Перелік креслень основного комплекту ГП
Генеральний план міста Пологи розроблений на підставі рішення
Пологівської міської ради №372 від 30.11.2018 р. про розроблення містобудівної
документації «Генеральний план та план зонування з розширенням меж міста Пологи
Пологівського району Запорізької області».
Замовником генерального плану виступає Пологівська міська рада.
При розробці Генерального плану використовувались матеріали:
«Схема районного планування Пологівського району», яка розроблена державним
інститутом ДП УДНДІПН «Діпромісто» ім. Ю.М. Білоконя, Київ, 1975 рік.,
Генеральний план міста Пологи, розроблений інститутом «Діпромісто» м. Київ , 1976 рік,
«Проект розміщення житлово - цивільного будівництва до 2000 року», Український
Державний інститут проектування міст «Діпромісто», 1991 рік.
Генеральний план був розроблений на основі таких нормативних документів:
- Закон України «Про регулювання містобудівної діяльності»;
- Закон України «Про архітектурну діяльність»;
- ДБН Б.1.1 - 15:2012 «Склад та зміст генерального плану населеного пункту»
- ДБН Б.2.2-12:2018 «Планування і забудова територій»
- ДБН ДБН Б.1.1-22:2017 «Склад та зміст плану зонування території»;
- ДБНВ.2.2-17:2006 «Доступність будинків і споруд для мало мобільних груп населення»
- ДБН В.2.2-18:2007 «Будинки і споруди. Заклади соціального захисту населення»
- ДСП-173 «Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів»;
- ДБН Б.2.4-3-95 «Генеральні плани сільськогосподарських підприємств»
- ДСТУ-Н Б В.1.1-27:2017 «Будівельна кліматологія»;
- СНиП 2.09.03-85 «Споруди промислових підприємств»
Проект розроблений з використанням ГІС - технологій ArcGIS. На цифровій основі
М 1:2000, ПП «Сервіор» м. Мелітополь в системі координат ОСК - 2000.
Генеральний план міста є основним видом містобудівної документації на місцевому
рівні, призначеної для обґрунтування довгострокової стратегії формування та забудови
території населеного пункту.
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Примітки

Найменування

1

Загальні дані

2

Схема розташування населеного пункту в системі розселення

3

План існуючого використання території

4

Схема існуючих планувальних обмежень.

5

Модель перспективного розвитку населеного пункту.

6

Генеральний план ( основне креслення)

7

Схема проектних планувальних обмежень

8

Схема вулично-дорожньої мережі, міського та зовнішнього транспорту

9.1

Схема інженерного обладнання території. Водопровід та каналізація.

9.2

Схема інженерного обладнання території. Елекропостачання,
газопостачання. Теплові мережі.

10

Схема інженерної підготовки та захисту території

11

План зонування території
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