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

 
  
 
 
 

 
 
 
 

ЗАВДАННЯ  
НА РОЗРОБОЕННЯ МІСТОБУДІВНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ 

"Детальний план території  
по вул. Коновальця в смт. Печеніжин для відведення земельної ділянки під 

будівництво та обслуговування  житлового будинку, господарських будівель і 
споруд (в районі користування земельної ділянки гр.Стефанюк О.М.)  

(повна назва містобудівної документації) 

Ч.ч. Складова завдання Зміст 
1 Підстава для проектування 1. Рішення Печеніжинської селищної ради 

ОТГ №286 від 08.10.2019 «Про  надання 
дозволу на розробку детального плану 
території по вул. Коновальця  в 
смт.Печеніжин» 

2 
Замовник розроблення детального 
плану 

Печеніжинська селищна рада ОТГ 

3 Розробник детального плану ДП «РГАППВБ КРДА» 
4 Термін виконання детального плану Згідно з календарним планом угоди на 

проектні роботи 
5 Кількість та зміст окремих етапів 

виконання роботи 
Один етап 

6 
Мета розроблення детального 
плану 

Уточнення положень генерального плану 
населеного пункту 

7 

Графічні матеріали із зазначенням 
масштабу 

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

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

3. „Проектний план з планом червоних ліній та 
схемою руху транспорту і пішоходів”         
М 1:500. 

4.  „ Схема інженерної підготовки та 
вертикального планування ” М 1:500. 

5. „ Поперечні профілі вулиць ” М 1:200 
8 Склад текстових матеріалів Згідно ДБН Б.1.1-14:2012 "Склад та зміст 

детального плану території" 
9 Основні техніко-економічні 

показники 
1. Площа ділянки на яку розробляється ДПТ - 
1,0060 га  

 ПОГОДЖЕНО 
 

        нач. ДП "РГАППВбюро"       _ 
(посада керівника організації- виконавця) 

 

                          (С.В. Кост юк) 
(підпис) 

"     "                        20    р.  
 

ЗАТВЕРДЖЕНО 
 

          Селищний голова ОТГ    _ 
(посада керівника організації-замовника) 

 

                                          (І.В.Довірак) 
            (підпис) 

"     "                    20    р. 



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

Немає 

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

- державна система координат  
- картографічна основа у відповідності до 
державного масштабного ряду 

- графічні матеріали виконати на 
топогеодезичній зйомці 

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

1. Рішення Печеніжинської селищної ради ОТГ. 
„ Про  розроблення детального плану 
території" 
2. Завдання на проектування 
3. Схема розташування ділянки в 
планувальній структурі смт.Печеніжин 
4. Топозйомка  масштабу 1 : 500. 
Відомості про наявні державні інтереси 

13 Необхідність попереднього розгляду 
замовником детального плану 

Не вимагається. 

14 Вимоги щодо забезпечення 
державних інтересів 

Забезпечення громадських інтересів з 
установленням червоних ліній вулиць, проїздів, 
встановлення планувальних обмежень, 
уточнення розміщення, згідно нормативних 
документів. 

15 Вимоги з цивільної оборони (за 
окремим завданням) 

Не передбачаються 

16 

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

Не передбачаються. 

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

Не передбачаються. 

18 Форма представлення для 
матеріалів, які передаються на 
магнітних носіях 

ПДФ + електронні носії. 

19 

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

Державна геодезична референційна система 
координат. 

20 Додаткові вимоги  
Примітка: Невід'ємною частиною завдання та розроблення детального плану території є 

копія фрагменту затвердженої містобудівної документації з нанесенням контуру території 
детального плану, яка підписується керівником відповідного місцевого органу містобудування та 
архітектури. 
 
Головний архітектор відповідної                                      М.М.Костюк 
адміністративно-територіальної одиниці   (підпис, ім'я, прізвище) 
 
Головний архітектор проекту                                                                                  О.М.Сегилин 
 (підпис, ім'я, прізвище) 


