
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 ПРОЕКТОВАНОЇ ДІЛЯНКИ

       Детальний план території

СХЕМА РОЗМІЩЕННЯ ПРОЕКТОВАНОЇ ДІЛЯНКИ

2020

Детальний план території земельної ділянки по  зміні цільового призначення
земельної ділянки з обслуговування нежитлового приміщення (автостанції)

під розміщення об'єкту торгівлі по вул. Вокзальна, 26 в м.Жовкві.



ГАП

Виконав

ДатаЗм. К-ть. Арк. №Док. Підпис

ІСНУЮЧИЙ СТАН,

СХЕМА  ІСНУЮЧИХ ПЛАНУВАЛЬНИХ ОБМЕЖЕНЬ

                                          М 1:1000

№ п/п Назва

1

ЛЕП 0.4 кВ

міліоративний канал

ЛЕП 10 кВ

зелена зона

газ низького тискуГн

водопровід

громадська будівля

ФОП  Півторацький
Тарас  Михайлович

АркушівСтадія Аркуш

ДПТ 2 4

Замовник : Жовківська міська  рада

ЕКСПЛIКАЦIЯ БУДIВЕЛЬ  I   СПОРУД

 Примітки

ІснуючеГромадська будівля

УМОВНI   ПОЗНАЧЕННЯ

територія житлової забудови

Примітки

 земельні ділянки що у власності

існуюче

існуюче

існуюче

територія транспортної інфраструктури

2020

       Детальний план території

ІНЖЕНЕРНІ МЕРЕЖІ І СПОРУДИ

повітряні лінії електропередач

Примітки

існуюче

охоронна зона ЛЕП-0.4кВ-2м.,ЛЕП-10кВ-10м.,
трансформаторна підстанція -10м.газ низького
тиску-2м.,водопровід-3м. газ високого тиску-10м

існуюче

існуюче

існуючеохоронна зона міліоративного каналу-5м.

повітряні лінії електропередач існуюче

існуючеіснуючезона акустичного впливу автшляху-50м.

існуючетериторія сільськогосподарського використання

існуюче

існуюче

існуюче

Існуючий стан ;
Схема існуючих планувальних обмежень.

існуючетрансформаторна підстанція

існуюче

існуючетериторія громадської забудови

СЗ
З-
50
м.

газ високого тискуГв існуюче

W 0.4 кВ кабельна лінія електропередач існуюче

1

I

ЕКСПЛIКАЦIЯ ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК

Ділянка № I  03.15 Для будівництва та обслуговування
інших будівель громадської забудови для
обслуговування нежитлової будівлі Площа: 1.1283 га
Кадастровий номер:4622710100:01:007:0033

Існуюче

I

I

Ділянка № II  Цільове призначення: Роздрібної торгівлі
та комерційних послуг для будівництва магазину
Площа: 0.025 га
Кадастровий номер: 4622710100:00:007:0002

ІснуючеI

Детальний план території земельної ділянки по  зміні цільового призначення
земельної ділянки з обслуговування нежитлового приміщення (автостанції)

під розміщення об'єкту торгівлі по вул. Вокзальна, 26 в м.Жовкві.

територія багатоквартирної житлової  забудови існуюче



смуга відчуження

СЗ
З-
50
м.

1

3

4

5

В

К

К

К

К

вставити металеву
трубу Ø 1м.

№ п/п

1

2

3

4

5

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)

Коефіцієнт
щільності

забудови  однієї
ділянки (%)

Територія
обмеженого

користування
(червоні лінії

вулиці)

Примітки

Д1 0.4835 1 0.1300 0.1812 0.0038 26,8872 0.1685

територія
громадської
забудови(для

обслуговування
об'єктів
торгівлі)

Д2 0.0157 1 0.0157

територія
громадської
забудови(для

обслуговуванн
я об'єктів
торгівлі)

Д3 0.6289 1 0.1651 0.3891 0.0630 26,2521 0.0117

територія
громадської
забудови(для

обслуговуванн
я об'єктів
торгівлі)

Д4 0.0250 1 0.0184 0.0066 73,6000

для роздрібної
торгівлі та
комерційних
послуг для

будівництва
магазину

Разом 1.1531 4 0.3135 0.5769 0.0668 27,1875 0.1959
територія

громадської
забудови

ГАП

Виконав

ДатаЗм. К-ть. Арк. №Док. Підпис

Назва

Будівля торгівлі,яка підлягає реконструкції

зелена зона

громадська будівля

Супермаркет

ФОП  Півторацький
Тарас  Михайлович

АркушівСтадія Аркуш

ДПТ 3 4

Замовник : Жовківська міська  рада

ЕКСПЛIКАЦIЯ БУДIВЕЛЬ  I   СПОРУД

 Примітки

Існуюче

УМОВНI   ПОЗНАЧЕННЯ

територія житлової  забудови

Примітки

 земельні ділянки що у власності

існуюче

існуюче

2020

       Детальний план території

існуючетериторія сільськогосподарського використання

існуючетериторія громадської  забудови

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.

Громадська будівля

Проект

Проект

Розвантажувальний майданчик Проект

Сміттєзбірники Проект

межа проектованої  ділянки проект

територія багатоквартирної житлової  забудови існуюче

громадська будівля існуюче

проект

проект

замощення (прохід)

житлова вулиця в червоних лініях з асфальтним
покритям

проїзд з асфальтним покритям

пішохідний перехід

в'їзд-виїзд на територію

проект

проект

проект

проект

проект

зелені насадження які зрізаються проект

ЛЕП 0.4 кВ

ЛЕП 10 кВ

газ низького тискуГн

водопровід

ІНЖЕНЕРНІ МЕРЕЖІ І СПОРУДИ

повітряні лінії електропередач

Примітки

існуюче

охоронна зона ЛЕП-0.4кВ-2м.,ЛЕП-10кВ-10м.,
трансформаторна підстанція -10м.газ низького
тиску-2м.,водопровід-3м. газ високого тиску-10м

існуюче

існуючеохоронна зона міліоративного каналу-5м.

повітряні лінії електропередач існуюче

існуючеіснуючезона акустичного впливу автодороги-50м.

існуюче

існуюче

існуючетрансформаторна підстанція

газ високого тискуГв існуюче

W 0.4 кВ кабельна лінія електропередач існуюче

0 5 10 20 30 40 50

0 м. 50 м.

Масштабна лінійка

 Проектний план ;
Схема проектних планувальних обмежень;

Схема напрямку руху транспорту та пішоходів.

напрямок руху пішоходів

напрямок руху транспорту проект

проект

стоянка для тимчасового зберігання автомобілів проект

В водопровід

проектК самопливна каналізаційна мережа

проект

охоронна зона самопливної каналізаційної
мережі-3м.

проект

Детальний план території земельної ділянки по  зміні цільового призначення
земельної  ділянки з обслуговування  нежитлового  приміщення  (автостанції )

під розміщення  об'єкту торгівлі по вул. Вокзальна, 26 в м.Жовкві.

існуючетериторія транспортної інфраструктури

Територія опрацювання детального плану 2.3776 Га

вставити металеву
трубу Ø 1м.

гранична висота будівлі 18м.



ГАП

Виконав

ДатаЗм. К-ть. Арк. №Док. Підпис

№ п/п Назва

1

2 Будівля торгівлі,яка підлягає реконструкції

зелена зона

громадська будівля

3 Супермаркет

А
вто

ш
лях Л

ьвів-Р
а
ва

-Рус
ька

ФОП  Півторацький
Тарас  Михайлович

АркушівСтадія Аркуш

ДПТ 4

Замовник : Жовківська міська  рада

ЕКСПЛIКАЦIЯ БУДIВЕЛЬ  I   СПОРУД

 Примітки

Існуюче

УМОВНI   ПОЗНАЧЕННЯ

територія житлової  забудови

Примітки

 земельні ділянки що у власності

існуюче

існуюче

2020

       Детальний план території

існуючетериторія сільськогосподарського використання

існуючетериторія  громадської  забудови

смуга відчуження

Громадська будівля

1

Проект

Проект

3

4 Розвантажувальний майданчик Проект

4

5 Сміттєзбірники Проект

5

межа проектованої  ділянки проект

територія багатоквартирної житлової  забудови існуюче

громадська будівля існуюче

проект

проект

замощення (прохід)

житлова вулиця в червоних  лініях з асфальтним
покритям

проїзд з асфальтним покритям

пішохідний перехід

в'їзд-виїзд на територію

проект

проект

проект

проект

проект

зелені насадження які зрізаються проект

ЛЕП 0.4 кВ

ЛЕП 10 кВ

газ низького тискуГн

водопровід

ІНЖЕНЕРНІ МЕРЕЖІ І СПОРУДИ

повітряні лінії електропередач

Примітки

існуюче

повітряні лінії електропередач існуюче

існуюче

існуюче

існуючетрансформаторна підстанція

газ високого тискуГв існуюче

W 0.4 кВ кабельна лінія електропередач існуюче

0 5 10 20 30 40 50

0 м. 50 м.

Масштабна лінійка

стоянка для тимчасового зберігання автомобілів

В

В водопровід

проектК самопливна каналізаційна мережа

проект

4

К

К

К

К

Конструкція дороги та проїздів
Конструкція тротуарів Бордюр

345.40 проектована відмітка
345.40 існуюча відмітка;

29.4% о

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

проект

4

Детальний план території земельної ділянки по  зміні цільового призначення
земельної  ділянки з обслуговування  нежитлового  приміщення  (автостанції )

під розміщення  об'єкту торгівлі по вул. Вокзальна, 26 в м.Жовкві.

проект

вставити металеву
трубу Ø 1м.

вставити металеву
трубу Ø 1м.

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.
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Розріз Г-Г

Б

0.6%о
152.50

територія опрацювання детального плану проект


