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Зміст 
Позначення Найменування Примітка 

3615.52/2002-02-ЗМ Зміст стор. 2 

3615.52/2002-02-СП Склад проекту стор. 3 

3615.52/2002-02-ПД Підтвердження ГАП стор. 4 

3615.52/2002-02-ВУ Відомості про учасників проектування стор. 5 

3615.52/2002-02-ПЗ Пояснювальна записка стор. 6 

Передмова стор. 6 

1. Оцінка існуючої ситуації стор. 9 

2. Основні принципи планування та забудови території стор. 14 

3. Трудові ресурси стор. 18 

4. Вулична мережа та транспортне обслуговування стор. 18 

5. Інженерне підготовлення та інженерний захист території стор. 19 

6. Комплексний благоустрій та озеленення території стор. 21 

7. Містобудівні заходи щодо поліпшення стану навколишньго середовища стор. 21 

8. Інженерне забезпечення, розміщення магістральних інженерних мереж, 
споруд стор. 23 

9. Заходи щодо реалізації детального плану території стор. 26 

10. Інженерно-технічні заходи цивільного захисту (цивільної оборони) стор. 27 

11. Переважні та супутні види використання території стор. 27 

12. Містобудівні умови та обмеження забудови земельної ділянки стор. 28 

13. Склад вихідних даних стор. 30 

14. Основні техніко-економічні показники стор. 36 

Додатки 

Завдання на розроблення детального плану території 
Розпорядження № 27 від 30 січня 2020 р. Богодухівської районної 
державної адміністрації Харківської області 
Державні вимоги №01-02/748-2/1046 від 08.05.2020 р. 
Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про 
реєстрацію права власності № 33747585 від 17.02.2015 р. 
Повідомлення про оприлюднення заяви про визначення обсягу 
стратегічної екологічної оцінки. 
Інженерно-топографічні плани  М 1:500 та М 1:2000 
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Склад проекту 
 

Номер 
тому 

 
Позначення 
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Примітка 

1 3615.52/2002-02-ПЗ Пояснювальна записка  

2 3615.52/2002-02-ОП Основні положення  
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Підтвердження ГАП 
 

Детальний  план  території для будівництва комплексу споруд 

сонячних панелей фотоелектричних елементів на приватній земельній 

ділянці площею 2,0 га (кадастровий номер 6320887500:01:001:0587), 

розташованої на території Сазоно-Баланівської  сільської ради 

Богодухівського району Харківської  області за межами населеного пункту 

виконано згідно з вимогами: 

Земельного кодексу України,  

Водного  кодексу  України,   

Закону  України  «Про  планування  і забудову територій»,  

Закону  України  «Про  регулювання  містобудівної  діяльності»,   

ДБН Б. 2.2-12:2019 «Планування та забудова територій», 

ДБН Б.1.1-22:2017 «Склад та зміст плану зонування територій»,  

ДБН Б 1.1-15:2012 «Склад та зміст генерального плану населеного пункту»,  

ДБН Б 1.1-21:2017 «Склад та зміст схеми планування території, на якій 

реалізуються повноваження сільських, селищних та міських рад», 

ДСТУ 8635:2016 «Геліоенергетика. Площадки для фотоелектричних 

станцій. Приєднання станцій до електроенергетичної системи»,  

ДБН Б.1.1-14:2012  «Склад та  зміст  детального  плану  території» (зі 

змінами),  а  також  екологічних,  санітарно-гігієнічних  та протипожежних 

норм, що діють на території України. 

 
 
 

Головний архітектор проекту   В. О. Хесін        
М.П. 
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Відомості про учасників проектування 

Розділ 
проекту Посада Ініціали, 

прізвіще Підпис 

Пояснювальна 
записка 

 
Основні 
положення 

Член Правління Національної 
Спілки архітекторів України, 
академік Української Академії 
архітектури, дійсний член 
ICOMOS - Міжнародної ради з 
питань пам`яток і визначних місць, 
атестований архітектор, 
атестований експерт - головний 
архітектор проекту. 

          Хесін В. О.  
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Пояснювальна записка 

ПЕРЕДМОВА 

        Детальний  план  території –  містобудівна  документація,  що  визначає  

планувальну організацію  та  розвиток  території.   

       Детальний  план  у  межах  населеного  пункту  уточнює положення 

генерального плану населеного пункту та визначає планувальну організацію та 

розвиток частини території.  

       Детальний  план  розробляється  з  метою  визначення  можливості  

передачі (надання) земельних  ділянок  із  земель  державної  або  комунальної  

власності  у  власність  чи  у користування  фізичним  та  юридичним  особам,  а  

також  зміни  цільового  призначення земельної  ділянки  для  містобудівних  

потреб  тільки  після  затвердження,  відповідно  до вимог чинного 

законодавства.  

       Детальний  план  розробляється  з  метою  визначення  планувальної  

організації  та функціонального  призначення,  просторової  композиції  та  

параметрів  забудови,  а  також ландшафтної  організації  кварталу,  

мікрорайону,  іншої  частини  території  населеного пункту, призначених для 

комплексної забудови чи реконструкції.  

      Детальний план території визначає:  

−  принципи планувально-просторової організації забудови;  

−  червоні лінії та лінії регулювання забудови;  

−  функціональне  призначення,  режим  та  параметри  забудови  однієї,  чи  

декількох  земельних  ділянок,  розподіл  територій  згідно  з  будівельними  

нормами, державними стандартами та правилами;  

−  містобудівні умови та обмеження;  

−  черговість та обсяги інженерної підготовки території;  

−  систему інженерних мереж;  

−  порядок організації транспортного та пішохідного руху;  

−  порядок комплексного благоустрою та озеленення.  
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       Детальний план території  для будівництва комплексу споруд сонячних 

панелей фотоелектричних елементів на приватній земельній ділянці площею 

2,0 га (кадастровий номер 6320887500:01:001:0587), розташованої на території 

Сазоно-Баланівської сільської ради Богодухівського району Харківської області 

за межами населеного пункту  розроблено   ФО-П  ХЕСІН В. О. на підставі:  

−  завдання на проектування;  

−  розпорядження № 27 від 30 січня 2020 р. Богодухівської районної державної  

адміністрації Харківської області «Про розроблення детального плану 

території», щодо надання дозволу на розробку детального плану території для 

визначення можливості будівництва комплексу споруд сонячних панелей 

фотоелектричних елементів, з метою визначення всіх планувальних обмежень 

використання території згідно з державними будівельними та санітарно-

гігієнічними нормами, параметрів забудови земельної ділянки, розташованої за 

межами населених пунктів на території Сазоно-Баланівської сільської ради 

Богодухівського району Харківської області; 

− державних вимог №01-02/748-2/1046 від 08.05.2020 р. щодо забезпечення 

державних інтересів під час розробки детального плану території для 

будівництва комплексу споруд сонячних панелей фотоелектричних елементів 

на приватній земельній ділянці площею 2,0га (кадастровий номер 

6320887500:01:001:0587), розташованої на території  Сазоно-Баланівської 

сільської ради Богодухівського району Харківської області за межами 

населеного пункту.  

−  інженерно-топографічних планів  М 1:500 та М 1:2000, що виготовлено  

ФО-П Сич В.І.  у 2020 році;  

−  натурних обстежень.  

       Під  час  розроблення  детального  плану  було  враховано  законодавчі  та  

нормативні документи:  

−  Земельний кодекс України;  

−  Водний кодекс України;  

−  Закону  України  «Про  планування  і забудову територій»;  
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−  Закон України «Про регулювання містобудівної діяльності»;  

−  Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні».  

      Під час проектування враховано вимоги:  

− ДБН Б. 2.2-12:2019 «Планування та забудова територій»; 

− ДБН Б.1.1-22:2017 «Склад та зміст плану зонування територій»;  

− ДБН Б 1.1-15:2012 «Склад та зміст генерального плану населеного пункту»;  

ДБН Б 1.1-21:2017 «Склад та зміст схеми планування території, на якій 

реалізуються повноваження сільських, селищних та міських рад»; 

− ДСТУ 8635:2016 «Геліоенергетика. Площадки для фотоелектричних 

станцій. Приєднання станцій до електроенергетичної системи»; 

− ДБН Б.1.1-14:2012  «Склад та  зміст  детального  плану  території» (зі 

змінами),  а  також  екологічних,  санітарно-гігієнічних  та протипожежних 

норм, що діють на території України. 

        Сонячні панелі фотоелектричних елементів (сонячні  батареї),  як  джерело  

електроенергії,  сьогодні  вже  важко  назвати  чимось  незвичним.  Вперше  їх  

почали  застосовувати  для  енергозабезпечення  космічних  станцій більше 40  

років,  тому  сьогодні  сонячні  батареї  міцно  ввійшли  в  побут  як  джерело 

екологічно чистої й безкоштовної енергії.  

        Ще 5-6  років  тому  про  сонячну  енергетику  в  Україні  знали  лише  

одиниці  та  вважалося,  що  сонячні  електростанції —  це  неймовірно  дороге  

і  малоефективне задоволення.  Однак  зараз  про  сонячні  електростанції  

знають  практично  всі  завдяки  ряду  причин.   

         В  першу  чергу,  стрімкий  розвиток  фотоелектричної  промисловості  

призвів  до різкого  падіння  собівартості,  як  сонячних систем  так  і  сонячної  

електроенергії  в  цілому.  

        Протягом  останніх 5  років  вартість  будівництва  сонячних  

електростанцій  скоротилася  більш  ніж  у  2  рази.   

        По-друге,  подорожчання  газу  і  перебої  з  електроенергією  призвели  до 

того,  що  багато  хто  почав  шукати  альтернативні  джерела  

енергозабезпечення  та енергонезалежності.   
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        По-третє,  для  тих,  хто  хоче  отримати  додатковий  прибуток –  це  гарна 

можливість  мати  пасивний  дохід,  тобто  дохід,  який  не  вимагає  щоденної  

участі  в операційній  діяльності.   

        До  того  ж  Україна  має  гарне  географічне  положення  для  роботи 

сонячних  електростанцій,  бо  рівень  сонячної  генерації  значно  вище,  а  ніж  

в  тієї  ж Німеччини, що є наразі лідером сонячної енергетики в Європі.  

        Сонце –  джерело  альтернативної  енергії,  доступне  практично  кожному.  

До  того  ж «зелений»  тариф  на  електроенергію,  отриману  від  сонячних  

електростанцій,  є  найвищим, що  робить  бізнес  з  продажу  сонячної  

електроенергії  одним  із  самих  доступних  і привабливих  для  інвесторів.   

        Сонячна  енергія  є  практично  невичерпним  джерелом  енергії.  

        Сонячні  енергоустановки  можуть  застосовуватися,  як  додаткове  

джерело  енергії  спільно  з  іншими способами виробництва електрики.  

        Основними  засадами  державної  політики  у  сфері  альтернативних   

джерел  енергії  є   нарощування  обсягів  виробництва  та  поживання  енергії,  

виробленої  з  альтернативних джерел,  з  метою  економного  витрачання  

традиційних  паливно-енергетичних  ресурсів  та зменшення  залежності 

України від їх імпорту .  

   Мета  розроблення  даного  детального  плану –  визначення можливості 

розміщення комплексу споруд сонячних панелей фотоелектричних елементів 

на земельній ділянці площею 2,0 га (кадастровий номер 

6320887500:01:001:0587) приватної власності,  та  зміни цільового призначення 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства на землі 

для розміщення, будівництва і експлуатації та обслуговування об'єктів 

енергогенеруючих підприємств, установ і організацій. 

 

1. ОЦІНКА ІСНУЮЧОЇ СИТУАЦІЇ 

1.1. Містобудівні умови 

      Богодухівський район — район на північному заході  Харківської 

області України, на межі із Сумською областю. Населення — майже 40 тисяч 

осіб.  На півночі межує з Великописарівським і Охтирським районами Сумської 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D0%B8_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%BC%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%96%D0%B2%D0%BD%D1%96%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%80%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%85%D1%82%D0%B8%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%BC%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
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області, на півдні—  з Валківським, на заході — із Краснокутським, та 

із Золочівським і Дергачівським районами Харківської області на сході.  

Районний центр —  місто Богодухів. 

      Територія Богодухівського району — 1160,31 км² (або 116 031 га). Це 3,7 % 

загальної площі Харківської області. 

       Водні об'єкти району займають 72,3 га (з них ставки — 56,6 га). 

       Територією району протікають 10 річок: Мерла (найбільша), Крисинка, 

  Рябина, Мерчик, Мокрий Мерчик, Братениця, Куп'єваха, Івани, Мандричина,  

  Криворотівка. 

         Сазоно-Баланівська сільська рада — адміністративно-територіальна     

одиниця та орган місцевого самоврядування в Богодуховському районі 

Харківської області.  

        Адміністративний центр — село Сазоно-Баланівка. 

        Сазоно-Баланівська сільська рада утворена в 1918 році. 

Територія ради: 51,27 км² 

Населення ради: 1 312 особи (станом на 2001 рік) 

           Територія  проектування,  площею 2,0000  га,  розташована  на сході  від 

селища Горького,  за  межах населених пунктів.  

           Горького — селище сільського типу Богодухівського району Харківської 

області України. Горького підпорядковане Сазоно-Баланівській сільській раді. 

          Селище засноване в 1970 році. Населення 641 осіб. Площа 0,79 км2.  

Густота населення 811 осіб/км². 

           Селище Горького знаходиться за 4 км від села Сазоно-Баланівка.  

Село розташоване на залізничній гілці Богодухів-Люботин, станція Зупинний 

пункт 198 км. Поруч проходить автомобільна дорога Р 46.  

       Межа  території  проектування  встановлена  згідно  витягу з Державного 

реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності  

№ 33747585  від 17.02.2015 року, реєстраційний номер об’єкту нерухомого 

майна: 532690963208, номер запису про право власності: 8758618. 

       Рельєф  території  проектування  для розміщення комплексу споруд 

сонячних панелей фотоелектричних елементів похилий із  загальним  ухилом  

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%BC%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%96%D0%B2%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%85%D1%96%D0%B4
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%BA%D1%83%D1%82%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%87%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_(%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B0%D1%87%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%85%D1%96%D0%B4
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D1%81%D1%82%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%83%D1%85%D1%96%D0%B2
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B0_(%D1%80%D1%96%D1%87%D0%BA%D0%B0)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%8F%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B0_(%D1%80%D1%96%D1%87%D0%BA%D0%B0)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%80%D1%87%D0%B8%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%9C%D0%B5%D1%80%D1%87%D0%B8%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8F_(%D1%80%D1%96%D1%87%D0%BA%D0%B0)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BF%27%D1%94%D0%B2%D0%B0%D1%85%D0%B0_(%D1%80%D1%96%D1%87%D0%BA%D0%B0)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8_(%D1%80%D1%96%D1%87%D0%BA%D0%B0)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D1%96%D0%B2%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD_%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%86%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D1%80%D1%8F%D0%B4%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%BE-%D0%91%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%83%D1%85%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%BE-%D0%91%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%81%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%BE-%D0%91%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%83%D1%85%D1%96%D0%B2
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8E%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/198_%D0%BA%D0%BC_(%D0%B7%D1%83%D0%BF%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%82)
https://uk.wikipedia.org/wiki/198_%D0%BA%D0%BC_(%D0%B7%D1%83%D0%BF%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%82)
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на  південь.  Перепад  висот  в  межах  території  проектування  складає  14,08 м  

між відмітками 171.17-157.00 м в Балтійській системі висот.  

       Територія проектування межує:  

-  на  півночі з  землями  приватної  власності, з  цільовим призначенням – землі 

для ведення особистого селянського господарства, кадастрові  номера 

земельних ділянок - 6320887500:01:001:0549, 6320887500:01:001:0586; 

-  на  заході з  землями  приватної  власності, з  цільовим призначенням – землі 

для ведення особистого селянського господарства, кадастровий  номер 

земельної ділянки - 6320887500:01:001:0650; 

-  на  півдні з  землями  приватної  власності, з  цільовим призначенням – землі 

для ведення особистого селянського господарства, кадастрові  номера 

земельних ділянок - 6320887500:01:001:0534, 6320887500:01:003:0010; 

 - на сході з  землями  державної власності,  з  цільовим призначенням – землі 

для рибогосподарських потреб, кадастровий  номер земельної ділянки 

6320887500:01:001:0577;  

        В  межах  території  проектування  в східній частині земельної ділянки 

проходить ЛЕП напругою  0,4  кВ та кабельні мережі інтернету.  Інші будівлі  

та  споруди відсутні.   

       За  існуючим  станом територія, вкрита чагарниками і трав’янистою 

рослинністю.  

        Під’їзд  до  території  проектування  здійснюється в південно-східній 

частині земельної ділянки. Дорога з твердим покриттям (бетонні плити) веде до 

автомобільної дороги Р 46. 

1.2. Природно-кліматичні умови 

  К л і м а т  

        Богодухівський район розташований у зоні помірно-

континентального клімату. На клімат району впливають повітряні маси, що 

надходять з Атлантичного та Північного Льодовитого океанів. Для цього 

клімату характерні відносно тепле літо і порівняно тепла зима, при достатній 

вологості протягом усього року. Середня багаторічна температура повітря 

близько +7,2°, найхолоднішими місяцями є січень −6,9° та лютий −6,8°. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D1%96%D0%BC%D0%B0%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D0%B5%D0%B0%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%96%D0%B2%D0%BD%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%9B%D1%8C%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D0%B5%D0%B0%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D0%B5%D0%B0%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%96%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8E%D1%82%D0%B8%D0%B9
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Мінімальна температура за останні роки була у лютому 1994 року −32,5°.  

Лише 1940 року температура повітря в січні падала до −40°. Але останнім 

часом таких морозів не було. 

        Середня місячна температура липня +19,8°, серпня +19,1°. Абсолютний 

максимум +37°. 

        Середньорічна кількість опадів — 552 мм; норма опадів за рік — 500 мм.          

        Середнє число днів з опадами протягом року — 161 день. Від жовтня до 

квітня днів з опадами спостерігається більше, ніж протягом інших місяців. 

Найбільша кількість днів з опадами спостерігається у січні і лютому, але 

найбільша кількість опадів спостерігається у травні — червні. Хоча кількість 

днів з опадами у останньому випадку звичайно менша, але опади інтенсивні, у 

вигляді зливових дощів. Найменша кількість опадів у серпні. 

        Опади бувають здебільшого у вигляді дощу в теплий період (квітень  — 

жовтень) і снігу в холодний. Мряка спостерігається в усі місяці року, за 

винятком червня й липня, коли її майже не буває. Восени і взимку мряка 

спостерігалася частіше, ніж весною. Найбільша кількість днів із дощем 

припадає на травень, здебільшого дощі бувають у жовтні. У період 

із листопада по березень кількість днів із дощем зменшується: у цей період 

спостерігаємо сніг. Нерідко сніг буває в жовтні і у квітні. 

         Середньорічна вологість повітря — 75 %. Найбільша вологість припадає 

на холодну пору року (листопад — лютий 85-90 %), найменша вологість 

у травні 56-60 %. 100 % вологість спостерігається при туманах у період з 

листопада по травень, а з них особливо часто  — у грудні. 

         Узимку тумани тривають кілька діб. Улітку тумани бувають часто і 

тривалість їх недовга, усього 3-5 годин. Здебільшого вони спостерігаються 

вранці. 

         Найбільша кількість днів зі штилем спостерігається в літню пору. За 

напрямком вітри бувають різні; проте взимку й весною частіше 

спостерігаються східні вітри, влітку — західні, восени — південні й західні. 

         Найбільше хмарних днів спостерігається в період 

із листопада по березень. Багато ясних днів відзначено влітку (липень-

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/1994
https://uk.wikipedia.org/wiki/1940
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%96_%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%BB%D1%96%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%96%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8E%D1%82%D0%B8%D0%B9
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D1%89
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D1%89
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BD%D1%96%D0%B3
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%BE%D0%B2%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B4
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BD%D1%96%D0%B3
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B4
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8E%D1%82%D0%B8%D0%B9
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B4
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D1%8C
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вересень). Висота хмарності здебільшого 600—800 м. Хмарність висотою 300—

400 м є типовішою для січня, лютого, березня, листопада, грудня; 200 м і 

менше в жовтні й листопаді. 

 Узимку (грудень-березень) спостерігаються заметілі, хоча нерідко бувають 

і наприкінці жовтня-листопада. Зимові заметілі тривають до трьох діб.    

   Сніговий покрив лежить із листопада -грудня до березня. Середня висота 

снігового покриву близько 15 см. Серед зимових явищ особливо часто 

спостерігаються ожеледь та паморозь, що можуть тривати (особливо у стадії 

збереження) до 4-6 діб.   

 В іт р о в и й  р е ж и м 

   Середньорічна швидкість вітру — 4 м/с. Найбільша швидкість вітру 

спостерігається в листопаді-березні. На холодну пору року припадає і 

найбільше число днів зі швидкістю вітру 15 м/с і більше. Найбільша швидкість 

вітру, що була зафіксована метеостанцією Богодухів у період 1995–2000 роки, 

становила 24 м/с. 

 Улітку спостерігаються суховії: вітер 12 м/с і більше при низькій вологості 

повітря — менше 30 %. У теплий період спостерігаються грози й град. 

21 травня 1996 року був відмічений сильний град; його розміри сягали більш 

ніж 30 мм, а місцями 50 мм. 

1.3. Планувальні обмеження 

       Внаслідок  проведеного  аналізу  існуючого  стану  території  проектування 

та містобудівного оточення, яке складається навколо території проектування, 

встановлено, що:  

− санітарно-захисні   зони   від   об’єктів,   які   проектуються,   є   

складовими  санітарно-захисних зон загальної виробничої зони та складає 50 м;

− на земельній ділянці встановлено обмеження – прибережна захисна смуга по 

берегах річок та навколо водойм уздовж урізу води (у меженний період) 

шириною:  для малих річок, струмків і потічків, а також ставків площею більш 

як 3 гектари - 50 метрів,  згідно вимог пункту 2 статті 60  Земельного Кодексу 

України від 25.10.2001 р. за № 2768-ІІІ (зі змінами) «Обмеження у використанні

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%96%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8E%D1%82%D0%B8%D0%B9
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B4
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%BE%D0%B2%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%BE%D0%B2%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B4
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B4
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/1995
https://uk.wikipedia.org/wiki/2000
https://uk.wikipedia.org/wiki/21_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/1996
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земельних ділянок прибережних захисних смуг уздовж річок, навколо водойм 

та на островах»; 

−  зони  охорони  від підземних  та  відкритих  джерел  водопостачання,  

водозабірних  та  водоочисних  споруд,  водоводів,  об’єктів  оздоровчого  

призначення  складає  25 м;  

−  зони  охорони  пам’яток  культурної  спадщини,  археологічних  територій, 

історичного ареалу населеного пункту – відсутні;  

−  охоронна  зона  ЛЕП  напругою 0,4  кВ – 2  м  від  проекції  крайнього  дроту  

в  обидві сторони  від  осі  ЛЕП,  а  відстань  від  об’єктів  до  будівель  та  

споруд,  розташованих  в охоронній зоні – 2 м;  

−  охоронна  зона  телекомунікаційних  кабелів – 0,6  м  від осі в обидві 

сторони;  

−  зони  особливого  режиму,  використання  земель  навколо  військових  

об’єктів Збройних  Сил  України  та  інших  військових  формувань,  у  

прикордонній  музі – відсутні; 

−  зони газопроводу  високого  тиску – відсутні. 

      Через  територію  проектування  проходить  лінія  електропередачі 0,4  кВ, 

охоронна зона якої становить 2,0 м по обидва боки від осі лінії.  

      Територія  проектування  перебуває  за  межами  території  об’єктів  

природно-заповідного фонду,  об’єктів  культурної   спадщини та їх охоронних 

зон, які на момент проектування не виявлено та не встановлено. 

 

2. ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ПЛАНУВАННЯ ТА ЗАБУДОВИ ТЕРИТОРІЇ 

2.1. Архітектурно-планувальне рішення 

       Загальне  композиційне  вирішення  території  інженерної  інфраструктури  

в  межах території  проектування  обумовлене  проходженням  зовнішньої  межі  

проектування,  рельєфом  території,  структурою  передбаченої  генпланом  

вуличної  мережі,  містобудівним оточенням, що клалось навколо території 

проектування з існуючою на суміжних ділянках  забудовою.  

        Комплекс споруд сонячних панелей фотоелектричних елементів (сонячна 

електростанція)  -  це  система,  яка  складається  з  набору  однієї  чи  більше  
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сонячних  панелей,  контролера  заряду-розряду  акумуляторів,  інвертора,  

набору акумуляторних  батарей  та  опорної  конструкції (або  без  інвертора  та 

АКБ).  Сонячна електростанція  безпосередньо  перетворює  сонячне  

випромінювання  в  постійний  струм, далі постійний струм за допомогою 

інверторів перетворюється в трифазний змінний струм  низької напруги (0,4 

кВ) та за допомогою підвищувальних трансформаторів адаптує низку  напругу 

до напруги енергосистеми 10 кВ для подальшого розподілення між 

споживачами.  

         В  свою  чергу  продукція  комплексу споруд сонячних панелей 

фотоелектричних елементів є  інженерною  продукцією,  яка  за формою  

відрізняється  від  продукції  матеріального  виробництва.  Її  нематеріальна 

форма  що  виключає  можливість  зберігання,  обумовлює  можливість 

включення  процесу транспортування (по  мережах)  в  продовження  

виробничого.  Спожита  продукція  називається інженерною послугою.  

        Процес  виробництва  інженерної  продукції  носить  міжгалузевий  

характер  і визначається  спеціалізацією  формованої  галузевої  системи 

управління  окремими елементами систем, підпорядкованих відомчим 

інтересам.  

        Інженерна  продукція  є  об’єктом  інженерної  інфраструктури,  

функціональне   призначення  якої  складається  в  забезпеченні  на  конкретній  

території  всіх  споживачів  водою,  енергією,  паливом,  видаленні  та  

захороненні  побутових  і  виробничих  відходів виробництва,  у  творенні  

повітряно-теплового  режиму  в  приміщенні  і  санітарно-гігієнічних умов для 

проживання.  

       Інженерна  інфраструктура,  на  відміну  від  інших  інфраструктур,  разом  

з  транспортною  системою  має  комплекс  виробництв  з  вироблення  

інженерної  продукції,  до  яких відносяться підприємства зі збагачення та 

очищення природних і стічних вод, джерел  з  вироблення  електричної  та  

теплової  енергії,  підприємства  зі  знищення  та  перероблення  відходів, а 

також споруди з перетворення потенціалу транспорту продукції.  



3615.52/2002-02-ПЗ 
Аркуш 

1616Изм. Кільк. Аркуш № док. Підпис Дата 

         Згідно  з  вимогами  чинних  галузевих  нормативно-правових  актів  до 

об’єктів  енергетичної  інфраструктури,  яка  є  складовою  інженерної 

інфраструктури  загалом, відносяться об’єкти енергогенеруючих підприємств, 

установ і організацій (атомні, теплові, гідро-  та  гідроакумулюючі 

електростанції,  теплоелектроцентралі,  котельні),  об’єкти альтернативної 

енергетики  (електростанції  з  використанням  енергії  вітру,  сонця  та  інших 

джерел),  об’єкти  передачі  теплової  та  електричної  енергії,  виробничі 

об’єкти,  необхідні для експлуатації об’єктів енергетики, в тому числі бази та 

пункти. 

2.2. Характеристика намірів забудови об’єкта містобудування 

        Детальним  планом  передбачається  розміщення комплексу споруд 

сонячних панелей фотоелектричних елементів.   

   До основних будівель і споруд  комплексу входять: 

− сонячні панелі – 900 шт.;

− інвертори – 10 шт.;

− автостоянка (три машино місць);

− пожежні резервуари 54 м3 – 2 шт;

− комплексна трансформаторна підстанція 400 кВт – 1 шт;

− опора з підкосом для установки  роз'єднувача – 1 шт;

− вбиральня – 1 шт;

− мокрий сухий колодязь для збору води з пожежного резервуару – 1 шт;

− пірс для забору води з водойму 12х12 м.

        Основний  транспортний  під’їзд  до  комплексу споруд сонячних панелей 

фотоелектричних елементів передбачено  з  південно-східної сторони, по 

місцевих проїздах.  

       Поблизу  під’їзду  до  території  проектування,  передбачається розміщення 

автостоянки на три машино місць.  

       Світовий  ринок  продажів  сонячних  панелей  за  останні  роки  виріс  

більш,  ніж  в 2 рази.  І,  за  прогнозами  аналітиків,  попит  на  фотоелектричні 

сонячні  модулі  найближчим часом  буде  стабільно  зростати.  Поєднання   

великого  попиту  з  поширенням  і  розвитком технології  виготовлення   
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сонячних  батарей  призвело  до  того,  що  на  ринку  зараз  присутня велика  

кількість  виробників,  і  при  цьому  їх  число  постійно  збільшується.   

       Проектом детального  плану  пропонується  використання  панелей  типу 

JAM60S10-330/PR та інвертори:  Huawei  (SUN2000-33KTL).  Остаточний  тип  

обладнання,  який  буде  використовуватись  на  території  сонячної  

електростанції,  буде  уточнено на подальших стадіях проектування.  

       За  принципом  роботи  сонячна  панель –  це  фотоелектричний генератор  

постійного струму, який використовує ефект перетворення променевої енергії в 

електричну. Точніше, у  сонячних  батареях  використана  властивість  

напівпровідників  на  основі  кристалів  кремнію.  Кванти  світла,  потрапляючи  

на  пластину  напівпровідника,  вибивають  електрон  із  зовнішньої  орбіти  

атома  даного  хімічного  елементу,  що  створює  достатню  кількість  вільних  

електронів  для  виникнення  електричного  струму.  Однак  для  того,  щоб  

напруги  й  потужності  такого  джерела  було  достатньо  для  застосування  в  

побутових  цілях,  одного або  двох  кремнієвих  елементів  недостатньо.  Тому  

їх  збирають  у  цілі  модулі,  де  з’єднують   паралельно або послідовно. При 

цьому площа таких модулів може становити від декількох  квадратних 

сантиметрів до декількох квадратних метрів.  

        Все  фотоелектричне  поле  умовно  поділяється  на  окремі  сектори,  які  

підключаються  до  відповідних  блоків  інвертора.  

      Загальна потужність комплексу споруд сонячних панелей фотоелектричних 

елементів передбачена орієнтовано 300 кВт.  

       Робочі  поверхні  сонячних  модулів  орієнтовані  виключно  на  південь  і  

розміщені  на опорних  металоконструкціях  у  декілька  рядів.  Кут  нахилу  

сонячних  батарей  відносно горизонту  складає  30º. Відстань  між  сусідніми  

рядами  сонячних  модулів  в  плані  прийнято 3,20 м  – 3, 165 м.  

       Металеві  каркаси  для  розміщення  сонячних  модулів  забезпечують  їм  

надійну  фіксацію  у  робочому  положенні,  при  будь-яких  очікуваних  

атмосферних  явищах, виключаючи  можливість  їх  перекидання  або  підняття  

в  повітря.  Орієнтація  каркасів  на  південь α= 0º з кутом нахилу до горизонту 
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ß = 30 º.  Ряди  каркасів  розміщені  таким  чином,  щоб  виключити  затінення  

сонячних  модулів сусідніми рядами.  

       Всі  елементи  каркаса  передбачаються  з  вуглецевої  сталі  із  захисним  

цинковим  покриттям,  що  забезпечує  тривалий  термін  служби  каркаса  без  

необхідності  його  обслуговування.  

       Масив сонячних модулів електростанції умовно поділений на сектори.  

       З  кожного  сектору  вироблена  електроенергія  через  з’єднувальні  

коробки  та інвертори  подається  на  КТП,  а  далі  до  існуючої  енергосистеми 

35  кВ  для  подальшого розподілення між споживачами.  

       По периметру території, з внутрішньої сторони, та по центру передбачено 

проїзд для   технологічного обслуговування відповідних блоків інвертора та 

трансформатора.  

 

3. ТРУДОВІ РЕСУРСИ 

3.1. Кількість працюючих 

        Орієнтовна  потреба  в  трудових  ресурсах  для  ефективної  діяльності   

комплексу споруд сонячних панелей фотоелектричних елементів  розташованої 

на території Сазоно-Баланівської  сільської ради Богодухівського району 

Харківської області за межами населеного пункту – 6 чол.  

 

4. ВУЛИЧНА МЕРЕЖА ТА ТРАНСПОРТНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ 

4.1. Вулична мережа 

       Під’їзд  до  території  проектування  здійснюється  з  автодороги P 46 

4.2. Організація руху транспорту та пішоходів 

          По  периметру  території,  з  внутрішньої  сторони,  передбачено  проїзд  

для технологічного обслуговування відповідних блоків інвертора та 

трансформатора.  

     На проїзній частині тупикових проїздів передбачено майданчик для 

розвороту 12х12 м. у відповідності до вимог п 15.3.6 ДБН Б.2.2-12:2019 

«Планування та забудова території». 
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 Для пожежних автомобілів передбачено проїзди завширшки 3,5 м, які 

розраховані на відповідні навантаження від пожежного автомобіля у 

відповідності до вимог п. 15.3.1 ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування та забудова 

території». 

 До пожежних резервуарів та водойм передбачено під’їзди з 

майданчиками (пірсами) розмірами 12х12 м, по існуючій грунтовій дорозі, яка 

посилена щебневим покриттям у відповідності до вимог п. 15.3.1 ДБН 

Б.2.2-12:2019 «Планування та забудова території» та п. 13.3.2 ДБН В.2.5-74:2013 

«Водопостачання. Зовнішні мережі та споруди». 

5. ІНЖЕНЕРНЕ ПІДГОТОВЛЕННЯ

ТА ІНЖЕНЕРНИЙ ЗАХИСТ ТЕРИТОРІЇ 

5.1. Існуючий стан 

      Територія проектування знаходиться на півночі території Сазоно-

Баланівської сільської ради.  

      Рельєф  території  проектування  для  розташування    комплексу споруд 

сонячних панелей фотоелектричних елементів  похилий  із  загальним  ухилом 

на  південь.   

       Перепад  висот  в  межах  території  проектування  складає  14,08 м  між 

відмітками 171.17-157.00 м в Балтійській системі висот.  

       На території відсутні зсувні та ерозійні процеси, територія не підтоплюється.  

       Проектний  план  розроблено  на  матеріалах  інженерно-топографічного 

плану,  виконаного у  2020 році.  

   Система  координат – 1963 року,  яка  ув’язана  з  державною  УСК-2000. 

Система  висот – Балтійська. 

       Заходи  з  інженерного  підготовлення  території  здійснюються  з  метою 

підготовлення  території  для  розміщення  комплексу споруд сонячних панелей 

фотоелектричних елементів  і  включає  схему  інженерного підготовлення 

території та вертикального планування.  

5.2. Проектне рішення 
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      Схему  інженерного  підготовлення  території  та  вертикального 

планування  в  межах детального  плану  виконано  на  основі  креслення 

«Проектний  план»  та  на  інженерно-топографічному плані  М 1:500.  

         При  проектуванні  за  основу  взято  відмітки  бетонних плит  існуючої 

дороги  та  існуючого  рельєфу.  Мета  інженерного  підготовлення території –  

це  підготовка  її  до  використання за призначенням, а саме для будівництва 

комплексу споруд сонячних панелей фотоелектричних елементів.  

         Схема  розроблена  за  принципом  максимального  збереження  існуючого 

рельєфу  та  мінімального  перетворення  місцевості,  враховуючи  інженерні  та 

архітектурно-планувальні вимоги.  

 Схемою передбачається: 

− улаштування водовідвідного укріпленного лотка для відведення поверхневих 
стічних вод;

− забезпечення  проектних  відміток  в  точках  перехрещення  осей  проїздів та  

в характерних місцях;

− забезпечення та дотримання нормативних поздовжніх ухилів на проїздах;

− забезпечення мінімального обсягу земляних робіт;

− максимальне збереження природного стану ґрунтів;

− створення  безпечних  умов  руху  транспорту,  пішоходів,  маломобільних 

груп  населення;

− забезпечення видимості в плані і профілі.
         Ці  заходи  передбачаються  для  створення  більш  сприятливого 

освоєння  території  та  використання її за функціональним призначенням.  

         Мінімальні поздовжні ухили  на  території проектування  прийнято 5%, а 

максимальні – 30%.  Поздовжні  ухили  проїздів,  на  перспективній  ділянці 

забудови,  які  б  перевищили   нормативні відсутні.  

 Поперечні ухили проїздів, прийнято 20%. 

        Поперечні  профілі  проїздів  запроектовані  польового  типу (без 

улаштування  бортового каменю). Ширина проїзних частин проїздів прийнята 

3,5 м.  

 Конструкція проїзної частини передбачається щебеневим покриттям. 
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        Відведення  поверхневих  стічних  вод  з  проїздів  передбачається  на 

рельєф.  Дощова  каналізація не передбачається.  

5.3. Першочергові заходи 

        У  складі  першочергових  робіт  передбачаються  наступні  заходи  з 

інженерного підготовлення території:  

− відведення поверхневих стічних вод з проїздів;

− відновлення рослинного покриву.

− усилення схилу геоматеріалами по розробленому проекту з усилення схилів.
Заборонні дії щодо інженерного підготовлення. 

        Під  час  проведення  робіт  з  інженерного  підготовлення  території 

передбачаються  наступні заходи:  

− заборона  зрізання  та  вивезення  ґрунтово-рослинного  шару  без 

спеціальних  дозволів чи проекту рекультивації;

− заборона влаштування несанкціонованих сміттєзвалищ.

6. КОМПЛЕКСНИЙ БЛАГОУСТРІЙ ТА ОЗЕЛЕНЕННЯ ТЕРИТОРІЇ

6.1. Благоустрій та озеленення 

         Площа  зелених  насаджень  на  території  комплексу споруд сонячних 

панелей фотоелектричних елементів складає 0,26 га.  

        Благоустрій території буде проводитись разом з проведенням основних 

будівельних робіт.  

       Особлива  увага  повинна  приділятись  умовам  озеленення - озеленення  

території  передбачити  тільки  низькорослими  травами.  Не  дозволяється 

озеленення  території  кущами та деревами.  

7. МІСТОБУДІВНІ ЗАХОДИ ЩОДО ПОЛІПШЕННЯ СТАНУ

НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА 

7.1. Планувальні та інженерні заходи 

         З  метою  збереження  та  покращення  стану  навколишнього  середовища 

на  належному  рівні,  який  вимагають  чинні  нормативні  акти,   

документацією  передбачається  ряд   планувальних та інженерних заходів, до 

яких відносяться:  
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1. Заходи,  що  впливають  на  всі  компоненти  середовища  і  в  цілому

покращують  санітарно-гігієнічні умови:

− проведення  забудови  згідно  з  наміченим  містобудівною  документацією

функціональним зонуванням;

− інженерне  підготовлення  території  та  вертикальне  планування,

благоустрій, озеленення, влаштування покращеного покриття проїздів;

2. Заходи, що покращують стан повітряного басейну:

− впорядкування зелених насаджень;

3. Заходи, що покращують стан водного басейну:

− інженерний благоустрій;

− санітарне  очищення –  облаштування  майданчиків  контейнерів  для 

збирання  відходів;

− гофротара підлягає здаванню в пункти вторинної сировини.

        Комплекси споруд сонячних панелей фотоелектричних елементів 

абсолютно  екологічні  і  безпечні,  що  підтверджено  сертифікатами  на 

обладнання.  Незважаючи  на  безпечність  видобутку  електроенергії, 

функціональним  використанням  територія  відноситься  до  зони 

розташування  об’єктів  інженерної  інфраструктури.  

         Цей  вид  вироблення  електроенергії  нейтральний  для  довкілля. 

Сонячні  енергоустановки  не  виділяють «парникових»  газів,  токсичних 

компонентів,  пилових  забруднень. Робота  сонячних  енергоустановок  не 

супроводжується шумом.  Сонячна енергія  є  практично  невичерпним 

джерелом  енергії.  Сонячні   енергоустановки  можуть  застосовуватися,  як 

додаткове  джерело  енергії спільно  з  іншими   пособами виробництва 

електроенергії. 

7.2. Використання водних ресурсів та земель водного фонду 

         Детальним  планом,  в  розвиток  рішень  генерального  плану  території, 

передбачається  комплекс  заходів  щодо  збереження  водності  річок  та 

струмків,  і  охорони  їх  від  забруднення, а саме:  
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−  створення  для  організованого  відводу  поверхневого  току  відповідних  

споруд  (водостоки,  перепуски,  тощо)  під  час  будівництва  і  експлуатації  

шляхів  та  інших інженерних комунікацій;  

−  впровадження  водозберігаючих  технологій,  а  також  здійснення  

передбачених  Водним Кодексом водоохоронних заходів на підприємствах.  

7.3. Пропозиції щодо збереження пам’яток культурної спадщини 

        Під  час  проведення  будь-яких  земляних  робіт  можуть  бути  виявлені  

ознаки  наявності  археологічних  пам’яток (уламки  посуду,  кістки,  знаряддя,  

праці,  зброя  та  ін.).  

       Тоді,  згідно  зі  ст.  36  Закону  України « Про  охорону  культурної  

спадщини»,  виконавець  робіт  зобов’язаний  зупинити  їхнє  подальше  

ведення  і  протягом  однієї  доби  повідомити про  це  орган  охорони  

культурної  спадщини  для  забезпечення  відповідних  заходів  для вивчення  та 

фіксації  археологічних  об’єктів,  нанесення  на  карти  та  визначення  їх 

охоронних зон.  

       Згідно  зі  ст.  37  роботи  на  щойно  виявлених  об’єктах  культурної  

спадщини здійснюються  за  наявності  письмового  дозволу  відповідного 

органу  охорони  культурної  спадщини на підставі погодженої з ним науково-

проектної документації.  

 

8. ІНЖЕНЕРНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ, РОЗМІЩЕННЯ МАГІСТРАЛЬНИХ 

ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ, СПОРУД 

        Розділ  виконано  у  вигляді  схеми,  де  подано  принципові  рішення   

щодо  інженерного забезпечення  території  для  розміщення  

енергогенеруючого  об’єкта  на території Сазоно-Баланівської  сільської ради 

Богодухівського району Харківської області за межами населеного пункту 

8.1. Водопостачання 

Проектні рішення 

        Містобудівною  документацією  згідно  із  завданням  передбачається 

забезпечення привозною  водою  на  господарсько-питні  потреби персоналу.  
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        Водогони  та  мережі  об’єднаного  протипожежного  водопроводу 

прокладаються  на  глибині  1,8  м  від  поверхні  землі  і  передбачаються  з  

поліетиленових  труб  типу  ПЕ-100  за  ДСТУ Б В.2.7-151:2008.  Згідно  з 

вимогами  п.п. 6.2, 6.3  ДБН А.3.1-5-2016  будівництво  зовнішньої  системи 

протипожежного  водопроводу  повинно  бути  передбачено  на  етапі 

підготовчих робіт будівництва об’єктів містобудування.  

8.2. Каналізування 

       Згідно із завданням, для персоналу на території 

передбачаєтьсявикористання біотуалету (вбиральня), згідно вимогам ст. ст.31, 

32, 33 Закону України «Про відходи». 

8.3. Відведення поверхневих стічних вод 

       Згідно  із  завданням  на  проектування  відведення  поверхневих  стічних 

вод  з  території благоустрою  і  проїздів передбачається  вертикальним 

плануванням  відкритим  способом по лоткам та по поверхні.  

8.4. Протипожежні заходи 

       Для  забезпечення  пожежної  безпеки  території  проектування 

містобудівною  документацією  передбачається  використання  існуючих 

пожежних  депо 64-ДПРП,   яке  розташоване   по   вулиці   Колхозна,  1   в  смт  

Вільшани  на відстані 18,5  км  від  території проектування  та  51-ДПРЧ,  яке 

розташоване  по  вулиці  Моргунов, 8  в м. Богодухів на відстані 45,0  км  від 

території проектування.   

        Згідно   з   ДБН   В.2.5-64:2012,  табл.  3,  внутрішнє  пожежогасіння 

приміщення  персоналу не передбачається.  

        Витрати  води  на  зовнішнє  пожежогасіння  та  кількість  одночасних 

пожеж  приймаються згідно з ДБН В.2.5-74:2013, табл. 4 і складають 10,0 л/с на 

одну пожежу.  Розрахункова кількість одночасних пожеж – 1.  Тривалість 

гасіння пожежі – 3 години. Витрата  води  на  зовнішнє  пожежогасіння;  що 

приймається  згідно  з   ДБН   В.2.5-74: 2013, табл. 4. Недоторканий 

протипожежний  запас  води  в  об’ємі 108 м3 для  тригодинного  гасіння однієї 

зовнішньої  та  однієї  внутрішньої  пожеж.  Зовнішнє пожежогасіння буде 
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здійснюватися пожежними машинами з забором води у двох пожежних 

резервуарах об’ємом 54 м3 кожний з мотопомпою, що проектуються. 

            На  території встановлюється пожежний щит та зона для зберігання 

первинних засобів тушіння пожежі: ящик з піском 2 м3, лопати 2 шт., багор 1 

шт., сокира 1 шт., азбестова тканина 2,5x2,5 м, цеберко 2 шт., вогнегасники ПО-

5 - 4 штуки. 

      При  експлуатації  будівель  та  споруд  необхідно  дотримуватись  вимог 

«Правила пожежної  безпеки  в  Україні»  та  ДБН  В.1.1-7-2016  « Пожежна  

безпека  об’єктів  будівництва».  

       Розділ  проекту  щодо  протипожежної  безпеки  та  пожежного  захисту 

передбачається виконати  на  стадії  розробки  проектно-кошторисної  

документації  електростанції.  Зокрема передбачається  розглянути 

забезпеченість  комплексу   споруд сонячних панелей фотоелектричних 

елементів водопостачанням  для  цілей  зовнішнього пожежогасіння  та 

забезпечити  аварійно-рятувальною  технікою.  Система  протипожежного 

захисту  повинна  забезпечувати  автоматичне  відключення  окремих  

елементів електромереж  при  виникненні  коротких замикань,  забезпечення 

проїзду  пожежних  машин  та заходів зовнішнього пожежогасіння.  

      Локальні  міні-пожежі  планується  гасити  пересувними  установками  з 

вуглекислотним  вогнегасниками,  які  зберігатимуться  в  приміщенні  

персоналу.   

8.5. Санітарне очищення 

       Сухе побутове сміття, тверді відходи та сміття з території збирається у 

контейнери.  

       На  території  проектування  передбачається  місце  встановлення  

контейнерів  для сміття.  

       Періодичне  вивезення  сміття  здійснюється  у  місця,  які  погоджуються 

забудовником з  управлінням  державного  нагляду  за  дотриманням  

санітарного  законодавства  Головного Управління  Держпродспоживслужби  в 

Харківської області  та  департаментом  екології  та природних ресурсів 

Харківської облдержадміністрації.  
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8.6. Теплопостачання 

        Для  нагрівання  води  на  господарсько-побутові  потреби  

децентралізовано встановлюються ємкісні електроводонагрівачі.  

8.7. Електропостачання 

        Розділ  електропостачання  території  комплексу споруд сонячних панелей 

фотоелектричних елементів  розташованої на території Сазоно-Баланівської  

сільської ради Богодухівського району Харківської області за межами 

населеного пункту буде розроблено окремо, згідно з завданням на розроблення 

детального плану території.  

        Використання  енергії  сонця  дозволяє  економити  дорогу електроенергію,  

видобуту  любим  традиційним  способом,  яка  постачається  в  будинки  

енергетичними  компаніями,  і  навіть  заробляти  на  поставках  енергії  в  

електричну  мережу,  якщо  останнє  передбачено місцевим законодавством.  

       Комплекс споруд сонячних панелей фотоелектричних елементів 

призначено  для  часткового  електропостачання споживачів або вироблення 

енергії за зеленим тарифом.  

       Основні  положення  цього  розділу  містобудівної  документації  повинні  

бути  прийняті за основу під час виконання робочих креслень 

електропостачання комплексу споруд сонячних панелей фотоелектричних 

елементів.  

8.8. Телефонізація і радіофікація 

         Для телефонізації передбачається використання систем мобільного та  

супутникового зв’язку.  

 

9. ЗАХОДИ ЩОДО РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕТАЛЬНОГО ПЛАНУ ТЕРИТОРІЇ 

        Термін реалізації детального плану території – 3 роки.  

        Основними заходами з реалізації детального плану є:  

−   розроблення  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  

для розміщення,  будівництва,  експлуатації  та  комплексу споруд сонячних 
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панелей фотоелектричних елементів  (із  зміною  її  цільового  призначення)  з 

метою  подальшого  її  користування;   

− будівництво  каркасів  для  встановлення  сонячних  панелей,

будівництвополотна проїзної частини з нижчим типом покриття.

10. ІНЖЕНЕРНО-ТЕХНІЧНІ ЗАХОДИ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ

(ЦИВІЛЬНОЇ ОБОРОНИ) 

Згідно вимог діючого ДБН Б.1.1-5:2007 «Склад, зміст, порядок  

розроблення, погодження та затвердження розділу інженерно-технічних заходів 

цивільного захисту (цивільної оборони) у містобудівній документації» та інших 

нормативно-правових актів з цього питання, розроблення проектних рішень  

інженерно-технічних заходів цивільної оборони на стадії ДПТ не передбачене. 

Даний розділ виконується в складі генерального плану населеного пункту або 

окремим проектом по завданню на проектування. 

11. ПЕРЕВАЖНІ ТА СУПУТНІ ВИДИ ВИКОРИСТАННЯ ТЕРИТОРІЇ

Зона розміщення об’єктів інженерної інфраструктури:

Зона  призначена  для  розташування  основних  об’єктів  енергомережі.

Об’єкти необхідно  розміщувати  відповідно  до  їхньої  функціональної

спрямованості  та  галузевих особливостей. 

 Переважні види використання: 

– підземні лінії електропередачі;

– трансформаторні підстанції;

– електропідстанції;

– об’єкти енергетики.

 Супутні види використання: 

– об’єкти, що пов’язані з експлуатацією існуючих будівель та споруд;

– сонячні електростанції.

         Використання  території  зони,  розміщення  підприємств  і  установ 

 здійснюється  відповідно до вимог ДБН Б.1.1-22:2017.  
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12. МІСТОБУДІВНІ УМОВИ ТА ОБМЕЖЕННЯ ЗАБУДОВИ

ЗЕМЕЛЬНОЇ  ДІЛЯНКИ 

      Відповідно  до  даних  натурних  обстежень,  топографо-геодезичних 

вишукувань,  детальним  планом  території  комплексу споруд сонячних 

панелей фотоелектричних елементів потужністю 300 кВт розташованої на 

території Сазоно-Баланівської  сільської ради Богодухівського району 

Харківської області за межами населеного пункту визначено  такі  містобудівні 

умови  та  обмеження  забудови  земельної  ділянки  в  межах проектування.  

Загальні дані: 

1. Вид  будівництва,  адреса  або  місцезнаходження  земельної  ділянки:

"Нове будівництво комплексу споруд сонячних панелей фотоелектричних 

елементів потужністю 300 кВт розташованої на території Сазоно-

Баланівської  сільської ради Богодухівського району Харківської області за 

межами населеного пункту";

2. Інформація  про  замовника: Богодухівська районна державна адміністрація 

Харківської області. Джерело фінансування – залучення коштів з інших джерел 

не заборонених законом;

3. Цільове  та  функціональне призначення земельної ділянки – для розміщення, 

будівництва і експлуатації та обслуговування об'єктів енергогенеруючих 

підприємств, установ і організацій (розділ J14.01, згідно Наказу №548 Про 

затвердження Класифікації видів цільового признаяення земель від 01 листопада 

2010 р.).
Містобудівні умови та обмеження (ПРОЕКТ): 

1. Гранично допустима висота будівель  у  метрах – до 9 м умовної висоти 
(можливі подальші уточнення відповідно до конструктивних та технологічних 
вимог);
2. Показники мінімальної щільності забудови майданчиків промислових 

підприємств, технопарків, для об'єктів енергетики - 21-38%;
3. Мінімально  допустимі  відстані  від  об’єкта,  що  проектується,  до 

червоних  ліній,  ліній регулювання забудови, існуючих будинків та споруд - не 
регламентується;
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4. Планувальні  обмеження (зони  охорони  пам’яток  культурної  спадщини,

зони охоронюваного  ландшафту,  межі  історичних  ареалів,  прибережні

захисні  смуги,  санітарно-захисні та інші охоронні зони):

− зони охорони пам’яток культурної спадщини – відсутні;

− зони охоронюваного ландшафту – відсутні;

− межі історичних ареалів – відсутні;

− прибережні захисні смуги – прибережна захисна смуга по берегах річок та 

навколо водойм уздовж урізу води (у меженний період)        шириною:  для 

малих річок, струмків і потічків, а також ставків площею білшь як 3 гектари - 50 

метрів, загальна площа охоронної зони становить - S = 6021.5 м2.

5. Охоронні  зони  об’єктів  транспорту,  зв’язку,  інженерних  комунікацій,

відстані  від об’єкта, що проектується, до існуючих інженерних мереж:

− 2,0 м охоронна зона від ЛЕП напругою 0,4 кВ з обох
боків;

− 0,6 м охоронна зона мереж телекомунікацій з обох боків;

− 50,0 м охоронна зона водних об’єктів.
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13. СКЛАД ВИХІДНИХ ДАНИХ 

1. Завдання на розроблення детального плану території.  

 

2. Розпорядження № 27 від 30 січня 2020 р. Богодухівської районної державної  

адміністрації Харківської області «Про розроблення детального плану 

території», щодо надання дозволу на розробку детального плану території для 

визначення можливості будівництва комплексу споруд сонячних панелей 

фотоелектричних елементів, з метою визначення всіх планувальних обмежень 

використання території згідно з державними будівельними та санітарно-

гігієнічними нормами, параметрів забудови земельної ділянки, розташованої за 

межами населених пунктів на території Сазоно-Баланівської сільської ради 

Богодухівського району Харківської області. 

  

3. Державні вимоги №01-02/748-2/1046 від 08.05.2020 р. щодо забезпечення 

державних інтересів під час розробки детального плану території для 

будівництва комплексу споруд сонячних панелей фотоелектричних елементів 

на приватній земельній ділянці площею 2,0га (кадастровий номер 

6320887500:01:001:0587), розташованої на території  Сазоно-Баланівської 

сільської ради Богодухівського району Харківської області за межами 

населеного пункту.  

 

4. Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію 

права власності № 33747585 від 17.02.2015 р. 

 

5. Повідомлення про оприлюднення заяви про визначення обсягу стратегічної 

екологічної оцінки. 

6. Інженерно-топографічні плани  М 1:500 та М 1:2000. 
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Таблиця Б.1 Склад вихідних даних, які надаються підприємствами та об’єктами 

для розроблення детального плану виробничої території 

№№ 

з/п 

Найменування одиниця 

виміру 

За станом на 

30.01.2020 р. 
 

Примі 
тки 

1 Повне найменування 
підприємства, об’єкта. 

Комплекс споруд сонячних панелей фотоелектричних 
елементів на приватній земельній ділянці площею 2,0 га 
(кадастровий номер 6320887500:01:001:0587), розташованої 
на території Сазоно-Баланівської сільської ради 
Богодухівського району Харківської області за межами 
населеного пункту. 

1.1 Характер виробництва, галузь 
по КВЕДу 

Група 
 

Клас 

35.1 
 

35.11 

 

 

1.2 

Продукція, що випускається у 
даний час (характеристика, 
обсяг, випуск товарної 
продукції) 

 

- 

 

 
1.3 

Проектна потужність 

Фактичне завантаження 
потужності 

кВт 
 

% 

300 
 

100 

 

 

2 

Уведення в експлуатацію 
підприємства. 

Технічний стан основної 
забудови 

Рік 
 
 
% 

2023 
 
 
- 

 

3 Чисельність працюючих осіб 6  

 
4 

Вид власності підприємства 
державна, 

приватна 

комунальна 

 

приватна 

 

 

 
5 

Чи змінився профіль 
виробництва. 

 

- 

 

 
 
 

6 

Для підприємств, що мають 
технології: 

лиття чавунне 

лиття сталеве 

лиття кольорове 

вказати об′єми лиття (фактичні 

 

- 
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№№ 

з/п 

Найменування одиниця 

виміру 

За станом на 

30.01.2020 р. 
 

Примі 
тки 

 та проектні)    

 
7 

Для підприємств, що мають 
гальваніки, вказати які саме 
технології використовуються 

 

- 

 

8 Площа земельної ділянки 
(ділянок); їх фактична 
адреса 

Га 2,0 
 

 
9 

Вид користування земельною 

ділянкою, Срок оренди 

оренда 

викуп 

відведення 

 
 
 

відведення 

 

 
 
 

10 

Дані про несприятливі 
інженерно-геологічні та 
гідрологічні умови (Високий 
рівень стояння ґрунтових вод, 
зсуви, карст, просадні ґрунти, 
заболочення), схема їх 
поширення 

Га - 

 

 

11 

Інженерно-технічна 
облаштованість - наявність 
мереж, джерела 
енергозабезпечення : 

 
Наявність/ 

потреби - 

 

 Водопроводу: 

Підземні, поверхневі 

Питної води 

Технічної води 

 
 

м3/добу  
0,57 

 

Каналізації м3/добу -  

Теплопостачання Гкал/рік -  

Газопостачання м3/рік -  

електропостачання КВт -  

зливової каналізації м3/сек. -  

12 
Обсяг промислових скидів.  
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№№ 

з/п 

Найменування одиниця 

виміру 

За станом на 

30.01.2020 р. 
 

Примі 
тки 

 
 

12.1 

Обсяг промислових скидів 
стічних вод, місця їх скидання у 
водойми, ступінь та якість 
очищення 

 
 

Тис.м3/рік - 

 

 

12.2 

Наявність очисних споруд 
виробничих та зливових стоків, 
їх потужність (проектна, 
фактична) 

 
м3/добу - 

 

13 Обсяг промислових відходів    

 

13.1 

Обсяг промислових відходів І, 
ІІ, ІІІ, ІV класів небезпеки, що 
утворюються 

 

т/рік - 

 

 
13.2 

Обсяг промислових відходів, що 
складуються на ділянках 
підприємства у МВВ 

 
т/рік - 

 

 

13.3 

Наявність сховищ промислових 
відходів, їхній обсяг 
накопичення (проектний, 
фактичний) 

 

т/рік - 

 

14 Обсяг викидів шкідливих 
речовин в атмосферне повітря 

т/рік - 
 

 
15 

Впровадження нових технологій 
з очистки шкідливих викидів, 
скидів, утилізації відходів 

 

- 

 

16 Проекти зон санітарної охорони 
водозаборів 

За 
наявності - 

 

 
 
 

16.1 

Результати моніторингових 
спостережень за станом 
довкілля (атмосферне повітря, 
грунти, підземні води) на межі 
СЗЗ, або на межі з житловою чи 
прирівняною до неї забудовою: 
точки відбору проб, показники, 
що досліджуються, 

 

- 
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№№ 

з/п 

Найменування одиниця 

виміру 

За станом на 

30.01.2020 р. 
 

Примі 
тки 

 перевищення ГДК/ГДР    

 
 
 

16.2 

Перелік інженерно- 
технологічних та планувально- 
організаційних заходів з 
охорони навколишнього 
природного середовища 
(атмосферне повітря, водний 
басейн, ґрунти, надра), які слід 
здійснити на підприємстві 

 

п.7,1 
п. 7,2 

 

 
 

16.3 

Відомості про СЗЗ: параметри, 
карта – схема меж СЗЗ та 
джерел викидів забруднюючих 
речовин; висновки 
контролюючих органів при 
скороченій СЗЗ 

 

- 

 

 
16.4 

Кількість населення, що 
проживає в межах СЗЗ та 
потребує відселення 

осіб - 

 

17 Вантажообіг автомобільним, 
залізничним транспортом Тис.т/рік - 

 

18 Схема генерального плану 
підприємства 

 
- 

 

 
 

19 

Акт на право користування 
землею. 

Матеріали інвентаризації 
земельної ділянки. 

Кадастровий план ділянки 

 Витяг з Державного 
реєстру речових прав 
на нерухоме майно  
№ 33747585 
 від 17.02.2015 
Кадастровий номер: 
6320887500:01:001:0587 

 

20 Території від яких підприємство 
може відмовитись 

Га - 
 

21 Чи потрібні нові території для 
розвитку 

Га - 
 

 
22 

Загальна характеристика 
перспектив розвитку 
підприємства 

 Планувальна 
організація та розвиток 
частини території 

 

23 Чи бере участь підприємство у 
комплексній програмі 

 
- 
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№№ 

з/п 

Найменування одиниця 

виміру 

За станом на 

30.01.2020 р. 
 

Примі 
тки 

 інноваційного розвитку 
промисловості 

 
- 

 

 
24 

В склад яких технологічних 
інноваційних кластерів 
включено підприємство 

 
- 

 

 
25 

У якій формі намічається 
реалізація інноваційного 
проекту: 

 
 

 

 
25.1 

Удосконалення елементів 
існуючої технології на діючому 
підприємстві 

 
- 

 

 
25.2 

Створення нового підприємства 
на основі відомих технологій з 
інноваційним покращенням 

 
+ 

 

 
25.3 

Створення нового підприємства, 
спрямованого на виготовлення 
новітньої техніки 

 
- 
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14. ОСНОВНІ ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ

ДЕТАЛЬНОГО ПЛАНУ ТЕРИТОРІЇ 

Таблиця В.2 Форма основних техніко - економічних показників детального 

плану території ( Виробничі території ) 

№№ 

з/п 
Назва показників 

Одиниця 
виміру 

Значення показників 

Існуючи стан Етап від 1до 3 
років 

1 2 3 4 5 

    1. Територія в межах проекту га 2,0 2,0 

  1.1 

Площа зайнята підприємствами 
В т. ч.: 

га 
такими, що будуються 

існуючими 0,5847 
запропоновані до будівництва 0,5847 

  1.2 Площа резервних територій га 0,9365 0,4572 

  1.3 
Площа сельбищних та інших 
територій в межах проектування га - - 

  1.4 Площа зайнята вулицями га 0,0217 0,1688 

  1.5 Площа озеленених територій га 0,3828 0,7072 

  1.6 Площа зайнята комунікаційними 
коридорами  га         0,0743           0,0821 

  1.7 Площа зайнята передзаводськими 
майданчиками  га        - - 

2 Протяжність автодоріг км 0,060 0,550 
3 Протяжність залізниць км - - 

   4 
Відкриті стоянки для 
тимчасового зберігання 
легкових автомобілів 

маш.-місць. - 3,0 

   5 Щільність забудови % - 37,68 

   6 Щільність озеленення % 19,14 35,36 

   7 Інженерно-технічне облаштування 

   7.1 Водопроводу Тис.м3/рік - - 
   7.2 Каналізації Тис.м3/рік - - 
   7.3 Теплопостачання Гкал/рік - - 
   7.4 Газопостачання Тис.м3/рік - - 
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   7.5 Електропостачання МВт - - 

   7.6 Зливової каналізації м3/год - - 

   8 Загальна кількість працюючих тис. осіб - 0,006 

   9 Орієнтована вартість 
будівництва (на 2020рік) 

млн. грн. - 0,945 



 

 
 
 
 
  
 
 
 
 

 
 

ДОДАТКИ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 







УКРАЇНА

ХАРКІВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

ДЕПАРТАМЕНТ МІСТОБУДУВАННЯ ТА АРХІТЕКТУРИ
61002, м. Харків, вул. Сумська, 76, тел/факс 700-36-48, e-mail: uprm arx@ kharkivoda.gov.ua

0%. . ЛаХ? № Л //Л С Д
На №  _________ від________________

ДЕРЖАВНІ ВИМОГИ
щодо забезпечення державних інтересів під час розробки 

детального плану території для будівництва комплексу споруд сонячних 
панелей фотоелектричних елементів на приватній земельній ділянці площею 

2,0га (кадастровий номер 6320887500:01:001:0587), розташованої на території 
Сазоно-Баланівської сільської ради Богодухівського району Харківської 

області за межами населеного пункту

Замовник роботи: Богодухівська районна державна адміністрація.
Підстава для проектування: Розпорядження Богодухівської районної
державної адміністрації від ЗО січня 2020 року № 27.
Виконавець роботи: ФОП Хесин В.О., кваліфікаційний сертифікат серія АА
№ 002621.

Детальний план території повинен відповідати вимогам:
-Конституції України, законів України, Указів Президента України та 

постанов Кабінету Міністрів України, санітарного законодавства, державних 
нормативних документів, що регламентують будівельні, екологічні та інші 
аспекти містобудування;

- ДБН Б.2.2 -12:2019 «Планування та забудова територій», 
ДБН Б. 1.1-14:2012 «Склад та зміст детального плану території»;

- правилам, нормам та стандартам безпеки та організації дорожнього руху;
- уповноважених на це законодавством органів державної виконавчої 

влади щодо врахування державних інтересів при плануванні територій;
- щодо узгодження приватних, громадських та державних інтересів;
- щодо забезпечення сталого розвитку населеного пункту;
- щодо охорони навколишнього середовища та ефективного 

ресурсокористування.
Для забезпечення виконання та додержання положень і рекомендацій 

Схеми планування території Харківської області при розробці детального 
плану території визначити принципові рішення щодо:

mailto:uprmarx@kharkivoda.gov.ua


1. Будівництва комплексу споруд сонячних панелей фотоелектричних 
елементів за межами населених пунктів на території Сазоно-Баланівської 
сільської ради Богодухівського району з урахуванням всіх планувальних 
обмежень використання території, згідно з державними будівельними нормами 
та правилами, санітарно-гігієнічними, екологічними, протипожежними 
нормами;

2. Визначення напрямків використання території, відповідно до 
функціонального призначення, визначеного містобудівною документацією за 
домінуючою (переважною) функцією (житлова, рекреаційна), при цьому 
допускається наявність на території інших функцій, які не суперечать 
домінуючій;

2.1 Зонування території з розміщенням будинків і споруд з зазначенням 
основних характеристик (як правило, призначенням та поверховості);

2.2 Потреб утворення нових земельних ділянок і визначення їх цільового 
призначення, зміни цільового призначення існуючих земельних ділянок, їх 
перепланування, а також зміни функціонального призначення використання 
споруд на територіях реконструкції забудови;

2.3 Створення належних умов охорони і використання об’єктів культурної 
спадщини та об’єктів природно-заповідного фонду, інших об’єктів, що 
підлягають охороні відповідно до законодавства;

2.4 Охорони та поліпшення стану навколишнього середовища, відобразити 
основні джерела забруднення навколишнього середовища, водоохоронні зони і 
прибережні захисні смуги річок, водойм та інших водних об'єктів;

2.5 Визначення напрямів, черговості та обсягів подальшої діяльності 
щодо:

- комплексного благоустрою з організацією розвитку зелених зон;
- організації транспортного і пішохідного руху, розміщення місць 

паркування транспортних засобів;
- попереднього проведення інженерної підготовки та інженерного 

забезпечення території;
2.6 Узгодження приватних, громадських та державних інтересів при 

використанні території.
Врахувати:
1. Завдання та заходи Державної цільової економічної програми 

енергоефективності і розвитку сфери виробництва енергоносіїв з 
відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива на 2010-2020р.

2. Відповідно до Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку» 
містобудівна документація підлягає стратегічній екологічній оцінці (СЕО), що 
включає визначення обсягу СЕО, складання звіту про СЕО, проведення 
громадського обговорення та консультацій. СЕО здійснюється у процесі 
розроблення містобудівної документації відповідно до «Методичних 
рекомендацій із здійснення стратегічної екологічної оцінки документів 
державного планування», затверджених наказом Мінприроди від 10.08.2018 
№ 296 до подання її для затвердження.



3. При розробленні основного креслення детального плану території, 
визначити розмір прилеглої території з урахуванням категорії розміщення 
об’єкта будівництва, здійснити аналіз цієї території з відображенням на 
графічних матеріалах.

4. Схему інженерно-технічних заходів цивільного захисту (цивільної 
оборони)-розробити у складі визначеному державними будівельними 
нормами).

5. Містобудівна документація розробляється на паперових і електронних 
носіях на оновленій картографічній основі в цифровій формі як набори 
профільних геопросторових даних у державній геодезичній системі координат 
УСК-2000 і єдиній системі класифікації та кодування об’єктів будівництва для 
формування баз даних містобудівного кадастру (текстова документація у 
форматі doc, графічні матеріали у форматі shp та dxf, dwg).

6. До затвердження проекту містобудівної документації він має пройти 
громадське обговорення щодо врахування громадських інтересів відповідно до 
Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», Закону України 
«Про стратегічну екологічну оцінку», постанови Кабінету Міністрів України 
від 25 травня 2011р. № 555 «Про затвердження Порядку проведення 
громадських слухань щодо врахування громадських інтересів під час 
розроблення проектів містобудівної документації на місцевому рівні».

7. Затверджена містобудівна документація оприлюднюється на вебсайті 
органу місцевого самоврядування, зокрема у формі відкритих даних, на 
єдиному державному вебпорталі відкритих даних, у місцевих періодичних 
друкованих засобах масової інформації, у загальнодоступному місці у 
приміщенні органу місцевого самоврядування згідно з вимогами Законів 
України «Про доступ до публічної інформації», «Про регулювання 
містобудівної діяльності», «Про стратегічну екологічну оцінку».

Представити матеріали детального плану території на розгляд 
архітектурно-містобудівній раді при Департаменті містобудування та 
архітектури Харківської обласної державної адміністрації на паперових та 
електронних носіях.

Відповідно до Постанов Кабінету Міністрів України від 25 травня 2011р. 
№ 559 «Про містобудівний кадастр», від 21 жовтня 2015р. № 835 «Про 
затвердження Положення про набори даних, які підлягають оприлюдненню у 
формі відкритих даних» надати до Департаменту матеріали затвердженого 
детального плану території для занесення до бази даних містобудівного 
кадастру Харківської області.


































