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Загальні  положення

1 Коротка інформація про ПрАТ “Черкасицивільпромпроект”

ПрАТ “Черкасицивільпромпроект”  працює  на  ринку  надання  проектних
послуг з 1955 р. На даний час товариство має:

-  Свідоцтво  про  державну  реєстрацію  юридичної  особи  ПрАТ
“Черкасицивільпромпроект”, серія АО1 № 137978, ЄДРПОУ 02497751.

-       Дозвіл 98-П №004.24.067 на початок роботи №560/в від 28.07.98 р.,
виданий  територіальним  управлінням  Держнаглядохоронпраці  по  Черкаській
області/

- Ліцензія  на  проектно-вишукувальні  роботи  серії  АВ  №  617293 від
29.02.2012р., яка видана Державною архітектурно-будівельною інспекцією України.

- Ліцензія Державного департаменту пожежної безпеки МНС України Серія
АБ №548335 від 23.07.2010 р. 

-  Сертифікат  на  Систему  управління  якістю  UA  2.026.06839-12 від
29.02.2012р.,  зареєстрований у Реєстрі Системи сертифікації УкрСЕПРО.

-  Реєстраційне свідоцтво №518 від  22.03.2011  на  розробку документів,  що
обгрунтовують обсяги викидів для підприємства,  установ, організацій та громадян
суб'єктів підприємницької діяльності, видане Міністерством охорони навколишнього
природного середовища України;

-  Виконання  робіт  з  обстеження  і  паспортизації  для  розробки  проектів,
розробки проектів підсилення, відновлення конструкцій та основ будівель і споруд
на підставі додатку №1 до Переліку спеціалізованих організацій, що затверджено
наказом  Держбуду  України    та  Держнаглядохоронпраці   від  01.09.1999р.  за
№ 211/158.         

- Протокол № 2-14 засідання комісії по перевірці знань ІТП товариства 
  “Загальних правил вибухобезпеки …....” (ОПВБ-88) та правил експлуатації АЗС від 
  04.12.2014 р. 

- Протокол засідання комісії по перевірці знань “Правил безпеки систем   
       газопостачання України” № 1-14 від 14.06.2014р.
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2 Загальні дані

Проект  “Детальний план  території  в  м.Черкаси  в  межах вулиць Гагаріна,
Небесної сотні, Фрунзе та Узвозу Удода” розроблений на замовлення ПП “Надія”
відповідно до Договору №  98-49-15 від 12 серпня 2015,  інвестиційних намірів
Замовника та нормативних документів:

- Закон України “Про регулювання містобудівної діяльності”;
-  ДБН  360-92**  “Містобудуваання.  Планування  і  забудова  міських  та

сільських поселень”;
- ДБН Б.1.1-14:2012 “Склад та зміст детального плану території”.
У  відповідності  до  Закону  України  “Про  регулювання  містобудівної

діяльності”  детальний  план  території  (ДПТ)  —  містобудівна  документація,  що
визначає планувальну організацію та розвиток території.

Мета  розроблення  даного  ДПТ  —  надання  пропозицій  щодо формування
планувальної  організації  території  в  межах  вулиць  Гагаріна,  Небесної  сотні,
Фрунзе  та  узвозу  Удода,  просторової  композиції  та  ландшафтної  організації
території  району  проектування,  визначення  обсягів  будівництва,  комплексного
благоустрою та озеленення.

Даним ДПТ передбачається благоустрій схилу, розміщення готелю, наземно-
підземного  паркінгу,  місць  для  паркування,  ресторану,  зоною  відпочинку
(многорівневі  тераси  з  літніми  приміщеннями  ресторану  та  каскадним
водоспадом). 

Детальний  план  території  після  затвердження  є  основою для  визначення
вихідних даних для розроблення проекту забудови території, розміщення об'єктів
будівництва, визначення містобудівних умов і обмежень тощо.

Реалізація рішень ДПТ здійснюється у відповідності до чинного на території
України законодавства.

3 Природні, соціально-економічні та містобудівні умови

3.1 Стислий опис природних умов та інженерно-геологічних
особливостей території

3.1.1 Природні умови

Ділянка проектування в фізико-географічному відношенні розташована в 
межах Правобережного Придніпров'я та узбережжі Кременчуцького водосховища і
представлена схилами Дніпра.

Абсолютні відмітки поверхні становлять 85,20 ...106,00 м, з ухилом (14,3%)
до Дніпра.

Характеристика   ділянки   згідно  ДСТУ-Н  Б  В.1.1-27:2010   “Будівельна
кліматологія”  та  ДБН В.1.2-2:2006  “Навантаження  і  впливи”  характеризується
наступними  показниками: 
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- архітектурно-будівельний кліматичний район - І (північно-західний);
-  розрахункова  температура  зовнішнього  повітря  найбільш  холодної  доби  -
-26ºС;  найспекотнішої доби -  +28ºС;
-  розрахункова  температура  зовнішнього  повітря  найбільш  холодної
п'ятиденки - - 21º С;
- середня  температура  повітря  за  рік - 7,9º С
- середня  швидкость  вітру  - 3,7 м/сек;
- середньорічна  кількість  опадів  - 536 мм/рік; 
- середня  відносна  вологість  повітря  - 76 %.; 
- характеристичне  снігове  навантаження - 1520 Па по 5-му району; 
- характеристичне  вітрове  навантаження - 420 Па по 2-му району.

Нормативна  глибина  сезонного промерзання  ґрунту – 0.96 м, максимальна
1,2 м  (СНиП 2.01.01-82).              

Ділянка   відповідає  санітарним нормам і  правилам,  негативного  впливу на
прилеглі території не має. Земельна ділянка  не належить  до історико-культурної
та санітарно-охоронної  зони.

3.1.2 Інженерно-геологічні особливості території

Ділянка проектування розташована в зоні відносно сприятливих інженерно-
геологічних умов освоєння.

Згідно  ДБН  В.1.1-12:2006  територія  знаходиться  поза  межами  сейсмічної
небезпеки. 

Територія детального планування характеризується порівняно нескладними
інженерно-геологічними умовами.

3.1.3 Екологічні впливи

 Територія детального планування розташована поза межами зон суттєвих
екологічних впливів на навколишнє середовище. 

В  межах  проектної  території  не  передбачається  розташування  екологічно
небезпечних об'єктів.

Джерела фізичних впливів на навколишнє середовище — техногенні джерела
радіаційного  та  електромагнітного  забруднення  відсутні.  Природна
радіоактивність середовища не перевищує допустимих значень.

3.1.4 Оцінка існуючої ситуації

Ділянка детального плану території знаходиться в центральній частині міста
на  схилах  Дніпра  і  безпосередньо прилягає  до  вул.Гагаріна,  яка  за  категорією
відноситься  до  магістральних  вулиць  районного  значення,  та  вулиць  Фрунзе,
Небесної сотні і узвозу Удода.

Загальна площа ДПТ становить 0,8525 га.
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 Транспортне  сполучення  ділянки  з  центром,  іншими  кварталами  міста
здійснюється по вул.Гагаріна.

3.1.5 Нинішнє використання ділянки  ДПТ

На верхній терасі  ділянки по вул.Фрунзе розташовані старі  одноповерхові
житлові будинки з господарськими спорудами та магазин.

Нижче, на невпорядкованому схилі, ростуть кущі та дерева (самосіви). 
Ділянка ДПТ обмежена:
- зі сходу  — вулицею Гагаріна;
- з півдня — вулицею Небесної сотні;
- з заходу — вулицею Фрунзе;
- з півдня — узвозом Удода.

4  Проектні пропозиції

 4.1 Архітектурно-планувальна організація території

4.1.1. Розподіл території за функціональним призначенням
           

На ділянці детального планування території пропонується благоустрій схилу,
розміщення готелю з літніми площадками, наземно-підземного паркінгу, місць для
паркування, ресторану, зони відпочинку.

В межах території проектування передбачаються такі функціональні зони:
 1 Зона  громадської  забудови,  призначена  для  розміщення  об'єктів

громадського призначення.
 Переважні види використання: 

- готель по вул.Фрунзе; 
- ресторан по вул.Гагаріна.
Супутні види використання:

  -  літніми площадки; 
  - наземно-підземний паркінг;

-  стоянки для автомобілів.
2 Зона відпочинку - многорівневі тераси з літніми приміщеннями ресторану та

каскадним водоспадом.
 

4.1.2 Благоустрій та озеленення території

Проектом передбачається благоустрій та озеленення всіх функціональних зон
в межах ДПТ.

Благоустрій території передбачає  покриття:  дорожне  та  тротуарне  -  з
асфальтобетону,  площадки  —  з  дрібнорозмірних  плит  ФЕМ,  висадка  дерев,
газонів, квітників, площадки відпочинку та освітлення. 
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Загальна орієнтовна площа озеленення території (дерева, декоративні кущі,
квіти) становитиме, згідно рішень даного проекту, 0,1188 га.

5  Техніко-економічні показники

Найменування Од.
виміру

Кількість

Площа території га 0,8525

Площа забудови га 0,3093

Відсоток забудови % 36,29

Площа покриття (з урахуванням сходів) га 0,4205
Відсоток покриття % 48,76
Площа водоспаду га 0,0155
Площа озеленення га 0,1188
Відсоток озеленення % 13,94

6 Висновок

На підставі та з урахуванням положень затвердженого детального плану
території може розроблятись проект землеустрою щодо впорядкування цієї
території для містобудівних потреб (ст.19 Закону України “Про регулювання
містобудівної діяльності”).

Загальна  доступність  матеріалів  детального  плану  території
забезпечується шляхом його розміщення на веб-сайті Черкаської міської ради
та Черкаської облдержадміністрації, у місцевих друкованих засобах масової
інформації,  а також у загально-доступному місці приміщення міської ради,
відповідно  до  чинного  законодавства.  Забезпечення  оприлюднення
детального  плану  території  здійснюється  на  протязі  10  днів  з  дня  його
затвердження  (ч.7  ст  19  Закону  України  “Про  регулювання  містобудівної
діяльності”).

Детальний план території розглядається та затверджується виконавчим
комітетом міської ради на протязі 30 днів з дня його подання (ч.8 ст 19 Закону
України “Про регулювання містобудівної діяльності”).

Детальний  план  території  не  підлягає  експертизі  (ч.9  ст  19  Закону
України “Про регулювання містобудівної діяльності”).
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Відомість  учасників  проектування

Розділ  проекту Посада Ініціали 
та прізвище   

Підпис

Детальний 
план території

Головний  архітектор  проекту В.А.Борець 

Головний  інженер  проекту Т.М.Голубєва 

Головний  фахівець-архітектор Т.Ф.Немеш 

Провідний архітектор Г.С.Ковбасенко
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