
УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ:

ГАП

Виконав

ФОП  Півторацький  
Тарас  Михайлович

АркушівСтадія Аркуш

ДатаЗм. К-ть. Арк. №Док. Підпис

ДПТ 1 4
       Викопіювання з генплану м.Жовква;

Схема розміщення проектованої ділянки; 

Замовник : Жовківська міська рада

Викопіювання з публічної кадастрової карти.

        ВИКОПІЮВАННЯ З ПУБЛІЧНОЇ КАДАСТРОВОЇ КАРТИ

М 1:5000

СХЕМА РОЗМІЩЕННЯ ПРОЕКТОВАНИХ ДІЛЯНОК ДП.

СХЕМА РОЗМІЩЕННЯ ПРОЕКТОВАНИХ ДІЛЯНОК ДП.

2018

2018

       Детальний план території 

Детальний план території земельної  
ділянки для будівництва та обслуговування виробничих будівель 

по вул.Вокзальній,15-а в м.Жовкві,Львівської обл.
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Масштабна лінійка

Примітка:
Межі охоронних зон підземних та повітряних комунікацій,
можливість доступу до  мереж, які перетинають надані у 
приватну власність земельні ділянки  уточнюються при
підготовці висновків про наявність сервітутних обмежень.

ФОП  Півторацький 
Тарас  Михайлович

АркушівСтадія Аркуш

ДПТ 2 4

     План існуючого використання території;

 Схема існуючих планувальних обмежень.

Виконав

ДатаЗм. К-ть. Арк. №Док. Підпис

Замовник : Жовківська міська рада 2018

2018ГАП

Виконав

Детальний план території земельної  
ділянки для будівництва та обслуговування виробничих будівель 

по вул.Вокзальній,15-а в м.Жовкві,Львівської обл.

       Детальний план території 

w 10 кВ

Гс                                

територія транспортної інфраструктури існуюче

С
ЗЗ

-1
00

м.

ОЗ-5м.

ОЗ-5м.

ЕКСПЛIКАЦIЯ БУДIВЕЛЬ  I   СПОРУД

№ п/п Назва  Примітки

Існуюче1

2 Існуюче

Індивідуальний житловий будинок

Нежитлова будівля

3 ІснуючеГотельно-розважальний комплекс "Акварель"

4 ІснуючеСтолярний цех

3

5 ІснуючеСклад будматеріалів

6 Існуюче

7 Існуюче

8 Існуюче

Контора

9 Існуюче

Котельня (не діюча)

5

Склад для цементу

Пилорама

10 ІснуючеПожежна водойма

10

міліоративний канал існуюче

УМОВНI   ПОЗНАЧЕННЯ

житлова будівля

нежитлова будівля

територія житлової забудови

зелена зона

Примітки

 çåìåëüí³ ä³ëÿíêè ùî ó âëàñíîñò³

існуюче

існуюче

існуюче

існуюче

існуюче

існуюче

територія сільськогосподарського використання

територія громадської забудови

існуюче

існуюче

виробнича територія

ІНЖЕНЕРНІ МЕРЕЖІ І СПОРУДИ

повітряні лінії електропередачЛЕП 0.4 кВ

Примітки

існуюче

охоронна зона ЛЕП-0.4кВ-2м.,ЛЕП-10кВ-10м.,кабельна
лінія електропередач-1м.,газ середнього тиску-4м.

існуюче

існуюче

громадська будівля існуюче

газ середнього тиску існуючеГс                                

повітряні лінії електропередачЛЕП 10 кВ існуюче

кабельні лінії електропередачw 10 кВ існуюче

існуючеводойма

існуючеіснуючезона акустичного впливу залізниці-100м.

зона для обслуговування міліоративного каналу-5м.

санітарно-захисна зона виробничих будівель-50м.

існуюче

існуючеводонапірна вежа

існуючесведрловина для техічного використання

існуючезалізна дорога



ТЕХНІКО ЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ ПРОЕКТОВАНИХ ДІЛЯНОК

Позн. згідно 
ДП

Площа 
ділянки    

(га)

К-сть 
ділянок  

(шт)

Площа 
забудови  

однієї 
ділянки (га)

Площа 
мощення 

однієї ділянки 
(га)

Площа 
озеленення  

однієї ділянки 
(га)

Територія 
обмеженого 
використання

Коефіцієнт 
щільності 

забудови  однієї 
ділянки (%)

Примітки

Д1 0.4379 1 0.1100 0.1700 0.1177 0.0402 25,1198
територія 

виробничого 
використання

Д2 0.1923 1 0.0600 0.0500 0.0823 31,2012
територія 

виробничого 
використання

Д3 0.5812 1 0.1820 0.1600 0.2392 31,3145
територія 

виробничого 
використання

Разом 
(площа ДП) 1.2114 3 0.3520 0.3800 0.4392 0.0402 29.0572

існуючевулиця в червоних лініях з асфальтним покриттям

проект
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Масштабна лінійка

Примітка:
Межі охоронних зон підземних та повітряних комунікацій,
можливість доступу до  мереж, які перетинають надані у 
приватну власність земельні ділянки  уточнюються при
підготовці висновків про наявність сервітутних обмежень.

w 10 кВ

Гс                                

ФОП  Півторацький 
Тарас  Михайлович

АркушівСтадія Аркуш

ДПТ 4

ДатаЗм. К-ть. Арк. №Док. Підпис

Замовник : Жовківська міська рада 2018
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ГАП

Виконав

2018

   Проектний план ;
Схема проектних планувальних обмежень;

Cхема напрямку руху транспорту та пішоходів

Детальний план території земельної  
ділянки для будівництва та обслуговування виробничих будівель 

по вул.Вокзальній,15-а в м.Жовкві,Львівської обл.

       Детальний план території 

ОЗ-5м.

ОЗ-5м.

3
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10

38.90

23.82

11.19

11.42

17.96

22.70

30.29

територія транспортної інфраструктури існуюче

ЕКСПЛIКАЦIЯ БУДIВЕЛЬ  I   СПОРУД

№ п/п Назва  Примітки

Існуюче1

2 Існуюче

Індивідуальний житловий будинок

Нежитлова будівля

3 ІснуючеГотельно-розважальний комплекс "Акварель"

4 ІснуючеСтолярний цех

5 ІснуючеСклад будматеріалів

6 Існуюче

7 Існуюче

8 Існуюче

Контора

9 Реконст.

Котельня (не діюча)

Склад для цементу

Будівля пилорами яка реконстуюється під 
адміністративно-офісні приміщення

10 ІснуючеПожежна водойма

міліоративний канал існуюче

УМОВНI   ПОЗНАЧЕННЯ

житлова будівля

нежитлова будівля

територія житлової забудови

зелена зона

Примітки

 çåìåëüí³ ä³ëÿíêè ùî ó âëàñíîñò³

існуюче

існуюче

існуюче

існуюче

існуюче

територія сільськогосподарського використання

територія громадської забудови

існуюче

існуюче

виробнича територія

ІНЖЕНЕРНІ МЕРЕЖІ І СПОРУДИ

повітряні лінії електропередачЛЕП 0.4 кВ

Примітки

існуюче

охоронна зона ЛЕП-0.4кВ-2м.,ЛЕП-10кВ-10м.,кабельна
лінія електропередач-1м.,газ середнього тиску-4м.

існуюче

існуюче

громадська будівля існуюче

газ середнього тиску існуючеГс                                

повітряні лінії електропередачЛЕП 10 кВ існуюче

кабельні лінії електропередачw 10 кВ існуюче

існуючеводойма

існуючеіснуючезона акустичного впливу залізниці-100м.

зона для обслуговування міліоративного каналу-5м.

санітарно-захисна зона виробничих будівель-50м.

існуюче

існуючеводонапірна вежа

існуючесведрловина для техічного використання

існуючезалізниця

13.41

11 ПроектТоргово-складські приміщення

12.00

3,61

10,24

2,8
3

17
,1

3

проектвиробнича територія

територія обмеженого використання проект

нежитлова будівля проект

громадська будівля реконстр.

межа проектованої ділянки проект

вулиця в червоних лініях з асфальтним покриттям

напрямок руху пішоходів

напрямок руху транспорту проект

проект

вставити металеву 
трубу Ø 2м. 

проект

8,76

12,89
9,36

18.00

49
.0

0

8,49

13
,2

9
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Масштабна лінійка

Примітка:
Межі охоронних зон підземних та повітряних комунікацій,
можливість доступу до  мереж, які перетинають надані у 
приватну власність земельні ділянки  уточнюються при
підготовці висновків про наявність сервітутних обмежень.

w 10 кВ

Гс                                

6

5

9

10

ЛЕП 0.4 кВ

ЛЕП 10 кВ

w 10 кВ

водойма

залізниця

вставити металеву 
трубу Ø 2м. 

Схема інженерної підготовки території; 
План червоних ліній; 

1.50 11.25 че
р
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ія
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р
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ія

6.10 1.50 2.00 2.256.102.002.25
35.00

Розріз А-А

345.40 проектована відмітка
345.40 існуюча відмітка;

29.4% о

60.40 довжина ділянки (м)
проектований ухил (проміле) проект

проект

існуючевулиця в червоних лініях з асфальтним покриттям

проект

ФОП  Півторацький 
Тарас  Михайлович

АркушівСтадія Аркуш

ДПТ 4

ДатаЗм. К-ть. Арк. №Док. Підпис

Замовник : Жовківська міська рада 2018

4

ГАП

Виконав

2018

Детальний план території земельної  
ділянки для будівництва та обслуговування виробничих будівель 

по вул.Вокзальній,15-а в м.Жовкві,Львівської обл.

       Детальний план території 

територія транспортної інфраструктури існуюче

ЕКСПЛIКАЦIЯ БУДIВЕЛЬ  I   СПОРУД

№ п/п Назва  Примітки

Існуюче1

2 Існуюче

Індивідуальний житловий будинок

Нежитлова будівля

3 ІснуючеГотельно-розважальний комплекс "Акварель"

4 ІснуючеСтолярний цех

5 ІснуючеСклад будматеріалів

6 Існуюче

7 Існуюче

8 Існуюче

Контора

9 Реконст.

Котельня (не діюча)

Склад для цементу

Будівля пилорами яка реконстуюється під 
адміністративно-офісні приміщення

10 ІснуючеПожежна водойма

міліоративний канал існуюче

УМОВНI   ПОЗНАЧЕННЯ

житлова будівля

нежитлова будівля

територія житлової забудови

Примітки

 çåìåëüí³ ä³ëÿíêè ùî ó âëàñíîñò³

існуюче

існуюче

існуюче

існуюче

територія громадської забудови

існуюче

існуюче

виробнича територія

ІНЖЕНЕРНІ МЕРЕЖІ І СПОРУДИ

повітряні лінії електропередач

Примітки

існуюче громадська будівля існуюче

газ середнього тиску існуючеГс                                

повітряні лінії електропередач існуюче

кабельні лінії електропередач існуюче

існуюче

існуючеводонапірна вежа

існуючесведрловина для техічного використання

існуюче

11 ПроектТоргово-складські приміщення

нежитлова будівля проект

громадська будівля реконстр.

межа проектованої ділянки проект

вулиця в червоних лініях з асфальтним покриттям

0.7%о215.40

зелена зона проект

мощення бруківкою

зелені насадження проект

проект

Конструкція дороги та проїздів
Конструкція тротуарів Бордюр

ВІДОМІСТЬ КООРДИНАТ ТА КУТІВ ПОВОРОТУ ЧЕРВОНИХ ЛІНІЙ


