
1. Інформація про мету, склад та зміст містобудівної документації 

 

Додаток до детального плану території для будівництва гірськолижно - відпочинкового 

комплексу в районі вул. Буковиця в м. Бориславі Львівської області розроблений на 

замовлення Бориславської міської ради, підставою для розроблення ДПТ є рішення 

Бориславської міської ради від 28 березня 2013 року № 903. 

 

В проекті опрацьовано планувальне рішення використання та забудови території охопленої 

ДПТ 35,5 га., резерв розвитку гірськолижного комплексу – орієнтовно 9 га., постійне 

землекористування 10,6 га. 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 південно - східній частині міста, територія 

охоплена ДПТ 35,5 га., резерв розвитку гірськолижного комплексу – орієнтовно 9 га., 

постійне землекористування 10,6 га. 

 

Проектована ділянка обмежена: 

- з заходу, півночі та сходу – землі міської ради,  

- з південного сходу та півдня – землі Дрогобицької районної ради, заказник 

«Бориславський» 

 

2. Основні техніко-економічні показники 

 

Територія охоплена ДПТ 35,5 га., резерв розвитку гірськолижного комплексу – орієнтовно 9 

га., постійне землекористування 10,6 га. 

Нижні і верхні станції витягів – 0,02 га., 

Проміжні опори – 0,02 га., 

Осередок побутового і технічного обслуговування біля нижньої станції витягу – 0,2 га., 

Осередок побутового і технічного обслуговування біля верхньої станції витягу – 0,01 га., 

Група міні-готелів котеджного типу – 0,5 га., 

Каналізаційні очисні споруди на лівому березі – 0,04 га., 

Водозабір – 0,1 га., 

Під’їзд і автостоянка в нижній зоні – 0,12 га., 

Станція засніження – 0,1 га., 

Автостоянка – 0,77 га.,  

Спортивні майданчики – 0,27 га., 

Лижні поля – 7,0 га., 

Зелені насадження – 1,19 га., 

Автостоянка біля верхньої станції – 0,2 га. 

 



 



 
 

 

 

 

 

 



 



 


