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водосховище Існуючі НазваПрое ктні
Об'єкти  при род но-заповід ного фонд у (ПЗФ)

Ка м'янський прибережно-річковий комплекс
М ежі територій природно-за повідного фонду
держа вного зна чення

М ісце проведення культурно-ма сових за ходів

Існуючі НазваПрое ктні
Заклад и  д озвілля

За кла д дозвілля, видовищ ний за кла д
Бібліотека
Спортивний за кла д

М узей

Заклад и  побутового обслуговування
За кла д грома дського ха рчува ння
Торговельний за кла д
Відділення зв'язку

Існуючі НазваПрое ктні

Готелі, мотелі
Готель

Існуючі НазваПрое ктні

Реконструкція д оріг
Існуючі НазваПрое ктні

Реконструкція доріг

Зміна статусу д оріг 
Існуючі НазваПрое ктні

Зміна  ста тусу на  територіа льну
Зміна  ста тусу на  обла сну місцевого зна чення

Н а прямок а втомобільних та  за лізничних доріг

Напрямок
Існуючі НазваПрое ктні

Каналізацій ні мережі
Са мопливна  ка на ліза ційна  мережа
комуна льної ка на ліза ції

Існуючі НазваПрое ктні

Н а пірна  ка на ліза ційна  мережа
комуна льної ка на ліза ції 

Газорозпод ільні мережі
М а гістра льний га зопровід

Існуючі НазваПрое ктні

Га зопровід середнього тиску
Га зопровід високого тискуТрубопровід ні мережі
А міа копровід

Існуючі НазваПрое ктні

Лінії електропере д ач
Повітряна  лінія електропереда ч 10 кВ
Повітряна  лінія електропереда ч 35 кВ
Повітряна  лінія електропереда ч 110 кВ

Існуючі НазваПрое ктні

Повітряна  лінія електропереда ч 154 кВ

Споруд и  на газопровод ах
Га зорозподільна  ста нція (ГРС)

Існуючі НазваПрое ктні

Га зорозподільний пункт (ГРП, ШРП)
Н а сосна  ста нція на  продуктопроводі
Котельня

Електропід станції
Тра нсформа торна  підста нція 110/35/10кВ
Комплектна  тра нсформа торна  електропідста нція

Існуючі НазваПрое ктні

Тра нсформа торна  підста нція 35/10кВ
Тра нсформа торна  підста нція 35/6 кВ 
Тра нсформа торна  підста нція 35/10/6 кВ

Каналізацій ні споруд и
Ста нція очищ ення стічних вод комуна льної
ка на ліза ції

Існуючі НазваПрое ктні

Ка на ліза ційна  на сосна  ста нція

Неметаловмісні (неметалічні)
кори сні копали ни

Глина  кера мзитова
Існуючі НазваПрое ктні

Ва пняк
Гра ніт
Пісок

Вод опровід ні мережі
Існуючі НазваПрое ктніМ ережа  технічного водопроводу

Пам’ятки  та об’єкти  культурної спад щи ни
Н ерухомий об'єкт культурної спа дщини
а рхітектури

Існуючі Назва

Н ерухомий об'єкт культурної спа дщини
а рхеології
Н ерухомий об'єкт культурної спа дщини
історії

Екоста білізуюча  зона
Екологічне ядро
(об’єкт природно-за повідного
фонду та  його буферна  зона )

Структурні елементи
екологічної мережі
Існуючі Назва

ПРОЕКТНИЙ ПЛАН (ОСНОВНЕ КРЕСЛЕННЯ), СУМІЩ ЕНИЙ ЗІ СХЕМОЮ
ПРОЕКТНИХ ПЛАНУВАЛЬНИХ ОБМЕЖЕНЬ

СХЕМ А  ПЛА Н УВА Н Н Я ТЕРИТОРІЇ А ПОСТОЛІВСЬКОЇ ОБ'Є ДН А Н ОЇ ТЕРИТОРІА ЛЬН ОЇ ГРОМ А ДИ ДН ІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛА СТІ

Ці ін формаційн і та графічн і матеріал и стал и мож л и вими завдяки щирій підтримці американ ського н ароду, н адан ій через Аген тство СШ А з між н ародн ого розвитку (USAID). Зміст є відповідал ьн істю Гл обал  Ком̓юн ітіз (Global Communities) і н е обов'язково відображ ає точку зору USAID
чи уряду Спол учен их Ш татів.

М іст, еста ка да , шляхопровід

За лізнична  ста нція

А ЗС
А втоста нція

Об’єкти  транспортної інфраструктури

СТО 

Н а дземний пішохідний перехід

Існуючі НазваПроектні

Н а земний пішохідний перехід
Колійність
За лізничні депо
Електрифіка ція
М ісце зберіга ння а втотра нспорту
Тра нспортна  розв’язка  в різних рівнях

А втобусне тра нспортне підприемство
А еродром с/г а віа ції
А втобусна  зупинка

Автомобільні д орог и  місцевого значення

Польовi i лiсовi дороги
Інш а  дорога
Ра йонна

Існуючі НазваПроектні
Обла сна

Лінії залізни ці
Н е електрифікова на  за лізниця 

Існуючі НазваПроектні

Електрифікова на  за лізниця 

УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ
Межі ад міністрати вно-тери торіальни х од и ни ць

М ежа  територіа льної грома диІснуючі НазваПроектні

Функціональні зони
Існуючі НазваПроектні

Територія грома дської за будови

Територія зелених на са джень спецпризна чення

Територія виробнича
Територія тра нспортної інфра структури
Територія інженерної інфра структури
Територія комуна льних об'єктів

Територія кла довищ а
Фруктові і цитрусові са ди

Територія на селеного пункту

Водні об'єкти
Територія сільськогоспода рського призна чення

Територія зелених на са джень за га льного користува ння 
Територія лісогоспода рського призна чення 

Ква рта ли житлової за будови

Степова , лугова  рослиннiсть, ча га рники
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Територія рекреа ційного призна чення

Рельєф (горизонта лі)

Територія спеціа льного призна чення

Територія історико-культурного призна чення

Існуючі НазваПроектні
Автомобільні д орог и  д е ржавного значення

Н а ціона льна
Територіа льна

Cта нція невідкла дної медичної допомоги

Ме д и чні установи

ФА П (пункт здоров’я), а птечний пункт

А ЗПСМ  (а мбула торія за га льної пра ктики
сімейної медицини)

Існуючі НазваПроектні

Центр комплексної реа біліта ції для дітей з інва лідністю/
Будинки-інтерна ти для осіб похилого віку, ветера нів війни
та  пра ці, одиноких непра цезда тних грома дян.

Ліка рня

Пожежне депо

Ви робни чі та комунальні об'єкти

Промислове підприємство
М ісце за хоронення трупів тва рин за крите

Сільськогоспода рське підприємство
Існуючі НазваПроектні

Полігон за хоронення ТПВ (сміттєзва лищ е)
Сміттєсортува льна  ста нція
Інвестиційно-прива бливі території

Тури сти чно-рекреацій ні заклад и
М ісце відпочинку на  природі, об'єкт зеленого туризму,
місце полюва ння, риба льства , рекреа ційна  зона  проектна

Існуючі НазваПроектні

ЗДО
Існуючі НазваПроектні

За кла ди дош кілької освіти

Спеціальні навчальні заклад и
Вищ ий на вча льний за кла д

Існуючі НазваПроектні

Школи

Реорга ніза ція ЗЗСО І-ІІ в ЗЗСО І

Існуючі НазваПроектні

Ш кола  за га льноосвітня І-ІІІ ступенів
Опорний на вча льний за кла д
за га льньої середньої освіти І-ІІІ ступенів
Н а вча льно виробничий комплекс
(Ш кола  І-II ступенів, ЗДО) 
Н а вча льно виробничий комплекс
(Ш кола  І ступеня, ЗДО) 

Реорга ніза ція Н ВК (Ш  ІІ в Ш І)

Альтернати вні д жерела енергії
Вітрова  електроста нція (ВЕС) 
Геліоста нція (ГЛС) 

Існуючі НазваПроектні

Об’єкти  вод опостачання та вод овід ве д е ння
Водона пірна  ба ш та
Окрема  водоза бірна  свердловина
Водоза бірні споруди питного водопоста ча ння
Водопровідна  на сосна  ста нція

Існуючі Назва

Ста нція водопідготовки

Са ніта рно-за хисні зони споруд зовніш нього тра нспорту

Охоронні зони
Територія об’єкту культурної та  а рхеологічної спа дщ ини

Планувальні обмеження
Са ніта рно-за хисні зониОхоронна  зона  (крім
охоронних зон на вколо
па м’яток культурної спа дщ ини)

Водоохоронні зони

Зона  регулюва ння за будови

Са ніта рно-за хисні зони сільськогоспода рських підприємств та  об'єктів

Охоронні зони об'єктів ма гістра льного трубопровідного тра нспорту

Са ніта рно-за хисні зони скла дів
Са ніта рно-за хисні зони промислових підприємств
Са ніта рно-за хисні зони уста нов комуна льного господа рства
Са ніта рно-за хисні зони споруд зовнішнього тра нспорту

Са ніта рно-за хисні зони очисних споруд
Са ніта рно-за хисні зони лінійних інженерних споруд

Існуючі НазваПроектні

Прибережна  за хисна  смуга  

Схема  пла нува ння території
А постолівської об'єдна ної територіа льної грома ди

Дніпропетровської обла сті 

Проектний пла н (основне креслення), суміщ ений зі
схемою проектних пла нува льних обмежень

М 1:50 000

Орга ніза ція Glob al Communities , викона вець програ ми міжна родної
технічної допомоги «Децентра ліза ція приносить

кра щ і результа ти та  ефективність» USAID DOBRE в Укра їні
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