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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

2018

Детальний план території земельної ділянки для будівництва
 та обслуговування житловогобудинку,господарських будівель і 

споруд по вул.Воїнів УПА в м.Жовкві, Львівської обл.
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ФОП  Півторацький 
Тарас  Михайлович

АркушівСтадія Аркуш

ДПТ 2 4
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Замовник : Жовківська міська рада

ІСНУЮЧИЙ СТАН,

СХЕМА  ІСНУЮЧИХ ПЛАНУВАЛЬНИХ ОБМЕЖЕНЬ

                                            М 1:1000

ЕКСПЛIКАЦIЯ БУДIВЕЛЬ  I   СПОРУД

№ п/п Назва  Примітки

Існуюче1

2 Існуюче

Індивідуальний житловий будинок

Господарська будівля

УМОВНI   ПОЗНАЧЕННЯ

житлова будівля

територія житлової забудови

Примітки
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існуюче

існуюче

існуюче

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.

       Детальний план території 

ІНЖЕНЕРНІ МЕРЕЖІ І СПОРУДИ

повітряні лінії електропередачЛЕП 0.4 кВ

Примітки

існуюче

Масштабна лінійка

Існуючий стан ;
Схема існуючих планувальних обмежень.

2018

нежитлова будівля існуюче

Детальний план території земельної ділянки для будівництва
 та обслуговування житловогобудинку,господарських будівель і 

споруд по вул.Воїнів УПА в м.Жовкві, Львівської обл.

Оз-10м.

Оз-10м.

вул.Воїнів УПА

3 ІснуючеГромадська будівля

територія громадської забудови існуюче

територія індивідуального садівництва існуюче

територія для обслуговування 
трансформаторної підстанції
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господарська будівля існуюче

газ низького тискуГн

водопровід існуюче
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кабель зв'язку існуюче

існуюче
 
трансформаторна підстанція

охоронна зона ЛЕП-0.4кВ-2м.,газ низького тиску-2м
водопровід-3м.,трансформаторна підстанція-10м.
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ФОП  Півторацький 
Тарас  Михайлович

АркушівСтадія Аркуш

ДПТ 3 4

ГАП

Виконав

ДатаЗм. К-ть. Арк. №Док. Підпис

Замовник : Жовківська міська рада

 Проектний план ;
Схема проектних планувальних обмежень;

Схема напрямку руху транспорту та пішоходів.
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Масштабна лінійка
       Детальний план території 

УМОВНI   ПОЗНАЧЕННЯ

житлова будівля

нежитлова будівля

територія житлової забудови

Примітки

 земельні ділянки що у власності

існуюче

існуюче

існуюче

існуюче

територія індивідуального садівництва

зелена зона

межа проектованої ділянки проект

територія житлової забудови проект

господарська будівля проект

існуюче

напрямок руху пішоходів

напрямок руху транспорту проект

проект

житлова вулиця в червоних лініях з асфальтним
покриттям

проект

2018

№ п/п Назва Кількість

220 м

2

3 Коефіцієнт щільності забудови 16.8%

2
Площа мощення

Площа озеленення 374 м

ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ

24

5

1 Загальна площа ділянки ДП 0,0714га.

Площа забудови 120 м
2

Детальний план території земельної ділянки для будівництва
 та обслуговування житловогобудинку,господарських будівель і 

споруд по вул.Воїнів УПА в м.Жовкві, Львівської обл.
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ЕКСПЛIКАЦIЯ БУДIВЕЛЬ  I   СПОРУД

№ п/п Назва  Примітки

Існуюче1

2 Існуюче

Індивідуальний житловий будинок

Господарська будівля

3 ІснуючеГромадська будівля

4

5 Господарська будівля

Індивідуальний житловий будинок Проект

Проект

територія громадської забудови існуюче

територія для обслуговування 
трансформаторної підстанції

існуюче

проект

господарська будівля існуюче

житлова будівля проект

житлова вулиця в червоних лініях з асфальтним
покриттям

існуюче

ІНЖЕНЕРНІ МЕРЕЖІ І СПОРУДИ

повітряні лінії електропередачЛЕП 0.4 кВ

Примітки

існуюче

газ низького тискуГн

водопровід існуюче

існуюче

кабель зв'язку існуюче

існуюче
 
трансформаторна підстанція

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

існуюче
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