
Повідомлення 
 

 про оприлюднення змін в детальний план території та звіту про стратегічну екологічну оцінку: 
 

1.  Повна назва документа державного планування, що пропонується, та стислий 
виклад його змісту 

 
Зміни в детальний план території в м. Дубно в районі вулиць Михайла 

Грушевського-Семидубської – Пушкіна (територія колишнього військового 

містечка №1 м.Дубно). 

Підставою для розроблення детального плану території є Рішення Дубенської 

міської ради від 05.06.2020р. № 4813. 

Даний проект розроблений з метою:  

 уточнення генплану забудови в даному районі; 

 визначення просторової композиції та параметрів забудови; 

 визначення всіх планувальних обмежень використання території  

згідно ДБН та санітарно-гігієнічних норм; 

 визначення містобудівних умов та обмежень. 

В ДПТ опрацьовано планувальне рішення використання території, площею 

району – 85 га, в тому числі площа ділянки проектування  - 14,40 га. 

Ділянка, що розглядається даним детальним планом знаходиться в західній 

частині м.Дубно. 
На територію проектування розповсюджуються наступні планувальні  

обмеження : 

- межі ділянок існуючої житлової та громадської забудови; 

- червоні лінії вулиць Грушевського, Семидубської та Пушкіна;  

- санітарно – захисні зони від прилеглих об’єктів; 

- охоронні зони інженерних мереж. 

  Наявною містобудівною документацією на ділянку опрацювання є генплан м.Дубно. 

Згідно проекту територія кварталу за функціональним призначенням розподіляється 

на зони житлової садибної, переважно 2- поверхової забудови, багатоповерхової 

житлової забудови (9-ти та 5- ти поверхової), громадської забудови, зелених 

насаджень загального користування, комунальну та територію вулиць в червоних 

лініях.  

    Виходячи з аналізу характеру існуючої забудови та генерального плану м. Дубно, 

вимог державних будівельних норм, державних санітарних правил, місцевих правил 

забудови, території детального плану призначена зона Ж-3. 

 Транспортне забезпечення проектованої території можливе від існуючих вулиць 

Грушевського, Семидубської та Пушкіна. 



Аналіз сучасного стану даної ділянки та прилеглих територій свідчить про те, що 

заплановане  розміщення житлових та громадських будівель, лікарняного комплексу, 

садибної забудови, об’єктів транспортної та інженерної інфраструктури, влаштування 

скверу із зоною для відпочинку в районі вулиць Митрополита Шептицького не 

суперечить державним будівельним нормам і правилам, діючій містобудівній 

документації. 

2. Основні техніко-економічні показники, зокрема графічні матеріали. Що 
відображають зміст містобудівної документації: 

 
- Площа в межах розробки ДПТ – площа району 85 га, в тому числі площа 

ділянки проектування  - 14,40 га; 

- Поверховість – 1-2 поверхові громадські будівлі, 5-9 поверхові 

багатоквартирні житлові будинки; 

- Ступінь вогнестійкості – II, III; 

- Відсоток забудови максимальний – 30%; 

- Гранична поверховість будівель – 9 поверхів. 

 
3. Орган, що прийматиме рішення про затвердження документа державного 

планування:  
 
Управління архітектури, будівництва та земельних питань Дубенської міської 
ради 
 

4. Відомості про замовника та розробника проектів містобудівної документації та 
підстави для їх розроблення: 

- замовник  -  Управління архітектури, будівництва та земельних питань 

Дубенської міської ради; 

- розробник -  ДП «ДІПРОМІСТО» ім.Ю.М.Білоконя, Рівненська філія; 

- підстава - Рішення Дубенської міської ради від 05.06.2020р. № 4813. 

а)  процедура громадського обговорення проекту детального плану та звіту 
СЕО детального плану території триватиме 30 днів з дати опублікування 
даного оголошення: 
 
02 квітня 2021 р. о 10-00 год. 
(дата початку та строки здійснення процедури) 
 
б) надання письмових зауважень і пропозицій 
 
(способи участі громадськості) 
 
в) громадські слухання відбудуться 02 квітня 2021 р. о 10-00 год за адресою 
м.Дубно, вул.Замкова,4 в приміщення молого залу Дубенської міської ради. 
 

    г) Дубенська міська рада 35600 Україна Рівненська область, місто Дубно, вул. Замкова,4, 
rada@dubno-adm.rv.ua 



тел: +38 (050) 0508466661, начальник управління архітектури, будівництва та земельних 
питань Дубенської міської ради – Двигай Вадим Анатолійович.  
(орган, від якого можна отримати інформацію та адресу, за якою можна ознайомитися з проектом документа 
державного планування, звітом про стратегічну екологічну оцінку та екологічною інформацією, у тому числі 

пов’язаною зі здоров’ям населення, що стосується документа державного планування).  
д) зауваження та пропозиції від громадян будуть прийматися в приміщенні 
Дубенської міської ради за адресою: місто Дубно, вул. Замкова,4, rada@dubno-
adm.rv.ua  протягом 30 днів з дня публікації даного повідомлення. 

(орган, до якого подаються зауваження і пропозиції, його поштову та електронну адреси та строки подання 
зауважень і пропозицій). 

е) наявна екологічна інформація – Департамент екології та природних ресурсів 
Рівненської облдержадміністрації за адресою: 33004, Рівненська область, м.Рівне, 
вул.Л.Толстого,20. 
 
 Наявна інформація пов’язана зі здоров’ям населення – Управління охорони 
здоров’я  
Рівненської облдержадміністрації за адресою: 33028, Рівненська область, м.Рівне, 
вул.16 Липня,38. 

(місцезнаходження наявної екологічної інформації, у тому числі пов’язаної зі здоров’ям населення, що 
стосується документа державного планування). 

 

5. Необхідність проведення транскордонних консультацій щодо проекту 
документа державного планування: 
 
Відсутні 

 


