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Даний проект виконаний згідно вихідних даних на проектування, 
вимог державних стандартів,

Головний архітектор прое азулич С.І.

2021 р.

Автор проекту

Архітектор Зазулич С.І.

СКЛАД ПРОЕКТУ

ВИХІДНІ ДАНІ НА ПРОЕКТУВАННЯ

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

ГРАФІЧНІ МАТЕРІАЛИ

1. Схема розташування території у планувальній структурі району,
М 1:25 000;

2. План існуючого використання території суміщений з опорним планом та 
схемою планувальних обмежень, М 1:1000;

3. Проектний план, суміщений із планом червоних ліній та схемою 
організації руху транспорту і пішоходів, М 1:1000; Креслення поперечних 
профілів вулиць, М 1:200

4. Схема інженерної підготовки території та вертикального планування,
М 1:1000;

5. Схема інженерних мереж, споруд і використання підземного простору,
М 1:1000.
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Вихідні дані на п ропивання

З М І С Т

1. Розпорядження голови Берегівської районної державної адміністрації 
від 27.01.2021 № 8.

2. Викопіювання із Схеми планування території Берегівського району,
М 1:25 000;

3. Топогеодезичні матеріали М І: 1000, виконані в електронній версії;
4. Витяги з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про 

реєстрації та іншого речового права; реєстраційні номера 2275862721204 
та 2236808921204;

5. Витяги з Державного земельного кадастру про земельну ділянку.



БЕРЕГІВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ  
ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
с / У  О / .Т І Л І /  Берегове № $

Про надання дозволу на розроблення 
детального плану території

Відповідно до статей 6, 20 і 39 Закону України „Про місцеві державні 
адміністрації4', пунктів 2, 8 статті 19, статті 21 Закону України „Про 
регулювання містобудівної діяльності”, розглянувши звернення громадянки 
Бочков Єлізавети-Юлії Іванівни:

1. Надати громадянці Бочков Єлізаветі-Юлії Іванівні дозвіл на 
розроблення детального плану території земельних ділянок з кадастровими 
номерами 2120483300:03:000:0061 та 2120483300:03:000:0062 з метою 
розміщення будівель та споруд сільськогосподарського призначення.

2. Рекомендувати Берегівській міській раді:
забезпечити проведення в установленному законодавством порядку 

громадське слухання розробленого детального плану території;
після врахування результатів громадських слухань подати детальний 

план території до районної державної адміністрації на затвердження.
3. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

Віталій МАТІЙ
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ЗАВДАННЯ
на розроблення детального плану території

«Розміщення будівель та споруд сільськогосподарського призначення
за межами міста Берегове»

(повна назва містобудівної документації)

Ч .ч. С к л а д о в а  за в д а н н я Зм іст
1 П ідстава для проектування Розпорядження в. о. голови Берегівської 

районної державної адміністрації від 
27.01.2021 №8

2 Зам овник розроблення детального плану Берегівська районна державна 
адміністрація

3 Розробник детального плану Архітектор Зазулич С. І.
4 С трок виконання детального плану ЗО календарних днів
5 К ількість та  зм іст окремих етапів виконання 

роботи
Один етап

6 Строк перш ого та розрахункового етапів проекту 3-7 років
7 М ета розроблення детального плану Мета розроблення детального плану 

території — визначення планувальної 
організації і функціонального 
призначення, параметрів забудови 
земельних ділянок, кадастрові номера 
2120483300:03:000:0061 і 
2120483300:03:000:0062 за межами 
міста Берегове

8 Граф ічні матеріали із зазначенням масш табу 1. Схема розташування території у 
планувальній структурі району,
М 1:50 000;
2. План існуючого використання 
території суміщений з опорним планом 
та схемою планувальних обмежень,
М 1:1000;
3. Проектний план, суміщений із планом 
червоних ліній та схемою організації руху 
транспорту і пішоходів, М 1:1000; 
Креслення поперечних профілів вулиць,
М 1:200
4. Схема інженерної підготовки 
території та вертикального планування, 
М 1:1000;
5. Схема інженерних мереж, споруд і 
використання підземного простору,
М 1:1000

9 С клад текстових матеріалів 1. Вступ
Стислий опис природніх, соціально- 
економічних і містобудівних умов



2. Оцінка існуючої ситуації
3. Прийняті архітектурно планувальні 
рішення
4. Вулично-дорожня мережа, 
транспортне обслуговування, організація 
руху транспорту і пішоходів та 
велосипедних доріжок
5.Інженерне забезпечення, розміщення 
інженерних мереж, споруд
б. Інженерна підготовка та інженерний 
захист території
7. Комплексний благоустрій та 
озеленення території
в. Протипожежна безпека
9. Містобудівні заходи щодо поліпшення 
стану навколишнього середовища 
ІО.Заходи щодо реалізації детального 
плану на етап від 3 років до 7 років 
11. Техніко-економічні показники

10 П ерелік основних техніко-економічних показників 1. Площа проектованої земельної ділянки
2. Основні ТЕП

11 О собливі вимоги до забудови, інженерного 
обладнання, організації транспорту, піш оходів

Відповідно до містобудівної 
документації таДБН

12
Вимоги до використання геоінформаційних 
технологій при розробленні окремих розділів 
схеми планування та їх  тиражуванні

Використання програми АгскіСАИ, 
зберігання на електронних носіях та у 
форматі АРЕН, РВЕ

13 П ерелік вихідних даних для розроблення 
детального плану, що надаю ться замовником, у 
т.ч. топогеодезична основа

Розпорядження про дозвіл на розробку 
детального плану території 
Викопіювання з містобудівної док-ції

14 Н еобхідність попереднього розгляду замовником 
детального плану

Узгоджується в ході розроблення 
детального плану

15 Вимоги щ одо забезпечення держ авних інтересів Не вимагається
16 Вимоги з цивільної оборони (за окремим 

завданням)
Не вимагається

17 П ерелік додаткових розділів та  графічних 
м атеріалів (із зазначенням масш табу), додаткові 
вимоги до змісту окремих розділів чи графічних 
м атеріалів (за наявності)

Розробити Звіт СЕО

18 П ерелік та  кількість додаткових примірників 
графічних та текстових матеріалів, які 
передаю ться на м агнітних носіях

В одному екземплярі для замовника, 
інвестора та головного архітектора 
району

19 Ф орм ат представлення для матеріалів, які 
передаю ться на магнітних носіях

Формат ріп, сіх/, дму, реї/ ]ру

20 О сновні вимоги до програмного забезпечення, в 
том у числі геоінф ормаційних систем та технологій

Державна система координат УСК 
2000, картографічна основа у 
відповідності до державного 
масштабного ряду

21 Додаткові вимоги Врахувати сейсмічність території

і..*..

Архітектору
їїійівкс.ї  *  Реєстраційний

її ■*'.“, №3307,- '5 '

П римітка. Невід’ємною частиною завдання на розроблення детального плану території є копія фрагменту
затвердженої містобудівної документації з нанесенням контуру території ,̂ детально 
керівником відповідного місцевого органу містобудування та архітектури.

Н ачальник відділу м істобудування, 
архітектури та інфраструктури 
Берегівської райдерж адм іністрації

Головний архітектор проекту

яка підписується

Т. Петра

С. Зазулич
■Д"/,!"’" (І Іідпис, ім’я, прізвище) ̂Рі



ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

пл. Народна, 4, м. Ужгород, 88008, тел.: (0312) 69-61-00; 69-60-80; 69-60-78 факс, 
\у\т.саграіЬіа.£ОУ.иа, е-таіі: аОтіп@саграіЬіа.^оу.иа, код згідно з ЄДРПОУ 00022496

Відповідно до листа Берегівської райдержадміністрації від 08.02.2021 
№ 02-27/39 щодо визначення державних інтересів для їх урахування під час 
розроблення детального плану території земельних ділянок (кадастровий номер 
2120483300:03:000:0061 та 2120483300:03:000:0062) на території Берегівської 
міської територіальної громади надаємо визначення державних інтересів та 
пропозиції обласних управлінь, установ та організацій.

Державні інтереси передбачено Схемою планування території
Закарпатської області (далі Схема), затвердженою рішенням обласної ради від 
17.05.2013 №731.

Основною метою Схеми є визначення стратегії розвитку Закарпатської 
області, а також:

врахування та конкретизація рішень Генеральної схеми планування 
території України, розвиток національної екологічної мережі, інженерно- 
транспортної, соціальної інфраструктури та історико-архітектурної спадщини;

врахування загальнодержавних та регіональних інтересів, формування 
транспортно-комунікаційних коридорів, зон із спеціальним режимом
використання;

розроблення раціональної планувальної організації території району в 
частині забезпечення оптимальних умов проживання населення, раціонального 
використання природних ресурсів, розвитку галузей господарського комплексу, 
охорони навколишнього середовища, збереження об’єктів культурної спадщини, 
захисту територій від небезпечних геологічних та гідротехнічних процесів, 
створення транспортної та інженерної інфраструктури.

Схема планування визначає основні напрями господарського і 
територіального розвитку регіону та містить такі принципові рішення:

пропозиції з визначення пріоритетних напрямів господарського комплексу;
соціально-економічну характеристику потенціалу та рівня розвитку 

адміністративних районів області;
пропозиції щодо основних напрямів планувального розвитку територій, 

раціонального використання природних ресурсів, охорони навколишнього 
середовища;

заходи розвитку інженерно-транспортної інфраструктури.

На № від

ТЧ * и » • •Берегівська раидержадміністрація
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Розрахунковий період Схеми планування території Закарпатської області -  
2031 рік.

Додатки на 18 арк.

Заступник голови державної 
адміністрації Іштван ПЕТРУШКА

Роман Микитин 
0312-61-49-45



Додаток до листа .
від [1.01. /іс>Ц № ПС,

ВИЗНАЧЕННЯ ДЕРЖАВНИХ ШТЕРЕСІВ

Концепція розвитку господарського комплексу 
адміністративних одиниць області (п.4.2, розділу IV, том І пояснювальної 

записки до Схеми планування території Закарпатської області)

Берегівський район знаходиться у південно-західній частині Закарпатської 
області. Площа району -  1547,08 км2, що складає 12,1% від площі області. На 
півночі він межує з Мукачівським районом, на сході -  з Хустським, на заході -  з 
Ужгородським районом, на півдні проходить кордон України з Румунією, на 
південному заході -  з Угорською Республікою. Район створено відповідно до 
постанови Верховної Ради України № 807-ІХ від 17 липня 2020 року. До його 
складу увійшли: Берегівська, Виноградівська міські; Великоберезька, Велико- 
бийганська, Косоньська, Пийтерфолвівська, Кам’янська сільські; Батівська, 
Вилоцька, Королівська селищні територіальні громади.

Поверхня Берегівського району має переважно рівнинний рельєф, який на 
сході переходить в масиви Карпат. По території району протікають ріки Боржава, 
Тиса, канали Верке та Чорний Мочар, Ботар, Сальба, Тур. Є декілька великих 
водоймищ, де розводять рибу. З корисних копалин тут є поліметалічні руди, 
барити, алуніти, вугілля, будівельні матеріали, зокрема перліти.

Берегове славиться своїми виноробними традиціями. В околицях міста 
розвідані термальні й мінеральні води, що сприяють покращенню 
серцевосудинної системи та лікують хвороби шкіри. Берегове є осередком 
угорської культури на Закарпатті. Закарпатський угорський інститут імені 
Ференца Ракоці II готує найбільшу в Україні кількість бакалаврів з угорської 
філології.

Станом на 2020 рік у Берегівському районі проживало 208 987 тис. осіб, що 
складає 16,6% від чисельності населення області.

Берегівський район перевищує середньодержавні значення по 6 
показниках, крім природно-ресурсного потенціалу, рівня економічного та 
соціального розвитку. Концепція подальшого розвитку району має ґрунтуватися 
на розвитку транскордонного співробітництва з Угорщиною та Румунією, 
створенні індустріальних парків, підвищенні соціально-економічного розвитку 
району за рахунок розміщення нових промислових підприємств, підвищенню 
рівня розвитку соціальної інфраструктури. Важливу роль у розвитку району 
відіграватиме використання місцевих термальних вод для рекреаційних потреб.

Згідно з програмою створення індустріальних парків на території 
Закарпатської області, розробленою на 2008 -  2012 роки, підготовлено 
транскордонний індустріальний парк з елементами логістики „Берег-Карпати” 
(с. Дийда). Загальна ємність оздоровчо-рекреаційних та туристичних закладів на 
перспективу складає 6330 місць.



Замовник та розробник проекту містобудівної документації, для 
врахування передбачених Схемою рішень (державних, регіональних інтересів), 
повинен особисто ознайомитися з її матеріалами у повному обсязі (комплекті), 
оскільки він несе персональну відповідальність за дотримання чинного 
законодавства та вимог нормативно-правової бази України.

Ознайомитися зі Схемою в паперовому варіанті можна безпосередньо в 
управлінні містобудування та архітектури облдержадміністрації (м. Ужгород, 
пл. Народна, 4, каб. № 660), або в електронному варіанті -  відкриту частину 
матеріалів Схеми розміщено на Геопорталі містобудівного кадастру 
Закарпатської області за посиланням: ЬПрз://2акаграІтЬк.§оу.иа, з
рекомендаціями розробникам містобудівної документації можна ознайомитися 
на офіційному веб-сайті управління ЬЦрз://2акаіраи>Ь1агсЬ.£ОУ.иа у розділі 
„Визначення державних інтересів (рекомендації замовнику розроблення 
містобудівної документації з планування території на місцевому рівні)”.

Згідно із Законом України „Про регулювання містобудівної діяльності” 
містобудівна документація розробляється на паперових носіях на оновленій 
картографічній основі у цифровій формі, як набори профільних геопросторових 
даних у державній геодезичній системі координат УСК-2000, Єдиній системі 
класифікації та кодування об’єктів будівництва для формування баз даних 
містобудівного кадастру. Відповідні проектні рішення підлягають розгляду 
архітектурно-містобудівною радою, результати розгляду проектів містобудівної 
документації враховуються під час подальшого доопрацювання та затвердження 
таких проектів.

Під час розроблення містобудівної документації необхідно врахувати 
інформацію наданої обласними управліннями, установами та організаціями (копії 
листів додаються), зокрема:

Управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у 
Закарпатській області від 23.02.2021 № 5203-837/5219-02;

Департаменту екології та природних ресурсів облдержадміністрації від
23.02.2021 №243/02-01;

Департаменту інфраструктури, розвитку і утримання мережі автомобільних 
доріг загального користування місцевого значення та житлово-комунального 
господарства облдержадміністрації від 24.02.2021 № 235/01-09/03.1;

Управління туризму та курортів облдержадміністрації від 16.02.2021 
№ 02-08/48;

Управління з питань оборонної роботи, цивільного захисту та взаємодії з 
правоохоронними органами облдержадміністрації від 24.02.2021 № 94/01-08;

Головного управління Держгеокадастру у Закарпатській області від
19.02.2021 № 8-7-0.71-1417/2-21;

Басейнового управління водних ресурсів річки Тиса від 24.02.2021 
№ 06-09/235;

Приватного акціонерного товариства „Закарпаттяобленерго” від 17.02.2021 
№ 154-25/1101;

Також необхідно звернутися до установ, які не надали свої пропозиції, а 
саме:

Служба автомобільних доріг у Закарпатській області;
Департамент економічного розвитку і торгівлі облдержадміністрації;

2



з
Закарпатське обласне управління лісового та мисливського господарства у 

Закарпатській області.
Також необхідно врахувати пропозиції щодо основних напрямів 

планувального розвитку територій визначених СПТ Закарпатської області, 
зокрема:

розміщення існуючих повітряних ліній електропередач (110 кВ) та їх 
охоронні зони;

реконструкцію існуючої автомобільної дороги національного значення;
визначені території знаходяться в межах локального екокоридору;
врахувати рішення проекту СПТ Берегівського району.

В. о. начальника управління

Марія Романець 
0312-61-33-48



ДСНС України
УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ 

З НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ У ЗАКАРПАТСЬКІЙ ОБЛАСТІ
(У ДСНС України у Закарпатській області)

вул.Болгарська, 2, м.Ужгород, 88000, тел.(0312)66-01-14, тел./факс (0312)66-07-01 
М̂ еЬ: Іпш:/Ауц\у.гк.сІ5П5;.еоу.ца код ЄДРПОУ 38629032 Е-шаіІ: такягоануаіШаїїа.аоу.иа

«ХЗ» 0 1  2021 ж  ї 2 ОЗ-ІЗ 7 і 2 0 ^  На №  01-09/77 від 12.02,2021

Начальнику Управління містобудування 
та архітектури Закарпатської ОДА 
Миколі ПІГУЛЯКУ

пл. Народна, 4, м. Ужгород, 88008, 
оЬ1агсЬ@саграіЬіа.§оу.иа

Щодо пропозицій до переліку державних
інтересів, які необхідно врахувати при *
розробленні детального плану території

Шановний Миколо Миколайовичу !

Управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у 
Закарпатській області розглянуло Ваш лист щодо надання пропозицій до 
переліку державних інтересів, які необхідно врахувати при розробленні 
детального плану території та інформує про наступне.

При розроблені детального плану території земельних ділянок для ведення 
особистого селянського господарства (кадастровий номер 
2120483300:03:000:0061 та 2120483300:03:000:0062) з метою розміщення 
будівель та споруд сільськогосподарського призначення на території 
Берегівської міської територіальної громади (с. Велика Бакта), відповідно до 
ДБН Б. 1.1-5:2007 «Склад, зміст, порядок розроблення, погодження та 
затвердження розділу ІТЗ ЦЗ (ЦО) у містобудівній документації, перша та 
друга частини» необхідно врахувати вимоги розділів інженерно-технічних 
заходів цивільного захисту (цивільної оборони) у складі містобудівної 
документації «Схема планування території Берегівського району», як на 
особливий так і на мирний час.

З повагою

Заступник начальника

Анатолій БОКЛАГАНИЧ, 
66 05 63



І
ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

ДЕПАРТАМЕНТ ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ

пл. Народна, 4, м. Ужгород, 88008, тел.: (0312)61-67-01, 61-55-36, 61-36-89, 
веб-сайт: есогакаграі.доу.иа, е-гпаі1:сетгаІ@есо2акаграі.£ОУ.иа, код ЄДРПОУ 38766364

Відповідно до листа Управління містобудування та архітектури обласної 
державної адміністрації від 12.02.2021 №01-09/77, департамент надсилає 
перелік територій та об’єктів природно-заповідного фонду загальнодержавного 
та місцевого значення Берегівського району станом на 01.01.2021 року.

Звертаємо увагу на те, що на території Берегівського району знаходиться 
водно-болотне угіддя міжнародного значення Атак-Боржавське - 283,4 га 
(Берегівський та Виноградівський р-н, Регіональний ландшафтний парк 
„Притисянський”).

Разом з тим, інформуємо, що рішенням Берегівської районної ради від 
16.12.2011 №134 затверджено схему екомережі Берегівського району та 
рішенням Закарпатської обласної ради від 10.07.2014 №1033 затверджено 
регіональну схему формування екологічної мережі Закарпатської області.

Щодо уточнення меж об’єктів природно-заповідного фонду Берегівського 
району пропонуємо звертатися до землевласників/землекористувачів.

Додатки в паперовому вигляді:
Перелік територій та об’єктів природно-заповідного фонду 

загальнодержавного та місцевого значення Берегівського району станом на
01.01.2021 року на 5 арк., в 1 прим.

Додатки в електронному вигляді:
Проект екомережі Берегівського району на 53 арк, в 1 прим;
Схема екологічної мережі Берегівського району на 1 арк, в 1 прим;
Проект регіональної схеми екомережі Закарпатської області на 94 арк, 

в 1 прим;
Проект схеми регіональної екологічної мережі Закарпатської області 

на 1 арк., в 1 прим.

На №  01-09/77 від 12.02.2021

Управління містобудування та 
архітектури облдержадміністрації

Директор департаменту

Юрій Бахарєв 
Дмитро Томенчук 
Тетяна Ковальчук 
616701

Юрій ШПОНТАК



Перелік територій та об'єктів природно-заповідного фонду загальнодержавного та місцевого значення 
_________________________ Берегівського району станом на 01.01.2021 року_____________ ____________

№
з/п

Назва об’єкта ПЗФ Тип Площа,
га

Адміністративне розта
шування та місцезнахо
дження об’єкта ПЗФ (в 
тому числі квартали і 

виділи)

Назва підприємства, 
організації, установи- 

землекористувача 
(землевласника), у ві

данні якого знахо
диться об’єкт ПЗФ

Рішення, згідно 3 
яким створено (ого

лошено) даний об’єкт 
ПЗФ, змінено його 

площу тощо

Об’єкти ПЗФ загальнодержавного значення
Пам'ятки природи

Ботанічні
1 Урочище „Атак” Ботанічна

О
 <

-Л 
О * 

О Берегівський р-н, 
ДП “Берегівське ЛГ”, 

Боржавське л-во, квар
тал 21, виділи 2, 7, 14

ДП “Берегівське ЛГ” Розп. РМ УРСР від 
14.10.1975 № 780—р, 
входить до складу 
РЛП „Притисянсь- 

кий”
Разом 1 52,0

0,0*
Разом

загальнодержав
ного значення

1 52,0
0,0*

Об'єкти ПЗФ місцевого значення
Регіональні ландшафтні парки

1 Частина РЛІІ „При- 
тисянський”**

Регіональний
ландшафтний

парк

300,3 Берегівський р-н, ДП 
„Берегівське ЛГ”, 

Боржавське л-во, квар
тал 21, виділи 1, 3-6, 

8-13, квартал 24, виділи 
1-10, квартал 26, виділи 
8-15, квартал 28, ц^діли 

14-23, землі запасу 
Нижньорем ітс ької

ДП „Берегівське ЛГ” -  
205,0 га, землі запасу 

Нижньоремітської сіль
ської ради -  95,3 га

Рішення обласної 
ради від 07.08.2009 

р. № 908



Перелік територій та об'єктів природно-заповідного фонду загальнодержавного та місцевого значення 
_________________________ Берегівського району станом на 01.01.2021 року_____________ ____________

№
з/п

Назва об’єкта ПЗФ Тип Площа,
га

Адміністративне розта
шування та місцезнахо
дження об’єкта ПЗФ (в 
тому числі квартали і 

виділи)

Назва підприємства, 
організації, установи- 

землекористувача 
(землевласника), у ві

данні якого знахо
диться об’єкт ПЗФ

Рішення, згідно 3 
яким створено (ого

лошено) даний об’єкт 
ПЗФ, змінено його 

площу тощо

Об’єкти ПЗФ загальнодержавного значення
Пам'ятки природи

Ботанічні
1 Урочище „Атак” Ботанічна 52,0

0,0*
Берегівський р-н, 

ДП “Берегівське ЛГ”, 
Боржавське л-во, квар
тал 21, виділи 2 ,1 , 14

ДП “Берегівське ЛГ” Розп. РМ УРСР від 
14.10.1975 № 780-р, 
входить до складу 
РЛП „Притисянсь- 

кий”
Разом 1 52,0

0,0*
Разом

загальнодержав
ного значення

1 52,0
0,0*

Об'єкти ПЗФ місцевого значення
Регіональні ландшафтні парки

1 Частина РЛІ1 „При- 
тисянський”**

Регіональний
ландшафтний

парк

300,3 Берегівський р-н, ДП 
„Берегівське ЛГ”, 

Боржавське л-во, квар
тал 21, виділи 1, 3-6, 

8-13, квартал 24, виділи 
1-10, квартал 26, виділи 
8-15, квартал 28, ^иділи 

14-23, землі запасу 
Нижньоремітської

ДП „Берегівське ЛГ” -  
205,0 га, землі запасу 

Нижньоремітської сіль
ської ради -  95,3 га

Рішення обласної 
ради від 07.08.2009 

р. № 908



2
сільської ради

Разом 0 300,3
Заказники
Ботанічні

1 „Залуж” Ботанічний 3,0 Берегівський р-н, ДП 
“Берегівське ЛГ”, лісо

мисливське л-во 
„Маурера”, квартал 1, 

виділ 2

ДП “Берегівське ЛГ” Ріш.12 сесії.21 
скликання обласної 
ради 31.05.1993 р.

2 „Ардов” Ботанічний 25,0 Берегівський р-н, 
Берегівський р-н, ДП 

“Берегівське ЛГ”, 
Кідьошське л-во, квар
тал 018, виділи 1-10, 

урочище Ардов

ДП “Берегівське ЛГ” Рішення обласної 
ради від 08.07.2010 

№ 1143

3 „Сілаш” Ботанічний 75,5 Берегівський р-н, ДП 
„Берегівське ЛГ” 

Чизайське л-во, квартал 
025, виділи 1-3, 5, 6, 8, 9, 

11, 12, квартал 026, 
виділи 1-7, урочище 

Сілаш

ДП „Берегівське ЛГ” Рішення обласної 
ради від 08.07.2010 

№ 1143

4 „Косоньська гора” Ботанічний 9,0 Берегівський р-н, ДП 
“Берегівське ЛГ”, 

Чизайське л-во, квартал 
07, виділи 7-9, урочище 

Косоньська гора

ДП “Берегівське ЛГ” Рішення обласної 
ради від 08.07.2010 

№ 1143

Разом 4 112,5
Орнітологічні

1 „Товар” Орнітологіч
ний сезонний

49,9 Берегівський ргН, 
с. Дийда

Дийдянська 
сільська рада

Ріш. облради від 
11.01.2002 р. № 377

І



з
Разом 1 49,9

Гідрологічні
1 „Дідівський Міц” Гідрологічний 15,4 Берегівський р-н, 

с. Дийда
Дийдянська 

сільська рада
Рішення облради від 
11.01.2002 р. № 377

2 „Став” Гідрологічний 18,5 Берегівський р-н, 
с. Дийда

Дийдянська 
сільська рада

Рішення облради від 
11.01.2002 р. № 377

Разом 2 33,9
-

Разом заказників 
місцевого значен

ня

7 196,3

Заповідні урочища
1 „Берегівське горбо- 

гір 'я”
33,3 Берегівський р-н,

ДП “Берегівське ЛГ”, 
Боржавське л-во, 

квартал 40, виділи 3, 12, 
15, 16

ДП “Берегівське ЛГ” Ріш.ОВК від 
07.03.1990 р. № 55

2 Частина урочища 
„Боржава”

153,0
0*

Берегівський р-н,
ДП “Берегівське ЛГ”, 

Боржавське л-во, 
квартал 21, виділи 1,3-6, 
8-13, квартал 24, виділи 
1-10, квартал 26, виділи 
8-15, квартал 28, виділи 

14-23

ДП “Берегівське ЛГ” Ріш.ОВК від 
23.10.1984 р. № 253 
(входить до складу 

РПП
„Притисянський”)

3 „Г ора Біганська” 5,0 Берегівський р-н, філія 
„Береговодержспецліс- 
госп”, квартал 7, виділи 

10,21

Філія „Береговодерж- 
спецлісгосп”

Рішення ОВК від 
07.03.1990 р. № 55

Разом 3 191,3
38,3*

*



г І

Пам’ятки природи
4

Ботанічні
1 „Дуб бургундсь

кий”
Ботанічна 0,02

0*
м. Берегово, парк 

міськлікарні, 
вул. Ліннера, 2

Берегівсьі
ліка]

а міська 
ня

Рішення ОВК від 
23.02Л984 р. № 253 

(знаходиться на 
території парку- 
пам'ятки садово- 

паркового мистецтва 
„Парк відпочинку”)

Разом 1 0,02
0*

Гідрологічні
Джерела

1 „Свердловина № 5” Гідрологічна 0,3 с. Мала Бийгань Великобиі
сільські

[ганська 
і рада .

Рішення ОВК від 
23Л0.1984 р. № 253

2 „Свердловина № 99” Гідрологічна 0,5 с. Мала Бийгань , Великобийганська 
сільська рада

Рішення ОВК від 
23.Ш. 1984 р. № 253

3 „Свердловина № 108’ Гідрологічна 0,5 с. Велика Бийгань Великобиі 
< сільські

іганська 
. рада

Рішення ОВК від 
23.10.1984 р. № 253

4 „Свердловина № 274’ Гідрологічна 0,5 с. Мала Бийгань - Великобииганська •і сільська рада
Рішення ОВК від 

23.10.1984 р.№  253
5 „Свердловина № 50” Гідрологічна 0,5 с. Гут Гутівс

сільські
їжа 
і рада

Рішення ОВК від 
23.10.1984 р. № 253

6 „Свердловина № 52” Гідрологічна 0,5 с. Яноші Яношівська 
сільська рада

Рішення ОВК від 
23.10.1984 р. № 253

Разом 6 2,8

Г еологічні
1 „Каолінова шахта 

Кукля”
Геологічна 5,0 Берегівський р-н, ДП 

“Берегівське, ч 
Боржавське л-во, 

квартал 40, виділи 10,

ДП “Береппське ЛГ” Рішення ОВК від 
23.02.1984 р.,№> 253

і



5вЯЦ V
14, 24

і

Разом 1 5,0
Разом пам'яток 

природи місцевого 
значення

8 7,82
7,8*

Парки-пам’ятки садово-паркового мистецтва
1 „Парк культури і 

відпочинку”
6,0 Берегівський р-н, 

с. Велика Бакта
Філія „Береговодерж- 

спецлісгосп”
Рішення ОВК від 

23.10.1984 р. № 253
2 „Парк відпочинку” 1,0 Берегівський р-н, 

с. Мужієво
Мужіївська сільська 

рада
Ріш. ОВК від 

18.11.1969 р. № 414
3 „Парк відпочинку” 4,0 м. Берегово, 

вул. Ліннера, 2
Берегівська 

районна лікарня
Рішення ОВК від 

23.10.1984 р. № 253
4 „Сквер і пл. Героїв” 1,0 м. Берегово, 

площа Героїв
Берегівська міська 

рада
Рішення ОВК від 

25.07.1972 р. № 243
5 „Дендропарк”

•

1,0 м. Берегово, 
вул. Шевченка, 120

СТОВ „Берегівське”, 
корпорація „Закар'па- 

тсадвинпром”

Рішення ОВК від 
23.10.1984 р. № 253

Разом 5 13,0 •

Разом місцевого 
значення

23 708,72
555,7*

Разом місцевого та 
загальнодержав

ного значення

24 760,72
555,7*

Примітки:
* -  площа без дублювання об'єктів ПЗФ;
** -  регіональний ландшафтний парк "Притисянський" не враховується до об'єктів природно-заповідного фонду Берегівського району, оскільки знаходиться і на території Вино- 
градівського, Ужгородського та Мукачівського районів, але частину його території (300,3 га) враховано до площі ПЗФ Берегівського району.

Ковальчук
616701

ч

і



ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ДЕПАРТАМЕНТ ІНФРАСТРУКТУРИ, РОЗВИТКУ І УТРИМАННЯ МЕРЕЖІ 
АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРІГ ЗАГАЛЬНОГО КОРИСТУВАННЯ МІСЦЕВОГО 

ЗНАЧЕННЯ ТА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА

пл. Народна, 4, м. Ужгород, 88008, тел./факс: (0312) 61-21-07 
е-таі1:оЛаіпГга@саграіЬіа.§оу.иа, оЬ1сотЬо$р@саграіЬіа.§оу.иа, код ЄДРПОУ 38802082

Л . д і л а м  Ж ін /о+ ю /ег-/  . На № 01-09/77 від 12.02.2021

Управління містобудування та 
архітектури облдержадміністрації

На виконання листа управління містобудування та архітектури 
облдержадміністрації від 12.02.2021 № 01-09/77 щодо детальногб шгшу 
території земельних ділянок для ведення особистого селянського господарства 
на території Берегівської міської територіальної громади (с. Велика Бакта) за 
зазначеними у листі кадастровими номерами з метою розміщення будівель та 
споруд сільськогосподарського призначення департамент у межах 
компетентності пропонує врахувати вимоги чинного Закону України «Про 
відходи», а саме, за відсутності централізованого водопостачання та 
централізованого водовідведення -  облаштування вигрібної ями для 
недопущення негативного впливу відходів сільського господарства на водні 
об’єкти та навколишнє природне середовище.

Заступник директора департаменту -  
начальник управління житлово- 
комунального господарства та 
енергозбереження Василь РОМАНЕЦЬ

Світлана Яковлева, 65 83 73



ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 
УПРАВЛІННЯ ТУРИЗМУ ТА КУРОРТІВ

пл. Народна, 4, м. Ужгород, 88008, тел.: (0312) 61-44-11 
е-таіі: гакїоиг@саграїЬіа.§о\.иа, код ЄДРПОУ 43731679

/£  О л М  № 0& 'Р і /4 £  На № 01-09/77 від 12.02.2021
і

Управління містобудування та 
архітектури облдержадміністрації

Відповідно до листа Управління містобудування та архітектури 
облдержадміністрації 12.02.2021 № 01-09/77 щодо пропозицій до переліку 
державних інтересів для врахування їх при розробленні детального плану 
території, Управління туризму та курортів облдержадміністрації, у "кежах 
компетенції, повідомляє про відсутність державних інтересів при розробці 
детального плану території земельних ділянок для ведення особистого 
селянського господарства (кадастровий номер 2120483300:03:000:0061 та 
2120483300:03:000:0062) з метою розміщення будівель та споруд 
сільськогосподарського призначення на території Берегівської міської 
територіальної громади (с. В. Бакта).

Начальник управління Маріанна ГОТРА

Любов Когуч 
614411



ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

УПРАВЛІННЯ З ПИТАНЬ ОБОРОННОЇ РОБОТИ, 
ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ ТА ВЗАЄМОДІЇ З 

ПРАВООХОРОННИМИ ОРГАНАМИ
ші. Народна, 4, м. Ужгород, 88008, тел.: (0312) 63-00-72; 61-76-04; 61-55-97; 61-34-20 факс, 

е-таіі: УС2@сагра(Ьіа.£0У.иа, код згідно з ЄДРПОУ 33705789

ВІД ^  .02.2021 № У ї  /01-08 На № 01-09/77 від 12.02.2021

Управління містобудування та 
архітектури облдержадміністрації

Управління в межах компетенції розглянуло лист управління 
містобудування та архітектури облдержадміністрації 12.02.2021 № 01-09/77 та 
інформує про те, що розроблення проекту детального плану території 
земельних ділянок для ведення особистого селянського господарства 
(кадастровий номер 2120483300:03:000:0061 та 2120483300:03:000:0062) з 
метою розміщення будівель та споруд сільськогосподарського призначення на 
території Берегівської міської територіальної громади (с. Велика Бакта), 
необхідно здійснювати із врахуванням вимог розділів інженерно-технічних 
заходів цивільного захисту (цивільної оборони) на мирний час та в особливий 
період у складі відповідного генерального плану цього населеного пункту та 
схемах планування вищого рівня.

Начальник управління Віктор БУРИШИН



ДЕРЖГЕОКАДАСТР
Головне управління Держгеокадастру у Закарпатській області

4 пп. Народна, 4 , м. Ужгород, 88008, тел. (0312) 61-32-97,61-29-55 факс
Е-шаіІ: гакаграКіа@1апс!.аоу.иа. код ЄДРПОУ 39766716

19.02.2021 8-7-0.71-1417/2-21
_____________№____________  На № 01-09/77 від 12.02.2021

. Управління містобудування та
архітектури Закарпатської обласної
державної адміністрації *

Головне управління Держгеокадастру у Закарпатській області
'(далі -  Головне управління) в межах повноважень розглянуло Ваш лист від

12.02.2021 № 01-09/77 (вхідна реєстрація Головного управління від 12.02.2021 
№ 8-460/0/1-21) щодо надання пропозицій до переліку державних інтересів для 
урахування їх під час розроблення проекту детального плану території та 
повідомляє про наступне.

Органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові 
особи зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спбсіб, що 
передбачені Конституцією та законами України (стаття 19 Конституції
України).

* Відповідно до пунктів 1 та 3 Положення про Головне управління 
Держгеокадастру у Закарпатській області (далі -  Положення), затвердженого 
наказом Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру 
від 17.11.2016 № 308 (у редакції наказу Держгеокадастру від 20.02.2020 № 53), 
Головне управління є територіальним органом Державної служби України з

‘ питань геодезії, картографії та кадастру та їй підпорядковане. Завданням 
Головного управління є реалізація повноважень Держгеокадастру на. території 
Закарпатської області.

Згідно з підпунктом 27 пункту 4 Положення Головне управління 
. відповідно до покладених на нього завдань, зокрема, бере участь у державному 
регулюванні планування територій.

Планування територій на місцевому рівні здійснюється шляхом 
розроблення та затвердження генеральних планів населених пунктів, планів 
зонування територій і детальних планів території, їх оновлення та внесення

* змін до них (стаття 16 Закону України “Про регулювання містобудівної 
діяльності”).

Законом України “Про регулювання містобудівної діяльності” визначено 
правові та організаційні основи містобудівної діяльності, останній спрямований 
на забезпечення сталого розвитку територій з урахуванням державних, 
громадських та приватних інтересів.

Згідно з частиною першою статті 6 Закону України “Про регулювання
містобудівної діяльності” управління у сфері містобудівної діяльності
здійснюється Верховною Радою України, Кабінетом Міністрів України,

. Верховною Радою Автономної Республіки Крим, Радою міністрів Автономної
Республіки Крим, центрашадш^оїжинда виконавчої влади, що забезпечує 
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формування державної політики у сфері містобудування, центральним органом 
виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері містобудування, 
центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику з 
питань державного архітектурно-будівельного контролю та нагляду, органами 
державного архітектурно-будівельного контролю, іншими уповноваженими 
органами містобудування та архітектури, місцевими державними 
адміністраціями, органами місцевого самоврядування.

Управління у сфері містобудівної діяльності та архітектурно-будівельного 
контролю здійснюється, зокрема, шляхом планування територій на 
державному, регіональному та місцевому рівнях, визначення державних 
інтересів для їх врахування під час розроблення містобудівної документації 
(частина перша статті 7 Закону України “Про регулювання містобудівної 
діяльності”).

Пунктом 4.9. Порядку розроблення містобудівної документації, • 
затвердженого наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та 
житлово-комунального господарства України від 16.11.2011 № 29, замовник 
розроблення містобудівної документації з планування території на місцевому 
рівні: звертається до обласної державної адміністрації, Ради міністрів 
Автономної Республіки Крим (для міст обласного та республіканського " 
Автономної Республіки Крим значення), Мінрегіону України (для міст Києва 
та Севастополя) щодо визначення державних інтересів для їх урахування під 
час розроблення генерального плану населеного пункту.

Містобудівна документація на місцевому рівні розробляється з 
урахуванням даних державного земельного кадастру на актуалізованій 
картографічній основі в цифровій формі як просторово орієнтована інформація 
в державній системі координат на паперових і електронних носіях (стаття 16 
Закону України “Про регулювання містобудівної діяльності”).

Частиною другою статті 19 Закону України “Про регулювання 
містобудівної діяльності” визначено, що детальний план території за межами 
населених пунктів розробляється відповідно до схеми планування території 
(частини території) району та/або області з урахуванням обмежень 
використання приаеродромної території, встановлених відповідно до 
Повітряного кодексу України, та державних і регіональних інтересів. г 
Розроблення детального плану території за межами населених пунктів та 
внесення змін до нього здійснюються на підставі розпорядження відповідної 
районної державної адміністрації, крім випадків, якщо законами встановлений 
інший порядок. $

. Відповідно до частини другої статті 24 Закону України “Про регулювання 
містобудівної діяльності” забудова земельної ділянки здійснюється в межах її 
цільового призначення, встановленого відповідно до законодавства. *

Враховуючи те, що земельні ділянки з кадастровими номерами: ^
2120483300:03:000:0061 (площею 0,5286 га), 2120483300:03:000:0062 $
(0,5300 га), що розташовані за межами населеного пункту на території
Берегівської об’єднаної територіальної громади (Великобактянської сільської
ради) Закарпатської області, перебувають у приватній власності громадянки 
• . ДЕРжгеокадас і ру у Закарпатській області

Селеш Мар. 0,71
яна Михайлівна
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Бочков Єлізавети-Юлії Іванівни, належать до земель сільськогосподарського 
призначення, призначених для ведення особистого селянського господарства, 
то звертаємо увагу, що згідно з частиною першою статті 23 Земельного кодексу 
України землі, придатні для потреб сільського господарства, повинні 
надаватися насамперед для сільськогосподарського використання.

При цьому, статтею 6 Закону України “Про особисте селянське 
господарство” визначено, що до майна, яке використовується для ведення 
особистого селянського господарства, належать земельні ділянки, жилі 
будинки, господарські будівлі та споруди, сільськогосподарська техніка, 
інвентар та обладнання, транспортні засоби, сільськогосподарські та свійські 
тварини і птиця, бджолосім'ї, багаторічні насадження, вироблена 
сільськогосподарська продукція, продукти її переробки та інше майно, набуте у 
власність членами господарства в установленому законодавством порядку.

Разом з тим, Головне управління не належить до визначеного законом 
переліку уповноважених органів з управління у сфері містобудівної діяльності, 
яке, у свою чергу, здійснюється шляхом визначення державних інтересів для їх 
врахування під час розроблення містобудівної документації.

Начальник Іван ЗАВАЛЬНКЖ

Мар’яна Селеш 61 58 59 ГУ ДЕРЖГЕОКАДАСТРУ у ЗАКАРПАТСЬКІЙ ОБЛАСТІ

0,71 « 8-7-0.71-1417/2-21 від 19.02.2021
Селеш  Мар'яна Михайлівна



ДЕРЖАВНЕ АГЕНТСТВО ВОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ 
БАСЕЙНОВЕ УПРАВЛІННЯ ВОДНИХ РЕСУРСІВ РІЧКИ ТИСА

Слов’янська набережна, 5, м. Ужгород, 88018, тел./факс: (0312) 61-28-53,61-27-85 

Е-таі1: оШсе@Ьиугіуза.£ОУ.иа, сайт: Ьиугїуза.§оу.иа, код згідно з ЄДРПОУ 01037057

від ^  ^  2 0 ^ ур. № ___  На № 01 -09/77 від 12 лютого 2021 р.

• Управління містобудування та
архітектури Закарпатської 
облдержадміністрації

Басейнове управління водних ресурсів річки Тиса розглянуло лист 
управління містобудування та архітектури Закарпатської облдержадміністрації 
від 12.02.2021 № 01-09/77 щрдо надання пропозицій до переліку державних 
інтересів та в межах компетенції інформує про наступне.

Відповідно до інформації наданої Берегівським міжрайонним 
управлінням водного господарства (далі -  Берегівське МУВГ), що біля 
земельних ділянок з кадастровими номерами 2120483300:03:000:0061 та 
2120483300:03:000:0062 відсутні водні об’єкти.

Разом з тим, при розробленні детального плану території просимо 
врахувати, що через с. Велика Бакта, Берегівського району протікає канал 
«Берке», який знаходиться на балансі Берегівського МУВГ.
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ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  
«ЗАКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО»

вул. Головна, 57, с. Оноківці, Ужгородський район, Закарпатська область, 89412, 
телефони: (0312) 66-95-95, (03122)3-71-90; факс:(0312) 61-98-83; Е -та і!: капс@цг.епегду.роу.па. 

рахунок № ІІА 793123560000026006005609369 в ЗОУАТяОщадбанк» в м.Ужгород, Код ЄДРПОУ 00131529

/•£ /0 / / ^ г на № 01-09/77 від 12.02.2021
/  '

Управління містобудування та 
архітектури Закарпатської обласної 
державної адміністрації ,

пл. Народна, 4, м. Ужгород,
Закарпатська область, 88008 ,•

Про надання інформації

¥
ПрАТ «Закарпаттяобленерго» отримано лист Управління містобудування та 

архітектури Закрпатської обласної державної адміністрації' від 12.02.2021 року 
№01-09/77 та за результатами розгляду повідомляємо наступне.

Відповідно до опрацьованої інформації та наявних даних, повідомляємо про 
проходження лінії електропередачі 6 кВ “ПС-Б-2 Золоторудник” в межах земельної 
ділянки за кадастровим номером 2120483300:03:000:0062, та як наслідок звертаємо 
увагу про наявність охоронної зони такої лінії. лЄ

Якщо ж при розробці містобудівної документації, буде плануватись будівництво 
нових об’єктів, які в майбутньому будуть приєднуватись до електричних мереж, то в 
такому випадку, необхідно буде передбачити «коридори» для проходження ліній 
електропередачі та місць під встановлення трансформаторних підстанцій.

При цьому, на розробленій містобудівній документації, повинні бути відображені 
всі існуючі електричні мережі у разі їх наявності, з нанесеними охоронними зонами у 
відповідності до нормативних документів. %•і

Ж
Директор технічний

Головчак Д. М .. (0312)61-98-56 
Пеняк І. В. 0312619876 
Дзіковський В. В. 0312619862 

—  Іванчо В. 1.031 2 6 3 7 4 2 ЇЯ Ш М І



витяг
з Державного земельного кадастру про земельну ділянку

Н омер витягу Н В -2105044302021
Д ата ф ормування 26.01.2021
Н адано на заяву (запит) Бочков Єлізавета-Ю лія Іванівна

26.01.2021, ЗВ -9901546482021

Дані, за  яким и здійсню вався пош ук інформації у Д ерж авному земельному кадастрі 
К адастровий номер 2120483300:03:000:0062 
земельної ділянки

Загальні відомості про земельну ділянку 
К адастровий номер 2120483300:03:000:0062
М ісце розташ ування Закарпатська область, Берегівський район, Великобактянська сільська 
(адміністративно- рада, - -
територіальна одиниця)
Ц ільове призначення: 01.03 Для ведення особистого селянського господарства 
Категорія зем ель Землі сільськогосподарського призначення
Вид використання для ведення особистого селянського господарства
земельної ділянки
Ф орма власності приватна
П лощ а земельної 0.5300
ділянки, гектарів

Відомості про держ авну реєстрацію  земельної ділянки
Інформація про 
документацію  із 
землеустрою , на 
підставі якої здійснена 
держ авна реєстрація 
земельної ділянки

Технічна документація із землеустрою  щодо встановлення (відновлення) 
м еж  земельної д ілянки в натурі (на м ісцевості), 22.11.2005;3акарпатська 
регіональна філія центру ДЗК, Д рік В.І.

Орган, який У правління Держ геокадастру у Берегівському районі Закарпатської
зареєстрував земельну області
ділянку
Д ата держ авної 15.12.2005
реєстрації земельної
ділянки

Створено за допомогою програмного забезпечення Державного земельного кадастру



В ідомості про обмеження у використанні земельної ділянки 
В ідомості про обмеж ення у використанні земельної ділянки, встановлені П орядком ведення 
Д ерж авного земельного кадастру, затвердженого П остановою  Кабінету м іністрів України від 
17.10.2012 N 0.1051, не зареєстровані.

В ідомості про особу, яка уповноваж ена надавати відомості 
з Д ерж авного земельного кадастру відповідно до закону, 

щ о надала витяг з Д ерж авного земельного кадастру про земельну ділянку (за наявності) 
В итяг підготував та 
надав

Створено за допомогою програмного забезпечення Державного земельного кадастру



Додаток до витягу з Державного земельного кадастру про 
земельну ділянку від 26.01.2021 р. № НВ-2105044302021

Кадастровий план земельної ділянки

К адастровий номер земельної ділянки 2120483300:03:000:0062

М асш таб 1: 1000

Створено за допомогою програмного забезпечення Державного земельного кадастру



Умовні позначення:О пис меж:
В ід А  до Б землі загального користування; 
В ід  Б до В землі надані гр. Лю бко О.С.; 
В ід  В до Г  землі Берегівської насосної 
станції;
В ід  Г  до А  землі надані гр. Гододі Й.Г.;

Експлікація земельних угідь:

Всього
земель,
гектарів

У тому числі за земельними угіддями, гектарів:
Багаторічні насадження

1 2
Площа

земельної
ділянки,
гектарів
0.5300

0.5300

Створено за допомогою програмного забезпечення Державного земельного кадастру



Відомості про особу, яка склала кадастровий план земельної ділянки (за наявності)
П різвищ е та ін іціали особи, яка склала 
кадастровий план земельної ділянки Борисов Г. О.

Створено за допомогою програмного забезпечення Державного земельного кадастру



витяг
з Державного земельного кадастру про земельну ділянку

Номер витягу НВ-2105044312021
Дата формування 26.01.2021
Надано на заяву (запит) Бочков Єлізавета-Юлія Іванівна

26.01.2021, ЗВ-9901545342021

Дані, за якими здійснювався пошук інформації у Державному земельному кадастрі 
Кадастровий номер 2120483300:03:000:0061 
земельної ділянки

Загальні відомості про земельну ділянку
Кадастровий номер 2120483300:03:000:0061
Місце розташування Закарпатська область, Берегівський район, Великобактянська сільська 
(адміністративно- рада, - -
територіальна одиниця)
Цільове призначення: 01.03 Для ведення особистого селянського господарства 
Категорія земель Землі сільськогосподарського призначення
Вид використання для ведення особистого селянського господарства
земельної ділянки
Форма власності приватна
Площа земельної 0.5286
ділянки, гектарів

Відомості про державну реєстрацію земельної ділянки
Інформація про 
документацію із 
землеустрою, на 
підставі якої здійснена 
державна реєстрація 
земельної ділянки

Технічна документація із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), 01.12.2005;3акарпатська 
регіональна філія центру ДЗК, Дрік В.І.

Орган, який Управління Держгеокадастру у Берегівському районі Закарпатської
зареєстрував земельну області
ділянку
Дата державної 15.12.2005
реєстрації земельної
ділянки

Створено за допомогою програмного забезпечення Державного земельного кадастру



Відомості про обмеження у використанні земельної ділянки 
Відомості про обмеження у використанні земельної ділянки, встановлені Порядком ведення 
Державного земельного кадастру, затвердженого Постановою Кабінету міністрів України від 
17.10.2012 N0.1051, не зареєстровані.

Відомості про особу, яка уповноважена надавати відомості 
з Державного земельного кадастру відповідно до закону, 

що надала витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку (за наявності) 
Витяг підготував та 
надав

Створено за допомогою програмного забезпечення Державного земельного кадастру



Додаток до витягу з Державного земельного кадастру про 
земельну ділянку від 26.01.2021 р. № НВ-2105044312021

Кадастровий план земельної ділянки

Кадастровий номер земельної ділянки 2120483300:03:000:0061

Масштаб 1: 1000

Створено за допомогою програмного забезпечення Державного земельного кадастру



Умовні позначення:Опис меж:
Від А до Б землі гр. Тищенко О.С.;
Від Б до В землі гр. Шахнович Н.Ф.;
Від В до Г землі гр. Шилкіна О.П.;
Від Г до Д землі загального користування; 
Від Д до Е землі Берегівської насосної 
станції;
Від Е до Є землі гр. Янчика М.І.;
Від Є до А землі загального користування;

Експлікація земельних угідь:

Всього
земель,
гектарів

У тому числі за земельними угіддями, гектарів:
Багаторічні насадження

1 2
Площа

земельної
ділянки,
гектарів
0.5286

0.5286

Створено за допомогою програмного забезпечення Державного земельного кадастру



Відомості про особу, яка склала кадастровий план земельної ділянки (за наявності)
Прізвище та ініціали особи, яка склала 
кадастровий план земельної ділянки Борисов Г. О.

Створено за допомогою програмного забезпечення Державного земельного кадастру



з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності
витяг

Індексний номер витягу: 234988794 
Дата, час формування: 01.12.2020 19:06:27
Витяг сформовано:

Підстава формування 
витягу:

Приватний нотаріус Мирончук О.В., Берегівський районний 
нотаріальний округ, Закарпатська обл.
заява з реєстраційним номером: 42852727, дата і час реєстрації заяви: 
01.12.2020 18:59:31

Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
Реєстраційний номер 2236808921204
об’єкта нерухомого
майна:
Об ’ єкт нерухомого земельна ділянка
майна:
Кадастровий номер: 2120483300:03:000:0062
Опис об’єкта: Площа (га): 0.53

Актуальна інформація про право власності 
Номер запису про право власності / довірчої власності: 39476155
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної 01.12.2020 18:59:31
реєстрації:
Державний реєстратор:

Підстава для державної 
реєстрації:

Підстава внесення 
запису:

приватний нотаріус Мирончук Оксана Василівна, Берегівський 
районний нотаріальний округ, Закарпатська обл.
договір купівлі-продажу, серія та номер: 2890, виданий 01.12.2020, 
видавник: приваний нотаріус Берегівського районного нотаріального 
кругу Мирончук О.В.
Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям 
розділу), індексний номер: 55454839 від 01.12.2020 19:02:51, 
приватний нотаріус Мирончук Оксана Василівна, Берегівський 
районний нотаріальний округ, Закарпатська обл.

Форма власності: приватна

[тяг сформував
 ̂ .. Ті! І

О н Ч V *

Розмір частки: 
Власни

1
БОЧКОВ ЄЛІЗАВЕТА-ЮЛІЯ ІВАНІВНА, реєстраційний номер 
облікової картки платника податків: 2061515963, країна 
громадянства: .Україні

Мирончук О.В

І



з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності
витяг

Індексний номер витягу: 
Дата, час формування: 
Витяг сформовано:

Підстава формування 
витягу:

241667605
25.01.2021 14:57:12
Приватний нотаріус Мирончук О.В., Берегівський районний 
нотаріальний округ, Закарпатська обл.
заява з реєстраційним номером: 43703735, дата і час реєстрації заяви:
25.01.2021 12:09:05

Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
Реєстраційний номер 2275862721204
об’єкта нерухомого
майна:
Об’єкт нерухомого земельна ділянка
майна:
Кадастровий номер: 2120483300:03:000:0061
Опис об’єкта: Площа (га): 0.5286

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 40250692
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної 25.01.2021 12:09:05
реєстрації:
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розділу), індексний номер: 56292879 від 25.01.2021 14:21:52, 
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Коротка пояснювальна записка

1. Вступ. Стислий опис природніх, соціально - економічних 
містобудівних умов

1.1. Загальні дані
Проект детального плану території «Розміщення будівель та споруд 

сільськогосподарського призначення за межами міста Берегове», розроблено на 
підставі розпорядження голови Берегівської районної державної адміністрації 
від 27.01.2021 № 8 і завдання на проектування.

Геодезичною основою для розробки проекту містобудівної документації 
взяте оновлене топографо-геодезичне знімання масштабу 1:1000, в електронній 
версії.

Детальний план території (далі -  ДПТ) розробляється з метою визначення 
планувальної організації і функціонального призначення, параметрів забудови 
земельних ділянок, кадастрові номера 2120483300:03:000:0061 і 
2120483300:03:000:0062, за межами міста Берегове.

Детальний план території розроблений відповідно до:
• Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
• Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності»,
• Закону України «Про благоустрій населених пунктів»,
• Земельного кодексу України;
• ДБН Б.1.1 -14:2012 «Склад та зміст детального плану території»;
• ДБН Б.2.2-12:2019 «ПЛАНУВАННЯ І ЗАБУДОВА ТЕРИТОРІЙ»;
• ДБН В.2.3-5:2018 «Вулиці і дороги»;
• Державних санітарних правил планування та забудови населених 
пунктів.

• Блакитні лінії -  згідно ДБН Б.2.2-12:2019 «ПЛАНУВАННЯ І ЗАБУДОВА 
ТЕРИТОРІЙ» це лінії обмеження висоти та силуету забудови, спрямовані на 
регулювання естетичних та історико-містобудівних якостей забудови. Територія 
знаходиться за межами населеного пункту, на значній віддалі від історично 
складеної забудови м. Берегове. Дане обмеження проектованої забудови не 
стосується.

• Жовта лінія -  згідно ДБН Б.2.2-12:2019 «ПЛАНУВАННЯ І ЗАБУДОВА 
ТЕРИТОРІЙ» не визначається для населених пунктів Закарпатської області, 
крім міста Ужгород.

• Зелена лінія -  згідно ДБН Б.2.2-12:2019 «ПЛАНУВАННЯ І ЗАБУДОВА 
ТЕРИТОРІЙ» не визначається. В межах території охопленої детальним планом 
відсутні озеленені території загального користування, рекреаційні ліси та 
лісопарки, об’єкти природно-заповідного фонду, зони охоронюваного 
ландшафту.
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1.2. Стислий опис природніх, соціально-економічних і містобудівних умов
Згідно архітектурно - будівельного кліматичного районування території 

України вивчена територія належить до району ІІІ підрайону ШБ, з такими 
кліматичними характеристиками:

- середня літня температура +17,1°С, зимова -  2,7°С.
- найнижча температура досягає -  28°С, найвища +40°С.
- розрахункова зимова температура зовнішнього повітря -  18°С.
- нормативне снігове навантаження - 100 кг/м2
- швидкісний натиск вітру - 27 кгс/м2
- нормативна глибина промерзання ґрунту 0,7 м.
- рельєф території спокійний
- сейсмічність - 7 балів.

Земельні ділянки, на яких ведеться проектування, розташовані за межами 
населеного пункту (м. Берегове), на південному сході від міста Берегове та на 
заході від села Мужієво.

Земельна ділянка 0,5286 га, кадастровий номер: 2120483300:03:000:0061, та 
земельна ділянка площею 0,53 га, кадастровий номер: 2120483300:03:000:0062, 
цільове призначення (01.03) для ведення особистого селянського господарства 
для ведення особистого селянського господарства, знаходяться на праві 
приватної власності.

Проектними рішеннями Схеми планування території Берегівського району в 
районі розроблення проекту ДПТ передбачено розміщення виноградників та 
садів.

.Оцінка існуючої ситуації
2.2. Стан навколишнього середовища
Сучасний стан навколишнього природного середовища м.Берегове і 

Берегівського району характеризується, як відносно стабільний.

Повітряний басейн
За метеорологічними умовами проектований регіон відноситься до територій 

з високим потенціалом забруднення повітря та досить несприятливими умовами 
розсіювання промислових викидів (Районування України за потенціалом 
забруднення).

Стан повітря залежить від обсягів забруднюючих речовин стаціонарних та 
пересувних джерел забруднення. Із загального обсягу викидів забруднюючих 
речовин в атмосферне повітря на Берегівський район припадає 0,31%; район є 
одним із найбільш чистим повітрям.

На сьогодні зовнішні (транзитні) та міські транспортні потоки 
концентруються, в основному, на головних магістральних вулицях міста.

Водний басейн. Поверхневі води м. Берегове представлені р. Верке та 
озерами техногенного походження, які розміщені у східній та північно-західній 
частині міста.

На території проектування водні об’єкти відсутні.
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Стан ґрунтів
Ґрунти в районі ділянки робіт буроземно-підзолисті, глеєві, важко 

суглинисті, характеризуються несприятливими водно -  фізичними 
властивостями, великою щільністю, поганою водопроникністю. Ці їх властивості 
в поєднанні з поганою стічністю та дренованістю слугують причиною 
тимчасового перезволоження ґрунтів в осінній та весняний періоди, а також під 
час інтенсивних злив та затяжних дощів.

Ґрунт, в залежності від тривалості та суворості зими, промерзає на глибину 
0,1 - 0,8 м, досягаючи найбільших значень в січні - лютому. Середня глибина 
промерзання ґрунту за багаторічний період спостережень складає 0,28 м. 
Нормативна глибина промерзання грунту 0,8 м.

Радіаційний стан
Згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 23.07.1991 №106 та від 

29.08.1994 № 600 м. Берегове і Берегівський район не входить у перелік 
територій, забруднених у результаті аварії на Чорнобильській АЕС. Середнє 
значення експозиційної дози гамма-випромінювання знаходиться в межах норми 
і складає 11,5 мкР/год (в діапазоні від 11 до 30 мкР/год).

Природна радіоактивність не перевищує допустимі норми згідно БДУ -  91. 
Виходу радону не зареєстровано. Система планувальних обмежень відсутня.

Електромагнітне забруднення
На півдні від території проектування проходить лінія електропередачі 35 кВ, 

на заході 110 кВ.
Передача та розподіл електроенергії між споживачами міста та району 

здійснюється по лініях електропередачі 6 кВ через трансформаторні підстанції 
6/0,4 кВ (ТП-6/0,4 кВ).

2.2.Використання території
Рельєф. Проектована територія являє похилу місцевість; з ухилом з 

північного заходу на південний схід. Перепад висот в районі проектування до 5.0 
метрів.

Джерела забруднення поверхневих стоків нафтопродуктами та іншими 
забруднюючими речовинами на території проектування відсутні.

В цілому стан навколишнього середовища на території проектування можна 
характеризувати як добрий.

2.3 Характеристика будівель
На земельній ділянці будівлі відсутні. На півдні, нижче по рельєфу, 

розташовані будівлі і споруди інженерної інфраструктури.

2.4 Характеристика об’єктів культурної спадщини
Ділянки (територія) розробки детального плану не межують з територіями 

лісогосподарських зон, територій історико-культурного, природно-заповідного, 
рекреаційного чи оздоровчого призначення; не відноситься до земель водного 
фонду.
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Об’єкти культурної спадщини та ПЗФ на ділянці проектування відсутні.

2.5 Характеристика інженерного обладнання
По земельній ділянці, кадастровий номер 2120483300:03:000:0062, 

проходить ПЛ 10 кВ, на іншій -  інженерні мережі відсутні.

2.6 Характеристика транспорту
Транспортний доступ до проектованої території здійснюється з під’їзної 

дороги, яка бере початок з автошляху М-23.

2.7 Характеристика озеленення і благоустрою
Територія потребує комплексного благоустрою. Необхідно влаштування заїзд 

на проектовану територію; мощення, озеленення та освітлення території.

2.8. Характеристика планувальних обмежень
На території ДПТ наявні наступні планувальні обмеження:
- межі земельних ділянок;
- охоронна зона ЛЕП 10 кВ;
- червоні лінії дороги.

З.Основні принципи планування та забудови території
Пропозиції ДПТ базуються на планувальних рішеннях, закладених у Схемі 

планування території Берегівського району.
При цьому враховано:
-  побажання Замовника -  Берегівської районної державної адміністрації;
-  місце розташування проектованої території;
-  природні умови та планувальні обмеження;
-  існуюча інженерна інфраструктура.

Проект ДПТ розроблений відповідно до державних будівельних норм, 
санітарних норм і правил України, законодавства у сфері охорони 
навколишнього природного середовища.

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

Територія проектування визначена, як зона містобудівного освоєння, яка 
включає територію сільськогосподарського використання.

Запроектовано розміщення нового об’єкта сільськогосподарського 
виробництва, а саме: садівництва, виноградарства та виноробства.

Максимальна висота проектованих будівель -  3 поверхи (до 12 м); відсоток 
забудови становить 50% (додаток Г.2 ДБН Б.2.2-12:2019).

3.2. Характеристика видів використання території (житлова, виробнича, 
рекреаційна, курортна, оздоровча, природоохоронна тощо)
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За характером використання дана територія відноситься до території 
містобудівного освоєння.

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

Враховані показники граничних параметрів забудови земельних ділянок. 
Згідно ДБН Б.2.2-12:2019 відсоток забудови для даних об’єктів будівництва 
становить 50%.

До початку будівництва необхідно провести інженерну підготовку території, 
прокласти інженерні мережі.

Пам’ятки архітектури, містобудування та археології на території 
проектування відсутні.

3.4. Переважні, супутні і допустимі види використання територій, 
містобудівні умови та обмеження (уточнення)

Переважні види використання території:
-  будівництво та обслуговування будівель для садівництва, виноградарства 

та виноробства.
Супутні види використання -  будівництво інженерно-технічних споруд.
Містобудівними умовами та обмеженнями є:
-  межі земельних ділянок;
-  цільове призначення земельних ділянок;
-  червоні лінії дороги.

3.5.Основні принципи планувально-просторової організації території
Архітектурно-планувальне рішення сформоване на підставі аналізу існуючої 

ситуації, з врахуванням існуючої інженерної інфраструктури та запропонованих 
проектних рішень Схеми району.

Основою планувально-просторової організації території є принцип 
функціонального зонування.

Проектом передбачено територію для вирощування с/г культур, а також 
розміщення будівель, необхідних для с/г виробництва. А саме: будівля для 
садівництва, виноградарства та виноробства; підземний погріб; навіс для с/г 
техніки.

3.6. Житловий фонд та розселення
Житлове будівництво ДПТ не передбачене.

3.7. Система обслуговування населення, розміщення основних об’єктів 
обслуговування

Основні об’єкти обслуговування розташовані в м. Берегове.

4.Вулично-дорожня мережа, транспортне обслуговування, організація 
руху транспорту і пішоходів, розміщення гаражів і автостоянок
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Проектом передбачається в ’їзд та виїзд на територію проектування із 
сторони м. Берегове з М-23 -  автомобільного шляху міжнародного значення на 
території України, Берегове -  Виноградів -  кордон із Румунією.

Покриття під’їзної дороги та майданчика для паркування передбачається 
асфальтобетонне.

Мінімальний похил прийнятий залежно з урахуванням забезпечення 
поверхневого стоку (визначається на наступних стадіях проектування).

5.Інженерне забезпечення, розміщення інженерних мереж, споруд
Інженерне забезпечення проектованої забудови та благоустрою на території 

ДПТ передбачається від проектованих мереж згідно технічних умов, що 
видаються відповідними службами.

5.1. Водопостачання
Водопостачання об’єктів планується централізоване, від міських мереж при 

отриманні відповідних техумов.
Остаточні рішення будуть прийняті на наступних стадіях проектування.

5.2 Водовідведення
Водовідведення здійснюється комбінованим методом.
Відведення господарсько-побутових стоків передбачено до запроектованої 

локальної очисної споруди із збірником очищених стоків.
Відведення поверхневих стоків планується по спланованій території, з 

відведенням у кювети.
Інфільтрація дощових вод у грунт із земельної ділянки без твердого 

покриття передбачається природнім способом.

5.3 Теплопостачання
Опалення проектованих об’єктів пропонується переважно локальними 

засобами (індивідуальні топкові обладнані сучасними електрокотлами, або 
газовими котлами). Вибір типу котлів і обладнання вирішується на наступних 
стадіях проектування.

З метою забезпечення економії паливно-енергетичних ресурсів необхідно 
впроваджувати ефективні проектні рішення, враховуючи можливість 
використання альтернативних видів палива та застосування будівельних 
конструкцій з підвищеними теплофізичними властивостями.

5.4. Електропостачання
Електропостачання запроектованих об’єктів передбачається від існуючої 

електророзподільної системи Берегівського району.
Мережі електропостачання об’єкту розроблятимуться на наступних стадіях 

проектування, згідно технічних умов експлуатуючої служби.

5.5. Санітарне очищення
Необхідно передбачити на проектованій земельній ділянці облаштування 

господарського майданчика для розміщення контейнерів-сміттєзбірників,
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забирання та вивіз сміття з яких буде відбуватися спеціалізованим 
автотранспортом на місце його подальшої утилізації.

б.Інженерна підготовка та інженерний захист території, використання 
підземного простору

Відповідно до схеми інженерно-геологічного районування України 
територія м.Берегове та Берегівського району відноситься до території 
підвищеної складності будівельних умов освоєння.

Одним з прогресуючих сучасних фізико-геологічних процесів, які 
ускладнюють містобудівне освоєння території є процес підтоплення та локальне 
заболочення.

Територія відноситься до сейсмічно активних зон, про що свідчить Карта 
загального сейсмічного районування території України (згідно ДБН В.1.1- 
12:2014 «Будівництво в сейсмічних районах України», де відображені величини 
сейсмічності, які необхідно враховувати.

Освоєння таких ділянок потребує додаткових затрат (біля 20%) на 
інженерну підготовку території.

В склад заходів по інженерній підготовці території, згідно з характером 
наміченого використання та планувальної організації території, включені:

- вертикальне планування території;
- поверхневе водовідведення;
- захист від підтоплення високими ґрунтовими водами.

7. Комплексний благоустрій та озеленення території
ДПТ планується комплексний благоустрій, в тому числі організація 

декоративного озеленення і квіткового оформлення.
Проїзди та майданчики необхідно облаштовувати з твердим покриттям, у 

якості дорожнього одягу на проїздах та автостоянках прийнято асфальтобетонне 
покриття.

8. Протипожежна безпека
Будівлі та споруди запроектовані з дотриманням протипожежних розривів 

(таблиця 15.2 ДБН Б.2.2-12:2019). До всіх об’єктів забезпечений вільний під’їзд 
пожежного автотранспорту.

Витрати води на пожежогасіння встановлюються згідно п.6.2 ДБН В.2.5- 
74:2013. Загальні витрати води для гасіння пожежі визначаються як сумарна 
витрата на зовнішнє пожежогасіння, внутрішнє пожежогасіння та роботу систем 
протипожежного захисту (відповідно до ДБН В.2.5-56).

Територія повинна постійно утримуватися в чистоті, систематично 
очищатися від сміття та опалого листя.

Доступ до пожежного інвентарю, обладнання та засобів пожежогасіння має 
бути завжди вільними, узимку очищатися від снігу.
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Блискавкозахист буде виконаний згідно ДСТУ Б.В.2.5-38:2008 «Інженерне 
обладнання будинків і споруд. Улаштування блискавкозахисту будівель і 
споруд» та ДСТУ ЕN 62305:2012 «Блискавкозахист».

9.Містобудівні заходи щодо поліпшення стану навколишнього 
середовища

Відносини у галузі охорони навколишнього природного середовища в 
Україні регулюються законами України «Про охорону навколишнього 
природного середовища», «Про охорону атмосферного повітря», Земельним, 
Водним, Лісовим кодексами, кодексом України про надра, про охорону 
атмосферного повітря, іншим спеціальним законодавством.

Територія будівництва повинна бути належним чином благоустроєна та 
освітлена, максимально озеленена. Мощення вулиці та проїздів асфальтобетонне.

Основним заходом із захисту ґрунту є боротьба з ерозією і змивом 
рослинного шару. Планування ділянки та розміщення проїздів на ділянках 
запроектовані таким чином, щоб максимально вписатися в оточуючий рельєф. 
Ухили не перевищують допустимих норм.

Після зведення будівництва і завершення робіт з прокладки комунікацій 
необхідно виконати повне відновлення порушених під час будівництва 
прилеглих територій.

До початку виконання будівельних робіт зняти родючий шар ґрунту для 
подальшого використання його для рекультивації порушених і 
малопродуктивних земель, а також для впорядкування і озеленення території.

Після завершення будівництва і здачі об’єктів в експлуатацію власнику 
земельних ділянок потрібно укласти угоду на вивіз сміття та утилізацію твердих 
відходів.

Детальним планом території не передбачається реалізація видів планової 
діяльності та розташування об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля, 
та щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу 
на довкілля.

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

Для реалізації проекту містобудівної документації Замовник зобов’язаний 
забезпечити:

• оприлюднення детального плану території, пояснювальної записки, Звіту 
про стратегічну екологічну оцінку на своєму офіційному веб-сайті, а також 
вільний доступ до такої інформації громадськості;

• реєстрацію, розгляд та врахування пропозицій громадськості до проекту 
містобудівної документації;

• проведення громадських слухань щодо проекту;
• узгодження спірних питань між громадськістю і замовниками через 

погоджувальну комісію;
• оприлюднення результатів розгляду пропозицій громадськості до проекту.
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Черговість реалізації ДПТ
Затверджений з врахуванням громадського обговорення детальний план 

території буде підставою для отримання:
-  вихідних даних на проектування;
-  розроблення проектної документації.
ІІ.Техніко-економічні показники

№
п.п. Назва Показник Характеристика

1 Об’єкти містобудування
Будівлі с/г призначення для 
садівництва, виноградарства 
та виноробства

2 Місце розміщення об’єкту за межами м. Берегове

3 Площа проектованої 
земельної ділянки № 1 га 0,53

4 Площа проектованої 
земельної ділянки № 2

га 0,5286

5 Площа забудови м2 700


