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Завдання
на розроблення дртельноrо плану територГi

<<,Щетальний план територiТ земельноТ дiлянки площею 3,9347 га (кадастровий номер
74241850О0:05:000:0744), яlв знаходиться в орендi та земельноТ дiлянки плоlцею 10,8786 га

(кадастровий номер 7424185000:05:000:0906), яка знаходиться у приватнiй власностi,

розташованих за ме}<ами населеного пункry на територiТ Малкiвського старостинського оцруry
Ns 10 Сухополов'янськоТ об'еднаноТ територiальноТ громади Прилуцького району ЧернiгiвськоТ
областiз метою змiни цiльового призначення та будiвництва будiвель силоснихта сiнаlкних, та

бчдi

%ч-]";в
tr fr'
t ъ{*
I

-{
,Q
-fl

удIвель сlльськогосподарського призначення lнших.

Ч. ч. Склlадова завдання 3MicT

1 П iдстава для проекгування
Розпорядження прилуцькоТ РДА <<Про

розроблення детального плану територiт
земельнот дiлянки за межами Малкiвського
старостинського окруry Сухополовпянськот Отг
Прилуцький район ЧернiгiвськоТ областi>>

,,
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3амовник розроблення детал ьного
плану

Прилуцька районна державна адмiнiстрацiя

/а
J Розробник детального плану

ПП <<Модерн - XXl}

4 Строк виконання детального плану
3гhно з календарним планом договору на
проектнi послуги

5
Кiлькiсть та змiст окремих етапiв
надання послуг

Два етапи
!ь

+

6
Строк першого та розрахункового
етапiв проеrrу

2аИ р.

7 Мета розроблення детал ьного
плану

Визначення мiстобудiвних умов та обмежень
використання територiт та забудови данот
земельнот дiлянки ;

- Визначення параметрiв забудови окремOТ
земельнот дiлянки;
Необхiднiсть реалiзацiТ iнвестицiйних програм i

проектiв ;* Виникнення потреби у розмiщеннi об'екгiв, що
забffiпечують громадськi iнтереси



в
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Графiчнi матерiали iз зазначенням
масштабу

. Схема розташування земельнот дiлянки у
планувальнiй cTpyкTypi с. Малкiвка Прилуцького

району план ПЛ 1:25000 ;

. План iснуючого використання територiТ, hЛ 1 :1000

Схема iснуючих планувальних обмежень, hЛ 1 " 1000;

о Проектний план (основне креслення), М 1:1000;

План червоних лiнiй, ПЛ 1, 1000;
.* Схема органiзацiт руху транспорту та пiшоходiв,
h/l 1 :1000; Креслення поперечних профiлiв вулиць,
ПЛ 1:200;

i. Схема iнженернот пiдготовки територiт та

lrертикального планування, ПЛ 1 :1000;

l. Схема iнженерних мереж, Споруд i використання

| 
пiлземного простору, ПЛ 1: 1000;

Склад текстових матерiалiв . сr@иродних, соцiально- еконоМiчни

та мiстобудiвних умов;
о оцiнка iснуючоТ ситуацi'f; 1

о Характеристика видiв використання територl'l

(житлова, виробничЕ, рекреацiйна, курортна,

оздоровча, природоохоронна тощо) ;

о Уточнення мiстобудiвних умов та обмежень,
Вулично - дорожня мережа, транспортне
обслуговування, органiзацiя руху транспорту i

пiшоходiв;
о lнженерне забезпечення, розмiщення
iнженерних мереж, споруд;
о lнженерна пiдготовка та iнженерний захист
територiТ;
о Комплексний благоустрiй та озелененняl.-|територIи;

l. Мiстобудiвнi заходи щодо полiпшення стану
I

l навколишнього середовища;
I-|о l exHlкo - економlчнl показники

10 перелiкjаНовНих TexHiKo- |, OpieHToBHa площа дiлянки - 10,8786 га

економiчних показникiв l

11 Особливi вимоги до забудови, |. Промислова забудова -
iнженерного обладнання, органiзацii |. громадська забудова -
транспорту, пiшоХОДiВ l. житлова забудова -

|. ГазопоЬтачання - визначити проектом
' о l. Водопостачання - визначити проектом

|. Каналiзацiя - визначити проектом

|о Елепропостачання - tsизначення проектом

|. Радiомовлення - визначити проепом

l., Телефонiзацiя - вiдсрня

12 OcHoBHi вимоги до використання
геоiнформацiЙних систем та
технологiй при розробленнi окремих
роздiлiв схеми планування та'ix
тиражування

flержавна система координат;
Картографiчна ocнoqa у вiдповiдностi до
державного масштабного ряду,
формат Digitals (DаЛF)

13 Перелiк вихiдних даних для
розроблення детального плану, що
надаються замовником, у т. ч.

топогеодезична основа

Вихiднi данi надаються замовником згiдно
перелiку ДБН Б.1 .1-14.2о12, дод. Б, у письмовiй

формi проектувальнику



14 Необхiднiсть попереднього розгляду
замовником детального плану

На стадiТ проектування погодити схему
проектного план.у з замовником .. _

при наявностi будуть BpaxoвaHi пiсля звернення

замовником до Чернiгiвськот обласнот державнот
адмiнiстрацiТ

3гiдно ДБН Б. 1.1-11-20|2

Н"**

фiчних та текстових матерiалiв
(у т. ч. один примiрник графiчних матерiалiв
кольоров ий), формат тексту А-4, формат

:п,9:чу 1:3 .

Один примiрник на електронному HociT у форматi
dwg передаеться в Управлiння мiстобудування та

архiтектури Чернiгiвсько'[ облдержадмiнiстрацiТ для
ведення мiстобудiвного кздастру

Лiцензоване GlS-opieHToBaHe програмне
забезпечення ( Digitals), державна геодезична

lреферентна система координат (уск 2000)
I

I

l Вiдсутнi

16

15 Вимоги щодо забезпечення
державних iHTepeciB, визначення
мiстобудiвних умов та обмежень

Вимоги з цивiльноТ оборони (за
окремим завданням)

17 Перелiк додаткових роздiлiв та
графiчних матерiалiв (iз зазначенням
масштабу), додатковi вимоги до
змiсту окремих роздiлiв чи графiчних
матерiалiв (за наяв

19

1в Кiлькiсть примiрникiв графiчних та
текстових матерiалiв, форма Тх

представлення

Формат представлення для
матерiалiв, якi передаються на
магнiтних носiях

2а

21

OcHoBHi вимоги до програмного
забезпечення, в тому числi
геоiнформацiйних систем та
технологiй

Додатковi вимоги

примiтка: Новиемною частиноry завдаш{я на розроблешuI детапьЕого пJIаIrу територii с коrriя

auruaрд*ёrrоi мiстобулiвноi докумеrrгацii Ъ нанесеrпrям копцру терrгорii детtlJъного ЕпаI{у, яка пiдписусться

керiвником вiдповiдного мiсцевого органу мiстобудуватня та йэхtтектури., !l'

Начальник вiддilry архiтектури,
мiстобудуваннrl та
житлово-комуналъного господарства -

головний apxiTelcTop Прилуцького

району

Головний apxiTeKTop цроекту
сертифiкат серiя АА }lb 00324З

Ященко А.h4.. , 
,

(Пiдпrс, iм'я, прiзвшце)

_ Козир 0.I.
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