
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.

М 1:5000

ТЕРИТОРІЯ ДЕТАЛЬНОГО ПЛАНУ

ТЕРИТОРІЯ  ДЕТАЛЬНОГО ПЛАНУ

       Детальний план території 

Детальний план території земельної ділянки 
по вул.Пільна в м.Жовкві

2020



СХЕМА НАПРЯМКУ РУХУ ТРАНСПОРТУ ТА ПІШОХОДІВ ;

міліоративний канал

ЛЕП 0.4 кВ

№ п/п Назва

1

2

3

житлова будівля

нежитлова будівля

зелена зона

межа м. Жовква

К 

Нежитлова будівля

газ низького тискуГн                                

водопровідВ 

ЛЕП 10 кВ

Зм. К ть Арк №Док

ГАП

Виконав

ДатаПідпис

існуюче

ІНЖЕНЕРНІ МЕРЕЖІ І СПОРУДИ

повітряні лінії електропередач 0.4 кВ

Примітки

існуюче

ЕКСПЛIКАЦIЯ БУДIВЕЛЬ  I   СПОРУД

 Примітки

Існуюче

Існуюче

Індивідуальний житловий будинок

Багатоквартирний житловий будинок

Існуюче

УМОВНI   ПОЗНАЧЕННЯ Примітки

 земельні ділянки що у власності

існуюче

існуюче

існуюче

існуюче

самопливна каналізаційна мережа існуюче

територія громадської забудови

територія житлової забудови існуюче

територія багатоквартирної житлової забудови існуюче

існуюче

існуюче

існуюче

повітряні лінії електропередач 10 кВ існуюче

існуючетрансформаторна підстанція

існуючетериторія індивідуального садівництва

охоронна зона ЛЕП-0.4кВ-2м.,ЛЕП-10кВ-10м.,газ 
низького,середнього та високого тиску -15м.,
самопливна каналізаційна мережа-3м.,напірна
каналізаційна мережа-5м.,водопровід-3м.,
трансформаторна підстанція-10м.

існуюче

ФОП  Півторацький 
Тарас  Михайлович

АркушівСтадія Аркуш

ДПТ 4

Замовник : Жовківська міська рада

2       Детальний план території 

існуюче

Детальний план території земельної ділянки 
по вул.Пільна в м.Жовкві

2020



СХЕМА НАПРЯМКУ РУХУ ТРАНСПОРТУ ТА ПІШОХОДІВ ;

№ п/п Назва

1

2

3

Зм. К ть Арк №Док

ГАП

Виконав

ДатаПідпис

2020

Нежитлова будівля

ЕКСПЛIКАЦIЯ БУДIВЕЛЬ  I   СПОРУД

 Примітки

Існуюче

Існуюче

Індивідуальний житловий будинок

Багатоквартирний житловий будинок

Існуюче

ФОП  Півторацький 
Тарас  Михайлович

АркушівСтадія Аркуш

ДПТ 4

Замовник : Жовківська міська рада

3       Детальний план території 

Детальний план території земельної ділянки 
по вул.Пільна в м.Жовкві

канава

24.07

4 ПроектІндивідуальний житловий будинок

5

6

7

8

Проект

Проект

Проект

Проект

Майданчик для відпочинку дорослого населення 

Майданчик для господарських цілей

Ігровий майданчик для дітей дошкільного 
й молодшого віку

Майданчик для занять фізкультурою

5

6

житлова будівля

нежитлова будівля

зелена зона

межа м. Жовква

УМОВНI   ПОЗНАЧЕННЯ Примітки

 земельні ділянки що у власності

існуюче

існуюче

існуюче

існуюче

територія громадської забудови

територія житлової забудови існуюче

територія багатоквартирної житлової забудови існуюче

існуюче

територія індивідуального садівництва

існуюче

межа проектованої ділянки проект

межа проектованої ділянки проектована
раніше

територія житлової забудови проект

житлова будівля

житлова будівля

проект

проектована
раніше

проектована
раніше

4

напрямок руху пішоходів

напрямок руху транспорту

житлова вулиця в червоних лініях з асфальтним
покриттям
житлова вулиця в червоних лініях з твердим 
покриттям

проект

проект

існуюче

проект

ТЕХНІКО ЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ ПО ЗАБУДОВИ

Позн. згідно 
ДП

Площа 
ділянки    

(га)

К-сть 
ділянок  

(шт)

Площа 
забудови (га)

Площа мощення 
(га)

Площа 
озеленення  (га)

Коефіцієнт 
щільності забудови  

(%)
Примітки

Д1 Для садибної 
житлової забудови

Д2
Для 

багатоквартирної
житлової забудови

Разом по 
Д.П.


