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3агальна пояснювальна заппска

{. Всryп

,Щетальний план територiТ, з метою будiвництва та обслуговування нового
кладовища для захоронення померлих громадян с. CeMeHiBHa Бердичiвського району,
виконаний на пiдставi:

- Листа-замовлення lванковецькоТ сiльськоТ ради Nз вiд
- 3авдання на проектування lванковецькоТ сiльськоТ ради
- Рiшення lванковецькоi сiльськоТ ради вh
- Технiчний звiт про топографiчнi роботи

Правовою базою для складання детального плану територiТ е:
- ДБН Б,1,1-14:2012 "Склад та змiст детального плану територiI"
- ДБН 360-92** -Мiстобудування, Планування i забудова мiських i сiльських

поселень"
- ДСТУ-Н Б Б.1-12:2й1 "Настанова про склад та змiст плану зонування територiТ.
- 3акон УкраТни t<Про поховання та похоронну справу>
- ДБН Б 2,2-1:2008 <lfftадовища, крематорiI та колумбарiТ. Норми проекryвання)
- ДСанПiН 2.2.2,028-99 "Гигиенические требования относительно обустройства и

содёржания кладбищ в населенных пунктах Украины"

Детальний план виконаний з метою:
- угочнення у бiльlл крупному масштабi положень генерального плану населеного

пункrу;
- визначення функцiонального призначення та параметрiв забудови земельноТ

дiлянки за межами населеного пункту з метою будiвництва та обслуговування нового
кладовиlла;

- визначення Bcix планувальних обмежень використання територiТ згiдно з
державними будiвельними нормами та санiтарно-гiгiенiчними нормами;

- об/рунтування потреб формування нових земельних дiлянок та визначення lx
цiльового призначеЁня, зображення iснуючих земельних дiлянок та Тх функцiонального
використання;

- визначення напрямiв, черговостi та обсягiв пOдальшоТ дiяльностi щодо:
о поп€рёднього проведення iнженерноI пiдготовки територiТ;
о створ8ння транспортнот iнфраструктури;
о органiзацiя транспортного i пiшохiдного риу;. охорона та полiпшення стану навколишнього середовища,

забезпечення екологiчноТ безпеки тощо.

2. Аналiз мiстобчдiвноI ситчацiт, яка скпалась та характеристика земельнот дiлянки

Територiя для розташуtsання нового кладовища знаходиться на землях запасу
lванковецькоТ сiльськоТ ради за межами с. CeMeHiBKa Бердичiвського району
ЖитомирськоТ областi.

3емлi, що плануеться використовувати пiд кпадовиtце, на даний момент
використовуються пiд ОСГ. 3еленi насадження (дерева, кущ} вiдсутнi,

До земельноТ дiлянки, де плануеться нове кладовище, передбачаеться
влаштування пiд'ТзноТ дороги.

3емельна дiлянка, шо пропонусться для розтаtлування новогс кладовища, вiльна
вiд забудови.
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2.{. Характеристика iнженерно-будiвельних умов.
Геологiчнi чмови. Рельеф земельноТ дiлянки спокiйний; вид l'pyHTy _ суглинки.
Гiдрологiчнi чмови. Висота стояння Ёрунтових вод - бм, заболочення вiдсрне.
Клiматичнi умови. Район будiвництва вiдноситься до ll В.1 клiматичного району

УкраТни згiдно ДБН 360 - 92" з насryпними характеристиками:
- розрахункова зимова температура зовнiшнього повiтря
- найбiльtл холодноi 5 - ти денки - 22О С;
- бiльш холодноТ доби - 25О С;
- абсолютно мiнiмальна - 35О С;
- абсолютно максимальна + З8о С;
- тривалiсть опалювального перiоду - 192 доби;
- нормативна глибина промерзання l'pyHTiB - 1"t0 м

3емельна дiлянка згiдно з класифiкацiею ДБН В,1,2-2:2006 "Навантаження та
впливи" розташована: в 3-му BiTpoBoMy - BiTpoBe навантаження - 0,46 кПа;

в 3-му районi по BiTpoBoMy тиску при ожеледi - навантаження - 0,25 кПа;
в 4-му районi по снiговому навантаженню - навантФкення - 1,4 кПа;
в 3-му районi по товшlинi стiнки ожеледi (19мм)

3. OcHoBHi технiко-економiчнi показники об'сlпа мiстобчдчвання, якi
характеоизчють HaMip забчдови

На обранiй земельнiй дiлянцi, що знаходиться на землях lванковецькоТ сiльськоТ
ради за межами с. CeMeHiBKa, Бердичiвського району ЖитомирськоТ областi
передбачаеться розтацJування нового кладовища для захоронення померлих
громадян с. CeMeHiBKa.

Планувальним рiшенням передбачаеться видiлення 10000м2 пiд кпадовище
(100,00х100,00м); 4000м2 для влашryвання пiд'iЪноТ дороги; 972м2 для влашryвання
стоян ки автотранспорту.

Площа дiлянки пiд кладовище приймалася iз розрахунку 0,,tга на 1000 чоловiк
(в сiльськiй мiсцевостi). Наявна кiлькiсть населення фаrгично проживаючого в
с. CeMeHiBKa - 986 чоловiк, але враховуючi наближенiсть села до MicTa Бердичiв, в
розрахунку враховувалась потреба захоронення мiсцевих померл их,

4. схема планчвальних обмежень
3гiдно ДСанПiН 2.2,2.028-99 "Гигиенические требования относительно

обустроЙства и содерх€ния кладбищ в населенных пунктах Украины", кладовиlле
повинно розташовувати поблизу мiць розтаtшування сiл.

Санiтарно-з€lхисна зона вiд територii кладовища традицiйного поховання до
житлових та громадських будiвель, зон вiдпочинку а такOж колективних садiв та
городiв повинна буги не менше 300м (Державнi caHiTapHi правила Ne379/1404).

В санiтарно-захиснiй зонi забороняоться розташування :

- Житлових будинкiв з при будинковою територiею, ryртожиткiв, готелiв;
- flитячих доtлкiльних установ, загальноосвiтнiх цкiл, лiкарсько-профiлаrсичних
оздоровчих закпадiв загального та спецiального призначення, наркологiчних
диспансерiв;

- Спортивних споруд, садiв, садiвничих товариств;
- Джерел централiзованого водопостачання, водозабiрних споруд, споруд
всдопровiдноТ розподiльчоТ мережi.

На cxeMi зображаються iснуючi об'екти забудови, вiд яких враховуеться
санiтарно-захисна зона 300,00м (приватна житлова забудова, школа).

Воднi джерела в радiусi понад 300 MeTpiB вiдсчтнi,
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5. ПроекFий плац
Проектний план включае елементи планувальноТ структури

територiТ, запропоноване функцiональне використання територiТ,
земельних дiлянок, пропозицiТ щодо розмiщення новоТ забудови.

lol.

та забудови
межi iснуючих

Територiя кладовиша розподiляеться на наступнi зони:
- вхiдна зOна, на якiй передбачаеться в'iзд-виТзд траурних кортежiв, вхiд для

вiдвiдувачiв, стенд з планом кладовища i правилами його утримання,
затвердженими мiсцевими органами властi, колодязь для технiчних потреб.

- зона траурних церемонiалiв, де розташований майданчик для прсведення
траурних церемонiй,

_ зона захоронення,

- господарський майданчик з дворовою вбиральнею,
- стоянка автотранспорту за межами кладовища (30м вiд поховань)

При озелененнi кладовиша необхiдно забезпечити вiльний доступ повiтря для
провiтрювання та iнсоляцiТ територiТ, не допускаючи посадок дерев та кущiв з великою
ryстою кроною.

Територiя кладовиlла подiлена на сектора поховань (з метою скорочення шляху
пёреносу гробу вiд катафалка до поховання), якi роздiляються мiж собою дорогами
шириною З,5 м. ПроТзна частина центральноi дороги (алеТ) шириною 6,5 м, |.lJирина
TporyapiB на центральнiй дорозi - 1,5 м,

l_{ентральнi дороги на кладовиlлах повиннi мати тверде покриття, другоряднi -
/рунтове, покращене гравiем або шлаком; дорiжки мiж могилами - грунтовi.

Могили повиннi мати глибину не менше 1,5м, довжину не менше 2,0м, ширину
'1,0M. Вiдстань мiж могилами не менше 1,0м з довгоТ сторони та 0,5м з

короткоТ. Площа на одну могилу 5,0м2.

Територiя кладовища повинна регулярно вбиратися (очищатися вiд смiття,
листя). Передбачено господарський майданчик з контейнером для збору
зiвядших KBiTiB, BiHKiB, смiття.

Вiдповiдальнiсть за зберiгання могил, пам'ятникiв, надписiв на них та
пiдтримку порядку на територiТ кладовише лежить на адмiнiстрацiТ кладOвиlла.

ЛЪ п/п Найменування Площа, м2 Примiтки

1 IIлоща земельноi дiлянки нового кладовища 10000,00 100,00Уо

, [Iлоща ceKTopiB поховань 5000,00 ý0,00%о

3 [Iлоща дорожнього покриття кладовища 2200,00 22rОOО/"

4 площа озеленення кладовища 2800,00 28,00%

5 площа дорожнього покриття пiд'iзноi дороги 4000,00 За межамн
кладовЕща

б IIлоща стоянки автOтранспорту 972,00 за мелtами
кладовища
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