
1. Інформація про мету, склад та зміст містобудівної документації 

 

Детальний план території під індивідуальну житлову забудову на вул.Тустановицькій в м. 

Бориславі Львівської області розроблений на замовлення Бориславської міської ради, 

підставою для розроблення ДПТ є рішення Бориславської міської ради від 03 жовтня 2012 

року № 700. 

 

В проекті опрацьовано планувальне рішення використання та забудови території охопленої 

ДПТ 0,2 га., житлова забудова – 0,160 га.,територія у комунальній власності міста( фактично 

озеленені території у загальному користуванні, городи) - 0,185 га, проїзди, тротуари, 

територія в межах червоних ліній вулиць – 0,015 га, населення – 6 чоловік. 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 східній частині міста, територія охоплена 

ДПТ 0,2 га., житлова забудова – 0,160 га.,. територія у комунальній власності міста( фактично 

озеленені території у загальному користуванні, городи) - 0,185 га, проїзди, тротуари, 

територія в межах червоних ліній вулиць – 0,015 га, населення – 6 чоловік Проектована 

ділянка обмежена: 

- з півночі та заходу – землі міської ради, 

- зі сходу – проїзд, вул. Тустановицька, 

- з півдня – присадибна земельна ділянка сусіднього будинку. 

 

2. Основні техніко – економічні показники 

 

Територія охоплена ДПТ 0,2 га., житлова забудова – 0,160 га., територія у комунальній 

власності міста (фактично озеленені території у загальному користуванні, городи) - 0,185 га, 

проїзди, тротуари, територія в межах червоних ліній вулиць – 0,015 га, населення – 6 чоловік. 

 

 

 



 



 

 

 

 



 



 


