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Том 2. Графічні матеріали.
1. Ситуаційна схема............................................……..... лист № 1;
2. Опорний план, М1:1 000……………………….…... лист № 2;
3. Ескіз забудови, М1:500…………………….……..... лист № 3.
1. Вступ.
Проект змін до детального плану території (далі ДПТ) розміщення
багатофункціонального відпочинкового комплексу на вул. Шевченка,6 «В» в
смт. Східниця розроблений в скороченому об’ємі згідно рішення Східницької
селищної ради № 477 від 14.06.2018 року.
Дана зміна стосується зміни функціонального призначення
частини території ДПТ, яка примикає до вулиці Шевченка та яка
викликана потребою більш активно використовувати дану територію.
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Площа території ділянки, в яку вноситься зміна становить 0,28 га.
В процесі проектування виконано збір необхідних вихідних даних і аналіз
існуючого стану.
При проектуванні використані наступні матеріали:
1. Основні рішення проекту коригування генерального плану,
розробленого
Державним
підприємством
Державним
інститутом
проектування міст «Містопроект» (м. Львів) у 2013р.
2. Детальний план території в районі вул. С. Бандери в смт.
Східниця, розробленого ФОП Лопушанський М.Р. у 2017 році.
3. Топооснова, М 1:1000.
Проект розроблений згідно діючого нормативного документу ДБН–360-92**.
Розрахунковий термін реалізації ДПТ прийнятий до 2023р.
Зміни, внесені в текст пояснювальної записки, виділені жирним
шрифтом. Текст, набраний звичайним шрифтом, приведений в
первинній редакції.
2. Інженерно-геологічні умови.
В інженерно-геологічному відношенні в межах селища виділяються
наступні території для будівництва:
1. Території сприятливої категорії для забудови – займають ділянки
схилів долини р. Східничанка і вододіли з ухилом поверхні землі до
10%, рівнем підземних вод глибше 3,0 м. від поверхні землі, складені
суглинками з щебенем алевролітів з розрахунковим тиском на них
більше 1,5 кг/см².
2. Території несприятливої категорії для забудови – з ухилом поверхні
землі більше 10%, рівнем підземних вод 1-3 м. від поверхні землі,
складені суглинками, гравійно-галечниковими відкладами з розрахунковим тиском на них не більше 1,5 кг/см².
3. Території особливо несприятливої категорії для забудови – ділянки
схилів з ухилом поверхні землі більше 30%, рівнем підземних вод
глибше 3,0 м. від поверхні землі, складені суглинками з щебенем
корінних порід з розрахунковим тиском на них більше 1,5 кг/см², а
також ділянки заплави р.Східничанка з ухилом поверхні землі до
10%, рівнем підземних вод 1,0 м. і менше від поверхні землі,
складені пісками, супісками і гравійно-галечниковими відкладами з
розрахунковим тиском на них 1,5 кг/см² і більше.
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Проектована територія характеризується ухилами рельєфу, в
основному, 1,8%, в заплаві р. Східничанки з можливим підтопленням, що
згідно табл. 9.1. ДБН 360-92**, дозволяє віднести її до малосприятливої для
будівництва, тобто проміжної між 1 і 2 категоріями за генпланом.
Сейсмічність району – 6 балів.
Клімат району помірно-континентальний. Абсолютна максимальна
температура повітря +37˚С, абсолютна мінімальна -33˚С. Середня
температура п’ятиденки найбільш теплого місяця +23˚С, найбільш холодного
-19˚С. Середньорічна кількість опадів 798 мм., найбільше опадів випадає в
січні, липні, серпні. Число днів з сніговим покривом 64-69 днів. Переважаючі
напрямки вітрів: влітку – західний, північно-західний, взимку – південнозахідний.
3. Сучасне планування території.
Територія, охоплена ДПТ, знаходиться в центральній частині смт.
Східниця поза межами сельбищної зони і, у відповідності до планувальної
структури території селища, входить до структурного утворенням Ц -1,
знаходиться в межах зони громадського центру і займає площу 3,5 га.
Територія ДПТ практично вільна від забудови, наявні пам'ятник
О. Стоцькому, бювет та споруда в стані будівництва, в якій має
розміститися торговельний комплекс. Решта території частково поросла
чагарниками. Благоустрій на території ДПТ відсутній, крім пішохідної
стежки, яка з'єднує пансіонат «Гуцулка» з бюветом та вулицею Шевченка.
Крім того, наявні 7 недіючих нафтових свердловин з пожежними
зонами радіусом 30 м, які зосереджені в південній частині проектованої
території.
Територію ДПТ з півночі обмежують червоні лінії вулиці Шевченка, зі
сходу та півдня – р. Східничанка, з заходу – територія лікувальнооздоровчого комплексу «Київська Русь» та ділянка садибної житлової
забудови.
Рельєф території ДПТ має незначний ухил на південь та схід з
перепадом рельєфу ~3÷5м.
4. Функціональне зонування та архітектурно-планувальна
організація району.
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Архітектурно-планувальне та функціональне вирішення забудови на
даній території виходить з функціонального призначення її за генеральним
планом, враховує існуючу ситуацію та зміни, що відбувались в
містобудівельній політиці.
Територія ДПТ ділиться на ряд зон: громадську та рекреаційну.
Невеликий фрагмент житлової зони, який складається з однієї садиби,
примикає до проектованої території з заходу.
4.1. Громадська забудова.
За генеральним планом смт. Східниця (2013р.) проектована територія
входить в межі зони громадського центру і є його складовою частиною.
Згідно побажань замовника (Cхідницька селищна рада), на даній
території має бути розміщений багатофункціональний відпочинковий
комплекс. Цей комплекс має нести розважальну, відпочинкову, спортивну та
інші функції.
Проектована територія має ряд обмежуючих факторів:
- пожежні розриви радіусом 30 м від недіючих нафтових свердловин –
покривають ~ 40% проектованої території. В межах цих пожежних зон
встановлюється режим, який не допускає будь-яке будівництво і
розміщення об'єктів з тривалим перебуванням людей, однак не вимагає їх
огородження і дозволяє трасування проїздів та пішохідних доріжок.
- прибережна захисна смуга р. Східничанки, яку на даній ділянці
пропонується встановити шириною 25 м від урізу води, враховуючи
відсутність централізованої побутової дощової каналізації в селищі.
Режим діяльності в межах вказаної смуги приймається згідно ст.
Водного кодексу України, який не допускає розорювання земель,
садівництва, городництва, застосування пестицидів і отрутохімікатів, миття
транспортних засобів, влаштування звалищ сміття, полів фільтрації та
будівництво будь-яких споруд, крім гідротехнічних та лінійних. тобто
вулиць, проїздів та пішохідних доріжок.
Після аналізу існуючої ситуації та врахування обмежуючих факторів
можна виділити дві ділянки придатні для будівництва.
Перша ділянка (в північній частині проектованої території), площа якої
становить 0,28га, прилягає безпосередньо до вул.Шевченка, вільна від
забудови, наявні лише кілька хвойних дерев. Пам’ятник О. Стоцькому,
який знаходився на цій ділянці, у 2018 році був перенесений в район
адміністративної будівлі сельщної ради. Музей О. Стоцькому відкритий
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на вул. Промисловій у будівлі де працював і жив О. Стоцький, який
дослідив властивості води «Нафтуся», внаслідок чого перед Східницею
відкрилися перспективи розвитку селища, як крупного бальнео-логічного
курорту. Згідно побажань замовника (Східницька селищна рада) на даній
ділянці, яка примикає до вул. Шевченка, передбачається розміщення
торгової зони. Це зона, на якій можливе буде проведення святкових
ярмарок, продаж сувенірів, все це будуть доповнювати міні-кафе, де
можна буде випити каву, фіто-чай, з’їсти морозиво або поласувати
домашньою випічкою.
Пропонується використання малих архітектурних форм (МАФ),
які плануються у вигляді пасажу щоб відпочиваючим було зручно
спілкуватись та проводити свій вільний час. Пасаж, запроектований
таким чином щоб доповнювати проектований бювет по другу сторону
вул. Шевченка та розміщений на шляху основних пішохідних потоків.
Самі малі архітектурні форми (споруди) – це дерев’яні будівлі розміром
6х5 м, що встановлюються без влаштування фундаменту з
використанням місцевих архітектурних елементів, що безумовно
покращить зовнішній вигляд селища.
Друга ділянка (в південній частині проектованої території) становить
0,48га, вільна від забудови та дерев і прилягає до р.Східничанки.
Даним проектом пропонується надати кожній з цих ділянок певну
функцію.
В південній, більшій ділянці, передбачається розташувати відпочинковий комплекс, який буде нести розважальну, спортивну, оздоровчу та
інші функції, тобто поєднає в собі літній театр, тенісні корти, каток взимку,
питтєві галереї бювету, який підлягає перенесенню, у зв'язку з розміщенням
існуючої будівлі в межах пожежних зон.
Основу цього комплексу складає арена 20 × 40 м, на якій влітку можна
проводити концерти, спортивні змагання (наприклад з тенісу), взимку
використовувати як каток, розміри якого дозволять проводити юніорські
змагання. Арена доповнюється з північної сторони трибунами для глядачів та
допоміжними приміщеннями з південної сторони. Внутрішній простір
трибун можна використовувати як питтєві галереї, бювету, зали для гри в
більярд, тощо. Допоміжні приміщення з рухомою сценою розміщуються з
південної сторони арени. Допоміжні приміщення - це приміщення для
обслуговування артистів, спортсменів та інших потреб.
В проектованому комплексі будуть також розміщені танцювальний та
дитячий майданчики.
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Територія в межах пожежних зон та прибережної захисної смуги
розглядається як паркова, формування і облаштування якої здійснюється
засобами ландшафтної архітектури.
Всі об'єкти на проектованій території ув’язані між собою алеями,
доріжками, вздовж яких, за межами пожежних зон від нафтових свердловин
пропонується розміщення невеликих майданчиків тихого відпочинку.
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4.2. Принципи планувального та композиційного
вирішення забудови.
В основу планувальної структури проектованого району та ділянки
стосовно змін лягли рішення генерального плану курорту Східниця та
існуюча ситуація, яка склалась на сьогоднішній день:
- пішохідний зв'язок пансіонату «Гуцулка» з проектованим бюветом та
вул. Шевченка;
- наявні недіючі нафтові свердловини;
-дотичність проектованої ділянки змін до вул. Шевченка.
Транспортний під'їзд до об'єктів передбачається від вул. Шевченка по
проектованому проїзду, вздовж якого плануються стоянки для паркування
автомобілів. По основних пішохідних алеях підходу до арени та кругового
обходу допускається епізодичний проїзд спецмашин, для чого основу цих
алей необхідно підсилити.
Будівля існуючого бювету підлягає знесенню, так як вона знаходиться
в межах пожежної зони від нафтової свердловини.
4.3. Благоустрій та озеленені території.
Згідно генерального плану смт. Східниця, проектована територія
потрапляє в межі зони громадського центру та визначена під рекреаційновідпочинкову функцію.
На проектованій території наявні поодинокі хвойні дерева, чагарники.
Даним проектом пропонується максимально озеленити проектовану
територію місцевими породами дерев та кущів, укріпити береги р.
Східничанки підпорною стінкою з влаштуванням прогулянкових алей та
створенням невеликих зон тихого відпочинку (альтанки, перголи, лавки).
Особлива увага надається ділянці, що примикає до вул.Шевченка.
Це презентативна частина проектованої території і виглядати вона
має єдиним ансамблем, а якість виконання благоустрою повинна бути
на високому рівні.
Основний акцент робиться на проектований торговий пасаж, що
доповнюється невеликою зоною відпочинку з використанням малих
скульптурних елементів та альтанок.
5. Принципи інженерного забезпечення
Інженерне забезпечення проектованої
вирішувати згідно рішень генерального плану.

території

передбачається
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В зв’язку з додатковими навантаженнями на інженерні системи
замовнику необхідно передбачити відчислення на розвиток інженернотранспортної інфраструктури згідно чинного законодавства.
6. Охорона навколишнього середовища.
Територія охоплена ДПТ, попадає в другу зону санохорони курорту
(зону обмежень).
Згідно „Закону України про курорти” на території другої зони (зони
обмежень) забороняється:
- будівництво об’єктів і споруд, не пов’язаних з безпосереднім
упорядкуванням територій;
- проведення гірничих та інших робіт, не пов’язаних з безпосереднім
упорядкуванням територій;
- забруднення поверхневих водойм підчас здійснення будь-яких видів
робіт;
- влаштування звалищ, гноєсховищ, кладовищ, скотомогильників, а
також накопичувачів рідких і твердих відходів виробництва, інших
відходів, що призводять до забруднення водойм, ґрунту, ґрунтових вод,
повітря;
- розміщення складів пестицидів, мінеральних добрив;
- здійснення промислової вирубки зелених насаджень, а також будьяке інше використання земельних ділянок і використання земельних
ділянок і водойм, що може призвести до погіршення їх природних і
лікувальних факторів.
Територія
смт.
Східниця
відноситься
до
Бориславського
нафтопромислового району, де видобуток нафти розпочався в 1872 р. Як
місто Борислав, так і смт. Східниця, здебільшого, знаходиться в межах
гірничих відводів відповідно Бориславського і Східницького нафтових
родовищ.
Вся території ДПТ потрапляє в межі гірничого відводу та в зону
можливого виявлення вуглеводневих газів в приповерхневих відкладах, тому
при розробці робочої документації на об’єкти в межах ДПТ необхідно
проводити газогрунтову зйомку та заходи по захисту від загазованості.
З півдня та сходу територію ДПТ обмежує р. Східничанка, яка протікає
у відносно крутих берегах ( 1,0-4,0м ).З метою запобігання ерозії берегів та
можливого розливу річки під час довготривалих дощів , необхідно провести
берегоукріплення (підпорна стінка).
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7. Основні техніко-економічні показники.
№ п/п

1

Показники

Територія ДПТ (всього)

од. виміру

Існуючі

Проектов.

га

3,5

3,5

га

-

0,28

га

0,48

0,48

га

-

0,13

В тому числі:
1.01
1.02
1.03

територія торгового пасажу
Територія
багатофункціонального
відпочинкового комплексу
проїзди, стоянки для
автомобілів

1.04

замощення

га

0,08

0,65

1.05

річка

га

0,08

0,08

1.06

озеленені території

га

1,26

1,26

1.07

інші території

га

1,6

0,592

1.08

Очисні споруди біологічної
очистки ,ККВ.9 (№3- №
PN-66-912. N+P), Латвія

га

0,028

0,028

парко-місць

-

2.

Стоянки для паркування
автомобілів

81
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