
ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМТВО НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ І ПРОЕКТНИЙ ІНСТИТУТ МІСТОБУДУВАННЯ 

ДП «НДПІ МІСТОБУДУВАННЯ»

ІСТОРИКО-АРХІТЕКТУРНИЙ ОПОРНИЙ ПЛАН

ВИЗНАЧЕННЯ МЕЖ ТА РЕЖИМІВ ВИКОРИСТАННЯ 

ІСТОРИЧНИХ АРЕАЛІВ 

ЗОНИ ОХОРОНИ ПАМ’ЯТОК КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ

І В А Н О - Ф Р А Н К І В С Ь К О Ї  О Б Л А С Т І



Науково-проектну роботу «Історико-архітектурний опорний план, визначення меж 

та режимів використання історичних ареалів міста Калуш Івано-Франківської 

області» виконано ДП «НДПІ містобудування» за договором 

з Калуською міською радою від 21.09.2017 № 2017-107 

у складі документації генерального плану міста Калуш.

Основою для виконання роботи є чинна законодавча і нормативно-методична база, 

закони України «Про основи містобудування», «Про охорону культурної 

спадщини», «Про охорону археологічної спадщини», 

«Про регулювання містобудівної діяльності», 

державні будівельні норми України «Склад та зміст історико-архітектурного

опорного плану населеного пункту» (ДБН Б.2.2-3:2012), 

Планування та забудова територій» (ДБН Б.2.2-12:2019) та інші.

Науково-проектну роботу складають два розділи: науково-дослідний, історико-

архітектурний опорний план та проектно-регулятивний, історичний ареал та зони 

охорони пам’яток культурної спадщини.











Видова точка №1 

по вул. Смольського

Видова точка №2 

по вул. Церковній



Видова точка №3 

по вул. Максима Рильського

Видова точка №4

по вул. Чорновола



Видова точка №6

по вул. Івана Франка

Видова точка №5

по вул. Тараса Шевченка



Видова точка №7

на Майдані Шептицького

Видова точка №8

на Майдані 

Шептицького



Видова точка №9 

на площі Героїв

Видова точка №10 

по вулиці 

Степана Бандери



Видова точка №12 

на площі Героїв

Видова точка №11 

по вул. Михайла

Грушевського



Видова точка №13 на площі Героїв



3D модель 

історичного ареалу

«Вільне місто Калуш»



Максимально 

допустима висотність в

історичному ареалі

«Вільне місто Калуш»



Модель видової точки №5

(по вул. Тараса Шевченка)

Модель видової точки №6

(по вул. Івана Франка)



Модель видової точки №9

(на площі Героїв)

Модель видової точки №10

(по вул. Степана Бандери)



Модель видової точки №11

(по вул. Михайла Грушевського)

Модель видової точки №12

(на площі Героїв)



Модель видової точки №13

(на площі Героїв)
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