
1.Інформація про мету, склад та зміст містобудівної документації 

 

Детальний план території для індивідуального житлового будівництва на вул. Проектованій в 

м. Бориславі Львівської області розроблений на замовлення Бориславської міської ради, 

підставою для розроблення ДПТ є рішення Бориславської міської ради від 23 листопада 2012 

року № 780. 

В проекті опрацьовано планувальне рішення використання та забудови території охопленої 

ДПТ 10 га., житлова забудова – 7,02 га., проектовані ділянки – 0,06-0,1 га, водойма – 0,3 га., 

вулиці в червоних лініях – 1,34 га., зелені насадження загального користування – 2,6 га., 

населення – 189 людей, територія для ведення ОСГ 2,15 га. Розрахунковий  термін реалізації 

ДПТ – 15 років, в тому числі 1-ша черга – 5 років. 

. Розрахунковий  термін реалізації ДПТ – 15 років, в тому числі 1-ша черга – 5 років. 

В проекті враховані матеріали діючого генерального плану м. Борислава, розробленого у 

1978 році л/ф «Діпроміст». 

Проект розроблений у відповідності до Закону України «Про регулювання містобудівної 

діяльності», ДБН 360-92 «Планування і забудова міських і сільських поселень», ДСП – 173 

«Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів», ДБН В.2.3-5-2001 

«Вулиці та дороги населених пунктів», ДБН Б.2.4-1-94 «Планування і забудова сільських 

поселень», ДБН Б.1.1.14-2012 „Склад та зміст детального плану території”. 

Ділянка, на яку розробляється ДПТ розташована в західній частині міста, територія охоплена 

ДПТ 10 га., житлова забудова – 7,02 га., проектовані ділянки – 0,06-0,1 га, водойма – 0,3 га., 

вулиці в червоних лініях – 1,34 га., зелені насадження загального користування – 2,6 га., 

населення – 189 людей, територія для ведення ОСГ 2,15 га. Проектована ділянка обмежена: 

-з заходу – садово - городницьке товариство, 

-з півночі – безіменний потічок,  

-зі сходу та півдня – існуюча та запроектована житлова забудова. 

 

2. Основні техніко – економічні показники 

 

Територія охоплена ДПТ 10 га., житлова забудова – 7,02 га., проектовані ділянки – 0,06-0,1 

га, водойма – 0,3 га., вулиці в червоних лініях – 1,34 га., зелені насадження загального 

користування – 2,6 га., населення – 189 людей, територія для ведення ОСГ 2,15 га. 

 

 

 

 

 

 



 



 

 

 

 



 



 


