимчасового) 

зберігання легкових автомобілів 

Маш. місць 0 78 

    

ІНЖЕНЕРНЕ ОБЛАДНАННЯ    

Водопостачання м3/доба 45  

Каналіцація -«-   

Електропостачання кВт 100    

Теплопостачання кВт/год 60  

    

    

    

    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


