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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Детальний план території з метою будівництва житлового будинку вул.
Забережна, 20, в м. Шпола Черкаської обл. розроблений у відповідності з вимо
гами ДБН Б.1.1-14:2012 "Склад та зміст детального плану території" та ст.19
Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності".
Проектом опрацьовано планувальне рішення використання території
площею 0.794 га.
Детальним планом території враховані основні рішення генплану міста
Шпола, розробленого Українським державним інститутом проектування міст
"ДІПРОМІСТО" (м. Київ) у 1991 році.

Проект розроблений у відповідності з :

- Цивільним кодексом України;
- Законом України "Про регулювання містобудівної діяльності";
- Законом України "Про архітектурну діяльність";
- ДБН 360-92** "Планування і забудова міських і сільських поселень";
- Постанови Кабінету Міністрів України від 20 травня 2009 року №489 "Про
затвердження Порядку надання вихідних даних для проектування об"єктів
містобудування";
- ДСП173 "Державні санітарні правила планування та забудови населених
пунктів"
- ДБН В.2.3-5-2001 "Вулиці та дороги населених пунктів"
- ДБН Б.1.1-14:2012 "Склад та зміст детального плану території"

Ділянка, на яку розробляється детальний план території, розташована
у південно-західній частині міста Шполи й визначена Генеральним планом як
квартал садибної забудови.

Проектована ділянка обмежена :

- з півночі територія, вільна від забудови (город),
- зі сходу та заходу садибна забудова
- з півдня - вулиця Забережна

- 1 частина
- 2 частина

1. ПЕРЕЛІК МАТЕРІАЛІВ
ДЕТАЛЬНОГО ПЛАНУ ТЕРИТОРІЇ
1. Пояснювальна записка
2. Графічні матеріали

Склад графічних матеріалів

1. Схема розташування території у планувальній структурі населеного пункту
в М 1:5000 (аркуш 1)
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