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ДЕТАЛЬНИЙ ПЛАН ТЕРИТОРІЇ

Інв. № ор.

Підпис і дата

Зам.інв. №

будівництва магазину з вбудованою аптекою
в смт. Велика Димерка Броварського району
Київської області.

2021р

Позначення

Найменування

Аркуш

Титульний аркуш
Зміст
Склад проєкту
Відомості про учасників
Підтвердження ГАП’а
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
АНАЛІЗ СУЧАСНОГО СТАНУ ВИКОРИСТАННЯ
ТЕРИТОРІЇ ТА КОМПЛЕКСНА ОЦІНКА ТЕРИТОРІЇ

1
1.1

Стислий опис природних, соціально-економічних і
містобудівних умов

1.2

Стисла історична довідка (за потреби)

1.3

Оцінка існуючої ситуації: стану навколишнього
середовища, використання території, характеристика
(
за
видами,
поверховістю,
технічним
станом)
будівель,
об’єктів
культурної
спадщини, земель історико-культурного призначення,
інженерного обладнання, транспорту, озеленення і
благоустрою, планувальних обмежень

1.4

Розподіл території за функціональним використанням,
розміщення забудови на вільних територіях та за
рахунок реконструкції, структура забудови, яка
пропонується (поверховість, щільність)

1.5

Характеристика
видів
використання
(житлова,
виробнича,
рекреаційна,
оздоровча, природоохоронна тощо)
ПЕРСПЕКТИВИ МІСТОБУДІВНОГО
ТЕРИТОРІЇ

Зам.інв. №

2
2.1

РОЗВИТКУ

Пропозиції щодо встановлення режиму забудови
території,
передбачених
для
перспективної
містобудівної діяльності, в т.ч. для розміщення
об’єктів
соціальної та
інженерно-транспортної
інфраструктури, охорони та збереження культурної
спадщини

Підпис і дата
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Змін. Кіл. зм. Аркуш № док.

території
курортна,
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Лавро Ю. К.
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Аркуш

ДПТ
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Аркушів

Зміст
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Формат А4

Позначення

Найменування

2.2

Переважні, супутні і допустимі види використання
території, містобудівні умови та обмеження
(уточнення)

2.3

Основні
принципи
організації території

3

планувально-просторової

ПРОГНОЗ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО
РОЗВИТКУ

3.1

Житловий фонд та розселення

3.2

Системи обслуговування населення, розміщення
основних об’єктів обслуговування

3.3

Вулично-дорожня
мережа,
транспортн
обслуговування, організація руху транспорту і
пішоходів та велосипедних доріжок, розміщення
гаражів і автостоянок

3.4

Інженерне забезпечення,
мереж та споруд

3.5

Інженерна підготовка та інженерний захист території,
використання підземного простору

3.6

Комплексний благоустрій та озеленення території

3.7

Містобудівні заходи щодо
навколишнього середовища

3.8

Заходи щодо реалізації детального плану на етап від 3
до 7 років

3.9

Заходи цивільної оборони

3.10

Техніко-економічні показники, у т.ч. прогнозні
показники відповідно до етапів реалізації генерального
плану

4

Зам.інв. №

Аркуш

розміщення

інженерних

поліпшення

стану
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ДЕТАЛЬНОГО ПЛАНУ ТЕРИТОРІЇ
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Аркуш
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3

Аркушів
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Інв. № ор.

Підпис і дата

Зам.інв. №

Головна мета дійсного детального плану території – уточнення планувальної структури і
функціонального призначення території, параметрів забудови та ландшафтної організації
частини території населеного пункту; визначення її функціонального призначення та
параметрів забудови з метою будівництва та експлуатації магазину; виявлення та уточнення
територіальних ресурсів для всіх видів функціонального використання території;
визначення всіх планувальних обмежень використання території згідно з державними
будівельними нормами та санітарно-гігієнічними нормами; визначення параметрів забудови
окремої земельної ділянки; визначення містобудівних умов та обмежень земельної ділянки;
обґрунтування потреб формування нової земельної ділянки та визначення її цільового
призначення, зображення існуючої земельної ділянки та їх функціонального використання;
визначення напрямів, черговості та обсягів подальшої діяльності щодо:
створення транспортної інфраструктури;
організації транспортного і пішохідного руху, розміщення місць паркування
транспортних засобів;
охорони та поліпшення стану навколишнього середовища, забезпечення екологічної
безпеки;
комплексного благоустрою та озеленення;
використання підземного простору тощо.

арк
2021-10-27-ДПТ
зм. кільк арк № док підпис дата

5

1.

АНАЛІЗ СУЧАСНОГО СТАНУ ВИКОРИСТАННЯ
КОМПЛЕКСНА ОЦІНКА ТЕРИТОРІЇ

ТЕРИТОРІЇ

ТА

1.1 Стислий опис природних, соціально-економічних і містобудівних умов.
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Використання території
Існуюче цільове призначення дфлянки – 01.03 Для ведення особистого селянського
господарства для ведення особистого селянського господарства.
Земельна ділянка не забудованаи.
Характеристика інженерного обладнання
до території проектування проходить ЛЕП 0.4 кв.
Характеристика транспорту
Транспортна доступність до території проєктування здійснюється шляхом використання
громадського, індивідуального транспорту та пішохідних шляхів.
Характеристика озеленення і благоустрою
Територія вільна від багаторічних зелених насаджень, елементи благоустрою відсутні.

1.4 Розподіл території за функціональним використанням, розміщення забудови на вільних
територіях, структура забудови, яка пропонується (поверховість, щільність)
Детальний план території розробляється на ділянку, що розташована в межах смт Велика
Димерка Броварського району Київської області, згідно з використанням містобудівного та
земельного кадастрів.
Розподіл території за функціональним використанням базується на планувальних рішеннях,
направлених на формування нового якісного архітектурно-планувального середовища, що
сприятиме підвищенню комфорту життєдіяльності (проживання, праці й відпочинку)
мешканців прилеглих населених пунктів.
При цьому врахувати:
місце розташування території проєктування;
природні умови та планувальні обмеження;
побажання замовника та інтереси власників суміжних земельних
ділянок, що знаходяться за межами території опрацювання;
існуючу інженерно-транспортну інфраструктуру.
На даний час територія ніяк не використовується та належить до категорії земель садибної
забудови згідно генерального плану.

Інв. № ор.

Підпис і дата

Зам.інв. №

Характеристика планувальних обмежень
На території проєктування, виявлені наступні планувальні обмеження:
–
межа дчервоних ліній;
–
межа території проєктування;
–
межі ділянки;
Згідно інформації регіональної містобудівної документації та даних публічної кадастрової
карти, в межах території, що підлягає детальному плануванню та в безпосередній близькості
відсутні території природно-заповідного фонду.
Згідно даних Публічної кадастрової карти територія проєктування не межує з об’єктами
державного лісового фонду, насадження до цінних не відносяться, а також відсутні
території, зарезервовані до подальшого заповідання.
Територія, що підлягає детальному плануванню, не потрапляє в межі ландшафтно
маршрутних коридорів.

арк
2021-10-27-ДПТ
зм. кільк арк № док підпис дата
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Інв. № ор.

Підпис і дата

Зам.інв. №

1.5 Характеристика видів використання території (житлова, виробнича, рекреаційна,
курортна, оздоровча, природоохоронна тощо)
За видом використання території проєктом передбачається як громадська територія.
Цільове призначення об’єкту землеустрою відповідно до класифікації видів цільового
призначення земель – може бути змінене- 03.07 Для будівництва та обслуговування
будівель торгівлі Для будівництва та обслуговування будівель торгівлі.

арк
2021-10-27-ДПТ
зм. кільк арк № док підпис дата

9

2.

ПЕРСПЕКТИВИ МІСТОБУДІВНОГО РОЗВИТКУ ТЕРИТОРІЇ

2.1 Пропозиції щодо встановлення режиму забудови території, передбачених для
перспективної містобудівної діяльності, в т.ч. для розміщення об’єктів соціальної та
інженерно-транспортної інфраструктури, охорони та збереження культурної спадщини.
Проєктними рішеннями при розробленні детального плану території встановлено: не задіяні
під забудову території на перспективу визначені, як землі 03.07 Для будівництва та
обслуговування будівель торгівлі для будівництва та обслуговування будівель торгівлі.
На етап розробки та погоджень рішень детального плану території за основу береться
архітектурно-планувальне рішення проєкту, яке в подальшому уточняється проєктною
документацією на благоустрій та інженерне забезпечення на інших стадіях проєктування.
Вимоги у сфері охорони культурної спадщини, згідно діючого законодавства:
- якщо під час проведення будь-яких земельних робіт буде виявлено знахідк археологічного
або історичного характеру, виконавець робіт зобов’язаний зупинити їх подальше ведення і
протягом однієї доби повідомити про знахідку відповідний орган охорони об’єктів
культурної спадщини. Земляні роботи можуть бути відновлені лише згідно з письмовим
дозволом відповідного органу охорони культурної спадщини після завершення
археологічних досліджень відповідно території (ст. 36 Закону України «Про охорону
культурної спадщини», ст.19 Закону України «Про охорону археологічної спадщини»);
Згідно ст.22 Закону України «Про охорону археологічної спадщини» юридичні і фізичні
особи, дії або бездіяльність який завдали шкоди археологічній спадщині, несуть
відповідальність відповідно до законодавства України.
Згідно ст. 37 «Про охорону культурної спадщини»:
- будівельні, меліоративні, шляхові та інші роботи, що можуть призвести до руйнування,
знищення чи пошкодження об'єктів культурної спадщини, проводяться тільки після повного
дослідження цих об'єктів за рахунок коштів замовників зазначених робіт;
- роботи на щойно виявлених об'єктах культурної спадщини здійснюються за наявності
письмового дозволу відповідного органу охорони культурної спадщини на підставі
погодженої з ним науково-проєктної документації;
- з метою захисту об'єктів археології, у тому числі тих, що можуть бути виявлені, проєкти
землеустрою щодо відведення земельних ділянок у випадках, передбачених Земельним
кодексом України, погоджуються органами охорони культурної спадщини.
В межах території розроблення детального плану території відсутні пам’ятки археологічної
та культурної спадщини.
Згідно ст. 37 Закону України «Про охорону культурної спадщини», перед початком робіт
будуть виконані археологічні дослідження території проєктування.
Відповідно до ст. 22 Закону України «Про охорону археологічної спадщини» юридичні і
фізичні особи, дії або бездіяльність яких завдали шкоди археологічній спадщині, несуть
відповідальність відповідно до законодавства України.
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На основі комплексної оцінки території з врахуванням раніше розробленої містобудівної
документації, даним детальним планом території прийнято рішення, щодо комплексного
розвитку території проєктування.
З метою всебічного ґрунтовного аналізу та об’єктивних висновків було проаналізовано ГП
с.мт Велика Димерка та проведено огляд в натурі території проєктування.
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Робота з будівництва магазину повинна проводитися за умови здійснення археологічного
нагляду під час проведення будівельних робіт.
2.2 Переважні, супутні і допустимі види використання території, містобудівні умови та
обмеження (уточнення)
Переважні види використання території:
об’єкти торгівлі;
Супутні види використання:
адміністративні об’єкти, що пов’язані з функціонуванням об’єктів ;
зелені насадження спеціального призначення;
технологічні проїзди;
об’єкти, що технологічно пов’язані з об’єктами переважних видів
або сприяють їх безпеці, в тому числі протипожежні, у відповідності до чинної
нормативно-технічної документації;
споруди, що призначені для охорони об’єктів переважного чи
дозволеного виду використання;
об’єкти інженерної інфраструктури.
Сумарна площа об’єктів супутнього виду використання не повинна перевищувати загальну
площу переважних та допустимих видів використання.
Містобудівними умовами та обмеженнями є:
–
межа території проєктування;
–
межі суміжних земельних ділянок;
межа відводу вулиці.
Магазин
Планується до будівництва та експлуатації магазин продовольчих та непродовольчих
товарів з вбудованою аптекою, що включає:
Магазин
- Адміністративні приміщення;
- Побутові приміщення для водіїв;
- Інвентарні;
- Службова автостоянка;
- Тимчасова автостоянка для відвідувачів;
- Локальні очисні споруди побутової каналізації;

Основні принципи планувально-просторової організації території базовані на:
–
врахуванні існуючої мережі вулиць та проїздів;
–
врахуванні планувальних рішень діючого генерального плану;
–
взаємозв’язках планувальної структури проєктних рішень
зпланувальною структурою існуючої забудови;
–
побажань та вимог замовника, платника, визначених у завданні на
розроблення детального плану території та у ході робочих нарад під час роботи над
проєктом;
–
врахуванні інтереси власників суміжних земельних ділянок.
Параметри кожного проєктного об’єкту у випадку його відхилення від рішення детального
плану території (допускається уточнення контуру забудови, благоустрою):
визначається ескізними намірами забудови та містобудівними
розрахунками з відповідною
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2.3 Основні принципи планувально-просторової організації території

арк
2021-10-27-ДПТ
зм. кільк арк № док підпис дата

11

Інв. № ор.

Підпис і дата

Зам.інв. №

ув’язкою з рішенням детального плану території. У випадку
необхідності, у затверджений
детальний план території можуть бути внесені зміни у встановленому чинним
законодавством порядку.
Майнові права на проєкт детального плану території належать
Замовнику, Платнику,
авторські - Виконавцю детального плану території.
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3.1.

Житловий фонд

3.2.

Системи обслуговування населення, розміщення основних об’єктів обслуговування

3.3. Вулично-дорожня мережа, транспортне обслуговування, організація руху транспорту
і пішоходів та велосипедних доріжок, розміщення гаражів і автостоянок.
З західного боку від ділянки проходить існуюча житлова вулиця, червона лінія якої
встановлено- 24 м. З цієї вулиці здійснюватиметься проїзд до оточуючих ділянок та
ділянки проектування.
З північного, південного та західного боку від ділянки є грунтовий проїзд.
Рух по вулиці передбачений всіма видами транспорту (обслуговування інженерних мереж,
обробки городів, доступ пожежних машин, тощо).
Зупинки громадського транспорту знаходяться в радіусі пішохідної доступності від
території, що розглядається.
3.4. Інженерне забезпечення, розміщення інженерних мереж, споруд
Передбачається влаштування інженерних мереж і підключення до них проектованого
об’єкту.
Водопостачання
Передбачено будівництво власної неглибокої свердловини.
Розрахункова потужність та добові витрати розраховуються на подальших стадіях
проектування.
Водовідведення
Побутова каналізація
Передбачено влаштування самопливної каналізації та підключення об’єкта до локальних
очисних споруд.
Розрахункова потужність та добові витрати розраховуються на подальших стадіях
проектування.
Дощова каналізація
Для відведення поверхневих стоків з території земельної ділянки, враховуючи рельєф
місцевості, передбачається здійснювати відкритою водовідвідною системою та підземною.
Відведення атмосферних вод від будинків забезпечується виконанням вертикального
планування, вимощення та відмосток.
Джерел забруднення поверхневих стоків нафтопродуктами та іншими
забруднюючими речовинами на території проектування немає.
Електропостачання
Електропостачання
проектованої
забудови
передбачається
від
існуючої
електророзподільної системи смт Велика Димерка згідно технічних умов експлуатаційних
служб.
Розрахункова потужність та добові витрати розраховуються на подальших стадіях
проектування.
Всі інші конкретні питання по електропостачанню території ДПТ вирішуватимуться на
наступних стадіях проектування.
Зважаючи на державну політику в галузі енергозбереження, сучасні світові тенденції та
постійне зростання цін на енергоресурси, при проектуванні та будівництві об`єктів
доцільно максимально повно використовувати сучасні високоефективні енергозберігаючі
технології та матеріали, зокрема огороджуючі конструкції з мінімальним коефіцієнтом
теплопровідності, сучасні альтернативні джерела енергії, інженерне обладнання з високим
коефіцієнтом корисної дії, тощо.
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Теплопостачання
Опалення проектованого об’єкту здійснюється електричними системами опалення, які
встановлюються індивідуально.
Розрахункова потужність та добові витрати розраховуються на подальших стадіях
проектування.

3.6 Комплексний благоустрій та озеленення території
Вся територія проєктування в межах детального плану території та прилеглої території
підлягає благоустрою.
На території проєктування детального плану території елементами благоустрою є:
покриття (асфальт);
зелені насадження (газони, кущі);
будівлі та споруди системи вивезення побутових відходів (урни та
контейнери для сміття);
засоби та обладнання зовнішнього освітлення та зовнішньої
реклами (ліхтарі освітлення, інформаційний стенд);
технічні засоби регулювання дорожнього руху (дорожні знаки);
малі архітектурні форми (огорожі, ворота).
Для збору сміття на території об’єкта сервісу встановлюються урни, а для збору твердих
відходів передбачено встановлення герметичних контейнерів.
Освітлення фасадної групи будівель повинно відповідати вимогам ДБН В.2.5-28, не
створювати негативного впливу (світлове навантаження в нічний час доби) на приміщення
прилеглих будинків.
Обов’язковий перелік елементів благоустрою повинен відповідати вимогам ДБН
Б.2.2-5:2011 «Благоустрій територій». Передбачено освітлення території в нічний час.
3.7 Містобудівні заходи щодо поліпшення стану навколишнього середовища
Потенційний вплив на довкілля можуть становити джерела електромагнітних
випромінювань - існуючі лінії електропередач, газопровід високого тиску,
газорозподільний пункт, від яких передбачені охоронні і санітарно-захисні зони.
При виконанні планувальних та інших земельних робіт ґрунтовий шар, придатний для
використання, повинен попередньо зрізатися і складуватися в спеціально відведених
місцях для подальшого відновлення.

Інв. № ор.

Підпис і дата

Зам.інв. №

3.5 Інженерна підготовка та інженерний захист території, використання підземного
простору
Інженерна підготовка території виконується з метою покращення санітарногігієнічних
умов функціонування будівель і включає вертикальне планування для відводу поверхневих
вод.
Організацію поверхневого стоку передбачається здійснити закритою водовідвідною
системою з влаштуванням лотків, перекритих решітками, в комплексі з заходами по
вертикальному плануванню.
Вертикальне планування території забезпечуватиме допустимі для руху транспорту і
пішоходів ухили на під’їздах (згідно ДБН В.2.3-5-2001 табл. 2.9) з раціональним балансом
земляних робіт, таким чином, щоб розміщення земляних мас не викликало зсувні та
посадочні явища, порушення режиму ґрунтових вод.
Схему інженерної підготовки розроблено на топографічній основі М 1:500.
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Вплив на навколишнє середовище мінімальний і забезпечується комплексом робіт і заходів
які передбачаються проєктно-кошторисною документацією за погодженням зацікавлених
служб.
При розробці проєктних рішень по охороні навколишнього середовища необхідно
керуватися Законом України: «Про охорону навколишнього середовища», «Про охорону
атмосферного повітря», «Земельним Кодексом України», «Про забезпечення санітарного і
епідеміологічного благополуччя населення», «Водним Кодексом України» та іншою
нормативно-технічною документацією по охороні атмосферного повітря, поверхневих і
підземних вод та грунтів від забруднення.
3.8 Заходи щодо реалізації детального плану на етап від 1-го до 5-ти років
Заходи щодо реалізації детального плану розраховані на 5-ти річний етап.
3.9 Заходи цивільної оборони
Згідно вимог діючого ДБН Б.1.2-4:2019 на стадії детального плану території розробляються
проєктні рішення інженерно-технічних заходів цивільної оборони та проєкт землеустрою
щодо впорядкування території для містобудівних потреб, дані розділи розробляються за
окремою угодою. Розділ інженерно-технічних заходів цивільної оборони виконується
разом з розробленням генерального плану населеного пункту або після нього.
3.10 Техніко-економічні показники, у т.ч. прогнозні показники відповідно до етапів
реалізації детального плану території

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ПО ГЕНПЛАНУ
ЗА
ОДИНИЦІ
ВИМІРУ ПРОЕКТОМ

%

Площа в проектних межах

га

0.0454

100

Площа території в межах червоних ліній

га

0.0038

8

Площа території за межами червоних ліній

га

0.0416

92

Площа забудови

га

0.0123

27

- в т. ч. магазин з вбудованою аптекою

га

0.0078

- в т. ч. автостоянка

га

0.0035

- в т. ч. інженерними споруди

га

0.0010

Площа озеленення

га

0.0155

34

Площа твердого покриття

га

0.0176

39

Паркомісця для легкових автомобілів

шт

2

Інв. № ор.

Підпис і дата

Зам.інв. №

НАЗВА ОБ'ЄКТУ

арк
2021-10-27-ДПТ
зм. кільк арк № док підпис дата

15

Інв. № ор.

Підпис і дата

Зам.інв. №

4. ПЕРШОЧЕРГОВІ ЗАХОДИ ІЗ РЕАЛІЗАЦІЇ РІШЕНЬ ДЕТАЛЬНОГО ПЛАНУ
ТЕРИТОРІЇ.
Черговість реалізації ДПТ:
затвердження детального плану території рішенням Великодимерської селищної ради
Броварського району Київської області;
Згідно статті 16 Закону України Про стратегічну екологічну оцінку, Великодимерська
селищна рада протягом п’яти робочих днів з дня затвердження документа державного
планування розміщує на своєму офіційному веб-сайті затверджений документ державного
планування, заходи, передбачені для здійснення моніторингу наслідків виконання
документа державного планування, довідки про консультації та про громадське обговорення
і письмово повідомляє про це Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів
України;
розроблення проєкту землеустрою щодо зміни цільового призначення земельної
ділянки (за потреби);
облаштування інженерної інфраструктури;
облаштування дорожньо-транспортної мережі;
озеленення та благоустрій територій;

арк
2021-10-27-ДПТ
зм. кільк арк № док підпис дата

16

РЕКОМЕНДОВАНІ МІСТОБУДІВНІ УМОВИ І ОБМЕЖЕННЯ ЗАБУДОВИ ЗЕМЕЛЬНОЇ
ДІЛЯНКИ
(для використання при оформленні та наданні містобудівних умов і обмежень забудови
земельних ділянок, визначених даним ДПТ для забудови та розташованих в межах
території ДПТ)
Форма згідно наказу Мінрегіонбуду
від 07.07.2011 N 109

Загальні дані:
1.
Назва об'єкта будівництва: магазин;
2.
Інформація про замовника: Великодимерська селищна рада;
Наміри забудови: нежитлове приміщення для продажу продовольчих і не продовольчих
товарів;
Адреса будівництва або місце розташування об'єкта: смт. Велика Димерка Броварського
району Київської області; кадастровий номер зем. ділянки: 3221281201:01:034:0065
Документ, що підтверджує право власності або користування земельною ділянкою: витяг з
Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права
власності №182890734;
3.
Площа земельної ділянки: 0.0454 га;
Цільове призначення земельної ділянки будівництво: 03.07 Для будівництва та
обслуговування будівель торгівлі для будівництва та обслуговування будівель торгівлі;
4.
Посилання на містобудівну документацію: генеральний план населеного пункту,
план зонування, детальний план території та рішення про їх затвердження (у разі
наявності): генеральний план смт Велика Димерка.
5.
Функціональне призначення земельної ділянки: територія громадської забудови;
6.
Основні техніко-економічні показники об'єкта будівництва:
Містобудівні умови та обмеження:
1.
Гранично допустима висота будівель: до 12 м;
2.
Максимально допустимий відсоток забудови земельних ділянок: до 50 %;
3.
Максимально допустима щільність: _______;
4.
Відстані від об'єкта, який проектується, до меж червоних ліній та ліній
регулювання забудови: 1м;
5.
Планувальні обмеження (зони охорони пам'яток культурної спадщини, зони
охоронюваного ландшафту, межі історичних ареалів, прибережні захисні смуги,
санітарно-захисні та інші охоронні зони): охоронні зони інженерних мереж та
споруд;
6.
Мінімально допустимі відстані від об'єктів, які проектуються, до існуючих
будинків та споруд: згідно ДБН Б.2.2-12:2019;
7.
Охоронні зони інженерних комунікацій: згідно ДБН Б.2.2-12:2019;
8.
Вимоги до необхідності проведення інженерних вишукувань згідно з державними
будівельними нормами ДБН А.2.1-1-2008 "Інженерні вишукування для будівництва":
провести інженерні вишукування.

Інв. № ор.

Підпис і дата

Зам.інв. №

Містобудівні умови та обмеження забудови земельної ділянки детального плану :
Детальний план території будівництва магазину з вбудованою аптекою в смт. Велика
Димерка Броварського району Київської області.
.
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Інв. № ор.

Підпис і дата

Зам.інв. №

9.
Вимоги щодо благоустрою (в тому числі щодо відновлення благоустрою): проїзди
та майданчики - асфальтобетонне покриття, тротуарна плитка типу ФЕМ. Елементи
благоустрою на земельних ділянках - огородження, ліхтарі.
10.
Забезпечення умов транспортно-пішохідного зв'язку: заїзд до ділянки організувати
з проїжджої частини- Житлова вулиця;
11.
Вимоги щодо забезпечення необхідною кількістю місць зберігання автотранспорту:
згідно таблиці 10.7 ДБН Б.2.2-12:2019, але не меньше 2 машиномісць;
12.
Вимоги щодо охорони культурної спадщини: немає.
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