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6.
Схема інженерної підготовки території та вертика
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Склад пояснювальної записки

1. Вступ.

2. Загальні положення.

3. Природні, соціально-економічних і містобудівні умови.

4. Оцінка існуючої ситуації.

5. Розподіл території за функціональним використанням, розміщення за

будови, структура забудови, яка пропонується.

6. Характеристика видів використання території.

7. Пропозиції щодо встановлення режиму забудови території.

8. Містобудівні умови і обмеження забудови території.

9. Основні принципи планувально-просторової організації території.

10 .Вулично-дорожня мережа, транспортне обслуговування, організація 

руху транспорту і пішоходів.

10.1 Заходи з урахування потреб мало-мобільних груп населення при ор

ганізації руху транспорту і пішоходів.

11. Інженерне забезпечення території, розміщення інженерних мереж.

12. Інженерна підготовка та інженерний захист території.

13. Комплексний благоустрій та озеленення території.

14. Містобудівні заходи щодо поліпшення стану навколишнього середовища.

15. Техногенна та протипожежна безпека.

16. Заходи щодо реалізації детального плану.

17. Перелік вихідних даних.

18. Техніко-економічні показники детального плану.
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1. Вступ

Детальний план території, виконано для визначення можливості розміщення та 
експлуатації об’єктів виробничого комплексу харчової промисловості, розташованої в 
межах вулиць Заводська -  Центральна в с. Кленове Богодухівського району Харків
ської області, на підставі:

- договору на виготовлення проектно-містобудівної документації між замовни
ком (виконавчий комітет Кленівської сільської ради ) та ПП «ГРАДПЛАНПРОЕКТ», за 
участю інвестора TOB «САРТАН»;

- завдання на проектування;
- державних вимог, наданих департаментом містобудування та архітектури 

Харківської ОДА.
Детальний план містить графічні і текстові матеріали, склад яких відповідає ДБН 

Б.1.1-14:2012 «Склад та зміст детального плану території».
В проекті враховані державні інтереси при їх узгодженні з приватними та гро

мадськими.
Пропозиції детального плану мають бути реалізовані протягом нормативного 

розрахункового терміну до 2022 року (згідно п. 4.4 з врахуванням можливих інвести
ційних намірів будівництва для відповідної території).

Рішення детального плану не суперечать функціональному призначенню та міс
тобудівному зонуванню території, що визначені у Схемі планування території Харків
ської області, розробленої Українським державним науково-дослідним інститутом 
проектування міст «Дніпромісто» та затвердженої рішенням Харківської обласної ра
ди у 2010 р.

На теперішній час актуальна містобудівна документація с. Кленове, зокрема, в 
межах ділянки проектування, відсутня.

Топографічну основу проекту складає геодезична зйомка М 1:500, виконана у 
2017році.

У складі детального плану території, другим етапом проектних робіт, виконуєть
ся проект землеустрою щодо впорядкування території для містобудівних потреб, у 
якому відповідно до положень детального плану території визначаються межі та 
площі існуючих земельних ділянок та пропозиції щодо формування земельних серві
тутів.

Площа та межі території можуть бути уточнені при розробці землевпорядної до
кументації.

2. Загальні положення
Запровадження, визначених Законом України «Про регулювання містобудівної 

діяльності» раціональних засобів управління використанням і забудовою території 
шляхом планування території є найактуальнішим з цих завдань, його вирішення 
сприятиме наповненню місцевих бюджетів, заохоченню інвестицій і пожвавленню мі
сцевої економіки, розвитку територій сільських рад.

Внаслідок виконання вимог ст. 21 Закону України «Про основи містобудування», 
«Визначення територій та використання земель для містобудівних потреб», не тільки 
розширюються управлінські можливості органу влади - можливість вирішення чис
ленних питань щодо розміщення усіх видів забудови, регулювання її характеристик, 
здійснення необхідного контролю, залучення інвестицій тощо, але й зростатиме ак
тивність та свідомість членів громади.

Відповідно до Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» дета
льний план території уточнює положення містобудівного об’єкту в структурі району та 
визначає планувальну організацію і розвиток відповідної території.

Детальний план території розробляється з метою вирішення деяких питань:
- уточнення планувальної структури і функціонального призначення території, 

просторової композиції, параметрів забудови, тощо;
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- формування принципів планувальної організації забудови;
- функціональне призначення, режим та параметри забудови, розподіл те

риторій згідно з державними будівельними нормами, стандартами і правилами;
- містобудівні умови та обмеження за відсутності плану зонування території;
- доцільність, обсяги, послідовність використання території;
- черговість та обсяги інженерної підготовки території;
- систему інженерних мереж;
- порядок організації транспортного і пішохідного руху.
Розроблення детального плану здійснено на підставі наступних нормативних 

документів:
- ДБН Б.1.1-14:2012 «Склад та зміст детального плану території»;
- ДБН 360-92** «Містобудування. Планування і забудова міських і сільських по

селень»;
- ДСТУ Б Б .1.1-17:2013 «Умовні позначення граф ічних документів м істобуді

вної документації»;
- ДСП 173-96 «Державні санітарні правила планування та забудови населених 

пункті».;
- СНиП ІІ-89-80 «Генеральні плани промислових підприємств»;
- ДБН В.2.2-8-98 «Підприємства, будівлі та споруди по зберіганню та переробці 

зерна» тощо.

3. Природні, соціально-економічні та містобудівні умови.
Стисла історична довідка

Богодухівський район —  район на північному заході Харківської області 
України, на межі із Сумською областю. Населення —  майже 40 тисяч осіб. Історія 
району тісно пов'язана з історією усієї Слобідської України. На Богодухівщині 
народилися засновник Харківського університету Василь Каразін, письменник 
Микола Хвильовий. У Богодухівському районі є кілька природних пам'яток і 
садово-парковий комплекс із палацом у Шарівці.

Богодухівський район є складовою Харківської області України, 
розташований на північному заході області. На півночі межує з 
Великописарівським і Охтирським районами Сумської 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, Ря

бинка, Мерчик, Мокрий Мерчік, Братениця, Куп'єваха, Івани, Мандричина, 
Криворотівка.

Богодухівський район розташований у зоні помірно-континентального 
клімату. 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 -6А8 ^

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.

Опади бувають здебільш ого у вигляді дощу в теплий період (квітень — 
жовтень) і снігу в холодний.

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.

Проектна земельна ділянка розташована в населеному пункті с. Кленове Кле-
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нівської сільської ради, в межах сформованого існуючого виробничого вузла в захід
ній частині с. Кленове.

Кленівська сільська рада —  адміністративно-територіальна одиниця та орган 
місцевого самоврядування в Богодухівському районі Харківської області. 
Адміністративний центр —  село Кленове.

Село Кленове знаходиться у витоках безіменного струмка, який через 3 км 
впадає в річку Мерла. На струмку зроблено багато загат( водойм). За 4 км розташо
ване село Мерло.

4. Оцінка існуючої ситуації

Детальний план території розроблений в цілях забезпечення сталого 
розвитку території, виділення елементів планувальної структури території 
проектування, встановлення параметрів планованого розвитку елементів 
планувальної структури, встановлення меж зон розміщення об'єкту капітального 
будівництва виробничого призначення, тощо.

Земельна ділянка (розглянута територія ДТП), орієнтовною площею 5,6733 га, 
розташована в с. Кленове в межах існуючого сформованого виробничого вузла в за
хідній частині населеного пункту.

Територія проектування межує:
-з півночі -  вул. Центральна, житлова та громадська забудова с. Кленове;
- зі сходу -  вул. Заводська, житлова та громадська забудова с. Кленове;
- з заходу -  землі с\г призначення території Кленівської сільської ради;
- з півдня -  водойма з прибережно -  захисною смугою .
Сучасний стан використання території відображено на кресленнях (див. лист 

ГП-2).
На теперішній час розглянута територія сформована декільками земельними 

ділянками різного правового статусу та різного цільового та ф ункціонального при
значення, а саме:

1. Ділянка № 1 -  вул. Центральна,33 площа - 
6320884501:00:001:0026;

0.1222 га, кад номер

2. Ділянка № 2 -  вул. Центральна,31 площа - 
6320884501:00:001:0081;

0.8018 га, кад номер

3. Ділянка № 3 -  вул. Центральна,16 площа - 
6320884501:00:001:0072;

0.0637 га кад номер

4. Ділянка № 4 -  вул. Заводська,20 площа - 
6320884501:00:001:0076;

2.7338 га, кад номер

5. Ділянка № 5 -  вул. Центральна,6А площа - 
6320884501:00:001:0070

0.6763 га, кад номер

6. Ділянка № 6 -  вул. Центральна,6Б площа - 
6320884501:00:001:0080;

1.2255 га, кад номер

7. Ділянка № 7 -  вул. Центральна,6 площа - 
6320884501:00:001:0078.

0.0500 га, кад номер

Детальним планом території обґрунтовується можливість та доцільність ф о
рмування єдиного майнового комплексу зі зміною цільового призначення земель
них д ілянок та з подальшим визначенням їх правового статусу (згідно вимог чин
ного законодавства). Загальна площа території, що пропонується сформувати 
складає 5,6733га.

Містобудівна ситуація даної території раніше вже була сформована як елемент 
виробничої зони населеного пункту, з існуючими об’єктами (лист графічної частини 
ГП 2).

На території розташовано наступні будівлі та споруди, що наведені в таблиці:
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№ № поз. по ГП Найменування Примітка

земельній ділянці № 1 с. Кленове, вул.Центральна (Леніна), № 33
1. (1 ) Нежитлова будівля (контора) Інвентар, тех. БТІ 

Літ. «А-2»
земельній ділянці № 2 с. Кленове, вул.Центральна (Леніна), № 31

2 . (2 ) Нежитлова будівля (котельня) Інвентар, тех. БТІ 
Літ. « А-1»

земельній ділянці № 3 с. Кленове, вул.Центральна (Леніна), № 16
3. (5 ,6 ) Садибний житловий будинок, сарай Інвентар, тех. БТІ 

Літ. « А-1», літ. «Б»
земельній ділянці № 5 с. Кленове, вул.Центральна (Леніна), № 6-А

4. (7 ) Нежитлова будівля (плотницька 
майстерня)

Інвентар, тех. БТІ 
Літ. « В-1»

земельній ділянці № 6 с. Кленове, вул.Центральна (Леніна), N9 6-Б
5. (8) Нежитлова будівля (склад) Інвентар, тех. БТІ 

Літ. « В-1»
земельній ділянці № 7 с. Кленове, вул.Центральна (Леніна), № 6

6. (10) Нежитлова будівля (насосна) Інвентар, тех. БТІ 
Літ. « Б-1»

Примітка: Земельна ділянка № 4 с. Кленове, вул. Заводська, № 20, не забудована.
Земельна ділянка N9 3 с. Кленове, вул.Центральна (Леніна), N9 16, належить гр.. Кошиков 

О.І. (згода на зміну цільового призначення земельної ділянки та зносу житлового будинку дода
ється).

Нежитлові будівлі, що передбачено знесення, про інвентаризовані «Бюро 
технічної інвентаризації» та належать інвестору TOB «САРТАН» згідно з Витягом 
з Державного реєстру прав на нерухоме майно про реєстрацію прав та їх обтя
жень.

Територія знаходиться в занедбаному стані, має часткові огорожі та залишки 
асфальто -  бетонного покриття.

Розглянута територія розташована в зоні існуючих виробничих територій і за
безпечена достатньою мірою транспортною та інженерною інфраструктурою. Об’єкт 
будівництва знаходиться поза зоною транспортних коридорів регіонального або на
ціонального значення.

Інженерна інфраструктура території включає інженерні мережі сторонніх земле
користувачів та інженерні мережі, які необхідні для забезпечення технологічного 
процесу та роботи підприємства, а саме:

Лінії електромереж (кабельні);
Мережа господарсько -  питного водопроводу.

Земельні ділянки № 4, 5, 6 мають визначені обмеження на використання части
ни території, а саме: охоронна зона навколо (вздовж) об’єкта енергетичної системи, 
що діє на площі: діл. № 5- 0,0042га; діл. № 6 -0,0151га та прибережна захисна смуга, 
що діє на площі діл. № 4- га -  0,2582га; діл. № 6 -  0,0280га.

В цілому, територія, яка розглядається має вигідне містобудівне розміщення в 
структурі населеного пункту. Вже сформований виробничий вузол надає переваги в 
розміщенні розглянутої території, що створює всі умови для її перспективного розви
тку.

4.1 Мета розробки детального плану території.
Мета розроблення детального плану території:

- обґрунтувати можливість розташування на вказаній земельній ділянці 
проектної забудови, вдосконалення вже існуючої тощо;

- встановлення містобудівних умов і обмежень;
- розробка проекту землеустрою після затвердження детального плану 

проектної території;
- отримання містобудівних умов і обмежень для проектування та будівни

цтва (реконструкції) виробничих об’єктів .
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4. Розподіл території за функціональним використанням, розміщення забу
дови, структура забудови, яка пропонується.

Детальним планом території розглядається можливість реконструкції частини 
будівель та споруд, розташування нового будівництва, функціонального удоскона
лення території його функціонального навантаження, з урахуванням існуючого вико
ристання, як виробничо -  складського комплексу харчової промисловості в межах 
населеного пункту.

На розглянутій території пропанується проектна інфраструктура підприємства з 
вираженими ознаками зонування по основному його вигляду - зонування за функціо
нальною, технологічною ознакою. Основна діяльність є виготовлення та пакування 
каш (круп) швидкого приготування.

У детальному плані прийняті рішення щодо забудови та розміщенню, реконст
рукції таких основних будівель та споруд згідно таблиці «Склад та характеристика 
основних будівель і споруд, приміщень, технологічних дільниць» (див. ГП -  3, графіч
ної частини).

Опираючись на нормативну документацію, при розробці структурно - планува
льної організації та забудови території, враховувалися такі фактори:

- аналоги;
- дані фактичного землекористування;
- існуюча містобудівна ситуація;

-функціональне навантаження;
- комерційну привабливість;
- існуюча інфраструктура підприємства.
Будівлі, які пропонується розмітити так, що забезпечують роботу технологічного 

обладнання в послідовності з технологічним процесом. Схема компоновки технологі
чного обладнання дозволяє вести будівництво та реконструкцію об’єктів почергово.

На вибір місця для розташування забудови вплинули наявність існуючих інжене
рних мереж та містобудівна ситуація, що характеризується наявністю в межах проек
тованої території вже існуючої забудови, інфраструктури інженерно - дорожніх ме
реж, правовий статус земельних ділянок тощо.

Запропоновані графічною частиною ДПТ параметри об’єкту, визначені на під
ставі аналогів, наданих інвестором. Відхилення від рішення ДПТ можуть корегува
тись на наступних стадіях проектування. Конкретні параметри повинні бути обґрунто
вані в технологічній частині проекту (допускається уточнення контуру забудови, уточ
нення поверховості, благоустрою, що визначаються ескізами намірів забудови та мі
стобудівними розрахунками з відповідною ув'язкою з рішеннями ДПТ) та погоджені 
відповідно вимог чинного законодавства. В разі необхідності, відповідно до вимог но
рмативної документації, у затверджений ДПТ можуть бути внесені зміни у встановле
ному законом порядку.

6. Характеристика видів використання території.

Межі детального плану території прийняті згідно землекористування, завдання 
на проектування та функціонально обумовлених потреб. Площа території, що роз
глянута ДПТ становить 5,6733га. Площа території передбаченого виробничого ком
плексу складається з наступних земельних ділянок згідно таблиці:
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№
п\п

Номер зе
мельної ді
лянки по 
матеріалам 
ДТП

Площа,
га

Кадастровий номер Правовий статус Цільове призначен
ня

1 Земельна 
ділянка № 1

0,1222 6320884501:00:001:0026 Для ведення товарного 
сільськогосподарського 
виробництва, комуналь
ної форми власності

Землі сільськогоспо
дарського призначен
ня, під господарськи
ми будівлями та дво
рами

2 Земельна 
ділянка № 2

0,8018 6320884501:00:001:00 Землі запасу, комуналь
ної форми власності

Землі промисловості, 
транспорту, зв’язку, 
оборони, енергетики 
та іншого призначен
ня, забудовані землі

3 Земельна 
ділянка № 3

0,0637 6320884501:00:001:0072 Присадибна ділянка, 
комунальної форми вла
сності

Землі житлової та 
громадської забудо
ви, забудовані землі

4 Земельна 
ділянка № 4

2,7338 6320884501:00:001:0076 Землі запасу, комуналь
ної форми власності

Землі промисловості, 
транспорту, зв’язку, 
оборони, енергетики 
та іншого призначен
ня, забудовані землі

5 Земельна 
ділянка № 5

0,6763 6320884501:00:001:0070 Для ведення товарного 
сільськогосподарського 
виробництва, комуналь
ної форми власності

Землі сільськогоспо
дарського призначен
ня, під господарськи
ми будівлями та дво
рами

6. Земельна 
ділянка № 6

1,2255 6320884501:00:001:0080 Землі запасу, комуналь
ної форми власності

Землі промисловості, 
транспорту, зв’язку, 
оборони, енергетики 
та іншого призначен
ня, забудовані землі

7. Земельна 
ділянка № 7

0,0500 6320884501:00:001:0078 Для ведення товарного 
сільськогосподарського 
виробництва, комуналь
ної форми власності

Землі сільськогоспо
дарського призначен
ня, під господарськи
ми будівлями та дво
рами

Разом 5,6733га

7.Пропозиції щодо встановлення режиму забудови території.
Режим використання та забудови території проектування визначається з ураху

ванням наявних планувальних обмежень. До планувальних обмежень забудови зе
мельної ділянки належить: прибережні захисні смуги, санітарно -  захисні та інші охо- 
ронювані зони тощо.

На час розроблення детального плану території актуальна містобудівна доку
ментація с. Кленове, зокрема в межах ділянки проектування, відсутня. За відсутності 
місцевої містобудівної документації загальні містобудівні умови та обмеження забу
дови земельної ділянки визначаються детальним планом території ( розділ 8 ПЗ).

Режим забудови території обумовлений необхідністю сталого розвитку терито
рії, виділення елементів планувальної структури території проектування, встанов
лення параметрів розвитку елементів планувальної структури та меж зон розміщення 
об'єкту капітального будівництва, у визначених межах земельної ділянки.

При цьому детальним планом передбачене встановлення обмежень на викори
стання наявних на території санітарно - захисних та охоронних зон інженерних ме
реж.

Ділянка будівництва розташована на північному заході населеного пункту. Ви
робниче підприємство, будівлі та споруди, що мають технологічні процеси, які є дже
релами забруднення навколишнього середовища повинні відокремлюватися санітар
но -  захисними зонами. Розмір санітарно -  захисних зон приймаються згідно з вимо
гами санітарних нормам проектування промислових підприємств. Для відповідних 
підприємств розмір санітарно -  захисної зони (СЗЗ) становить 50м. ( Додатку №4 
Розділу «Виробництво з обробки харчових продуктів та смакових речовин», Клас У,
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п. 16 ДСП «Планування та забудова населених пунктів».
В подальшому, технологічною частиною проекту необхідно визначити дже

рела шкідливості проектного підприємства, виконати технічну документацію  з 
"Оцінка впливу на навколишнє природне середовище».

Проведеним аналізом існуючого стану природного та урбанізованого середо
вища в цілому встановлено наступні планувальні обмеження:

- прибережна -  захисна смуга -50м.;

- санітарно -  захисні зони від об’єктів до меж житлової забудови -  СЗЗ -50м.

Озелення СЗЗ підприємства з боку житлової забудови за рахунок благоуст
рою території підприємства.

Об’єкт будівництва знаходиться поза межами зон охорони пам’яток культурної 
спадщини, меж історичних ареалів тощо.

ПРОЕКТ
8. Містобудівні умови і обмеження забудови території:

Загальні дані
1.1 Назва об’єкта будівництва: Будівництво та експлуатація виробничого комплек

су харчової промисловості
1.2 Інформація про замовника: виконавчий комітет Кленівської сільської рада, Бо- 

годухівського району Харківської області
1.3 Інформація про інвестора: TOB «САРТАН»
1.4 Наміри забудови: Будівництво та експлуатація виробничого комплексу харчової 

промисловості
1.5 Адреса будівництва або місце розташування об’єкта:

в межах с. Кленове Богодухівського району Харківської області.
1.6 Площа земельної ділянки: 5,6733га.
1.7 Основні техніко-економічні показники: у відповідності до містобудівного роз

рахунку, детального плану та \ або іншої проектної документації.
1.8 Посилання на містобудівну документацію: Схема планування території Хар

ківської області, розроблена Українським державним науково-дослідним інститу
том проектування міст «Дніпромісто» та затвердженого рішенням Харківської 
обласної ради у 2010 р.

2. Містобудівні умови та обмеження:
2.1 Граничнодопустима висота будівель визначається завданням на проектування. 

Максимально допустимий відсоток забудови земельної ділянки: визначити відповідно до 
СНиП 11-89-80 «Генеральні плани промислових підприємств», чинного законодавства, нор
мативних актів та документів, які регулюють діяльність у відповідних сферах та з ура
хуванням конкретних умов забудови території тощо.

2.2 Відстані від об’єкта, який проектується, до меж червоних ліній та ліній ре
гулювання забудови — ;

2.3 Планувальні обмеження:
- зони охорони пам’яток культурної спадщини відсутні
- зони охоронного ландшафту відсутні
- межі історичних ареалів відсутні
- прибережні захисні смуги відсутні
- санітарно-захисні та інші охоронювані зони: Згідно до кваліфікації основних типів 

підприємств по санітарній класифікації, розмір санітарно-захисної зони у відповідності з 
Сан Пін «Планування та забудова населених місць». 50м. При цьому розрахункові показ
ники викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря з урахуванням його фоново
го рівня не повинні перевищувати гігієнічні нормативи та нормативи екологічної без
пеки. Санітарні розриви погоджується з органами державного санітарно- 
епідеміологічного нагляду у встановленому порядку. Виконати вимоги ЛБН А. 2.2-1-2003 
«Склад і зміст матеріалів оцінки впливів на навколишнє середовище при проектуванні і 
будівництві підприємств, будинків і споруд».

2.4 Мінімально допустимі відстані від об’єктів, які проектуються до існуючих бу- 
дівель та споруд Мінімальні допустимі відстані від об’єктів. які проектуються, до існую-
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чих будинків та споруд встановлюються відповідно до санітарних та протипожежних 
норм та правил.

2.5. Охоронні зони інженерних комунікацій Охоронні зони інженерних комунікацій 
встановлюються згідно з ДБН 360-90**. Майданчикові інженерні мережі для забезпечення 
технологічного процесу та роботи підприємства слід проектувати у відповідності з нор
мами чинного законодавства, нормативних актів та документів. Використання земель
них ділянок в охоронних зонах інженерних мереж (сторонніх землекористувачів) має бути 
письмово узгоджене з власниками иих мереж та встановлені обмеження на використання 
(сервітути).

2.6. Вимоги до необхідності проведення інженерних вишукувань Необхідність 
проведення інженерних вишукувань встановлюється ДБН А.2.1-1-2008 «Інженерні вишуку
вання для будівництва». Інженерні вишукування для будівництва виконати відповідно до 
норм чинного законодавства, нормативних актів та документів, які регулюють діяль
ність у відповідних сферах.

2.7 Вимоги щодо благоустрою Планування виробничих майданчиків підприємств по
винне забезпечувати раціональне та економічне використання земельних ділянок, площа 
забудови повинна бути не менші за нормативну.

Проектними рішеннями перебачити комплексний благоустрій і озеленення терито
рії. Вільні від забудови та покриття території підлягають озелененню та благоустрою 
(освітлення території, місця відпочинку персоналу, влаштування огорож та ін.).

Для озеленення використати асортимент дерев, чагарників і квітів стійких до міс
цевих кліматичних умов, до пилу та органічного забруднення атмосфери. Система зеле
них насаджень повинна сприяти захисту території від пилу і впливу шуму.

Площа ділянок в межах території проектування, призначених для озеленення розра
хункова.

Територія санітарно -  захисної зони (СЗЗ) установлюється та озеленяється згідно 
з проектом благоустрою та озеленення, що розробляється згідно з вимогам завдання на 
проектування, одночасно з проектом будівництва. З боку житлової зони передбачити 
смугу деревно -  чагарникових насаджень.

2.8 Забезпечення умов транспортно-пішохідного зв’язку Проектування вести з 
урахуванням існуючих зовнішніх транспортно - пішохідних потоків найближчих терито
рій. що сформовані, з додержанням вимог ДБН 360-92** та ДБН В.2.3-5- 2001 “Вулиці та 
дороги населених пунктів», враховуючи існуючий рельєф місцевості з забезпеченням про
їзду пожежних та спеціальних автомобілів. Проектні проїзди, під'їзди, радіуси поворотів і 
майданчики розворотів відповідають габаритним і іншим технічним характеристикам 
автомобільного транспорту підприємства.

2.9 Вимоги щодо забезпечення необхідною кількістю місць зберігання автотран
спорту Вимоги щодо забезпечення необхідною кількістю місць зберігання автотранспор
ту передбачено ДБН 360-92** «Планування та забудова міських та сільських поселень».

2.10 Вимоги щодо охорони культурної спадщини відсутні
2.11 Вимоги до територій, будівель, споруд, що потрапляють у зону впливу 

об’єкта містобудування в разі реалізації наміру забудови: Проектування вести з доде
ржанням вимог ДБН 360-92** та ДБН Б.2.4-3-95

2.12 Вимоги щодо забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя насе
лення, необхідності розроблення та проведення санітарно-гігієнічних та протиепідемі
чних заходів (забезпечення нормативної тривалості інсоляції, природної освітленості, 
можливість організації зони санітарної охорони джерел водопостачання, санітарно- 
захисної зони підприємств, зони обмеження забудови радіоелектронних засобів, сані
тарного розриву та санітарно-охоронної смуги, рівень впливу хімічних, фізичних і біо
логічних чинників, забруднення атмосферного повітря, води та ґрунту тощо) на під
ставі висновку державної санітарно-епідеміологічної служби про можливість відве
дення земельної ділянки, одержаного замовником відповідно до вимог земельного 
законодавства: згідно вимог служб нагляду та органів державного надзору та місцевого 
самоврядування.

2.13 Вимоги щодо необхідності розроблення у складі проектної документації роз
ділу “Інженерно-технічні заходи цивільного захисту (цивільної оборони)”: за окремим 
завданням згідно вимог ДБН.

9. Основні принципи планувально-просторової організації території.
Основними принципами планувально-просторової організації даної території є:
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- розміщення вищезазначених об’єктів з урахуванням містобудівної ситуації, 
що склалася на суміжних територіях;

- максимально зручне розташування об’єкту;
- створення оптимальної схеми дорожньо-транспортного руху;
Інвестору, після затвердження м істобудівної документації, слід розробити 

проектно-кош торисну документацію , погодити у встановленому порядку і 
отримати відповідні дозволи на проведення робіт з будівництва та реконструкції 
об ’єктів.

За результатами інженерно-будівельної оцінки територія сприятлива для забу
дови, придатна для зведення будівель і споруд .

Перелік основних і допоміжних об’єктів проектного майданчику, що передбачено 
забудувати та реконструювати визначено у графічній частині ДТП (див. ГП -  3).

10. Вулично - дорожня мережа, транспортне обслуговування, організація
руху транспорту і пішоходів

Зручність, безпека та оптимальна доступність - основні вимоги, які є критерієм 
при організації схеми руху транспорту для підприємства.

Основний заїзд та пішохідні підходи на територію  здійснюється з західної 
сторони з магістралі сталого функціонування ( вул. Центральна). Поряд з «голо
вним в’їздом» розташована автостоянка для особистого легкового автотранспор
ту працівників.

Розглянута територія забезпечена протипожежними під’їздами і майданчиками 
розворотів з бетонним покриттям.

Внутрішні проектні проїзди, під’їзди, радіуси поворотів і майданчики розворотів 
відповідають габаритним і іншим технічним характеристикам автомобільного транс
порту підприємства та проїзду пожежних машин.

У графічному матеріалі ДПТ проектна дорожня мережа передбачена з враху
ванням «жовтих ліній», що відображено двома паралельними лініями (визначеного 
кольору). Обґрунтування необхідної ширини проїздів; розміри відкритих територій за
гального значення, розташування проектної виробничої забудови виконано згідно з 
планом. При цьому, зона розповсюдження завалів прийнята 0,65Н, Н -  висота будів
лі, а уклін території, на якій розміщується забудова не перевищує 9% (згідно з додат
ком ГДБН  В. 1.2-4-2006).

На території проектування комплексу непередбачено постійної автостоянки для 
вантажного (технологічного та спеціалізованого) транспорту, оскільки використову
ється транспорт, наданий компаніями -  постачальниками, які обслуговують комплекс 
за графіком.

Аналіз існуючої виробничої забудови свідчить, що вона забезпечена достатньою 
мірою транспортною інфраструктурою, достатніми умовами транспортно -  пішохідно
го зв’язку.

10.1 Заходи з урахування потреб мало мобільних груп населення 
при організації руху транспорту і пішоходів

Базовим нормативним документом, що регламентує забезпечення безпереш
кодного доступу маломобільних груп населення до об'єктів соціальної інфраструк
тури, є ДБН В.2.2-17:2006 «Будинки і споруди. Доступність будинків і споруд для 
маломобільних груп населення». У проекті повинні бути передбачені умови безпе
решкодного та зручного пересування МГН по території підприємства, комплексу 
споруд, транспортної інфраструктури, з урахуванням вимог ДБН 360, ДБН Б.2.4-1, 
ВСН 01, ДБН В.2.3-15. Транспортні проїзди на ділянці та пішохідні дороги на шляху 
до об'єктів, які відвідують інваліди, допускається об'єднувати у разі дотримання мі
стобудівних вимог до параметрів шляхів руху та положень нормативної документа
ції.
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11.Інженерне забезпечення території, розміщення інженерних мереж.
На підприємстві діє єдина система інженерних мереж, розміщених в технічних 

смугах.
Інженерне обладнання проектної території включає наступні мережі: водопро

від, електромережі, побутову та дощову каналізацію, відокремлений протипожежний 
водопровід, газові мережі тощо .

Місця вводу основних мереж інженерного забезпечення та місця їх прокладки 
від точки врізки в існуючі мережі, визначатимуться проектними рішеннями при роз
робці проектної документації об’єкта на наступних стадіях проектування.

Водопостачання.
Централізоване водопостачання відсутнє.
Для водопостачання проектної території в залежності від місцевих умов прийня

та система: господарсько-питна та протипожежна з подачею води на зовнішнє поже
жогасіння з ємкостей. Південніше на проектній території передбачено розташування 
майданчика забору води (арт. свердловина).

Розташування свердловини на відокремлений території та водонапірних башт 
повинна виключати можливість забруднення ґрунту. Згідно вимог п. 8.10 ДБН 360- 
92** зони санітарної охорони (перший, другий і третьої пояси) на водозабірних спо
рудах, у проектах планування, повинні передбачатися за проектами спеціалізованих 
організацій або аналогами. В проекті прийнята межа першого поясу зони санітарної 
охорони -30м , водозабірної споруди -15м. ( п. 15.2.1.1 та 15.2.3.1 ДБН В.25- 
74:2013», другий пояс та третій пояс - розрахункові. Передбачена огорожа 1-го поясу 
зони санітарної охорони водозабору. Межа першого поясу водопровідної споруди збі
гається з огорожею майданчика споруд. Водопровідні споруди та водозабори повинні 
огороджуватися, як правило, глухим огородження висотою 2,5 м. Допускається пе
редбачати огородження на висоту 2 м - глухе і на 0,5 м - з колючого дроту або мета
левої сітки. Примикання до огорожі будівель, крім прохідних і адміністративно - побу
тових будівель, не допускається. Границі поясів зони санітарної охорони водопоста
чання, а також санітарні заходи на території зон належить визначити згідно з норма
тивною документацією та «Положенням про порядок проектування і експлуатації зон 
санітарної охорони джерел водопостачання та водопроводів господарсько-технічного 
призначення», на наступних стадіях проектування (експлуатації).

Детальним планом передбачено протипожежний водогін (діаметр 100мм) з 
облаштуванням пожежних гідрантів на кільцевій водопровідної мережі. Відстань 
між гідрантами на водопровідній мережі зовнішнього пожежогасіння слід визначати 
розрахунком, який повинен врахувати сумарну витрату води на пожежогасіння та 
пропускну здатність встановленого типу гідрантів.

Подальше проектування водопровідної мережі здійснити згідно технічних 
умов експлуатуючої служби, які необхідно одержати при розробленні проектів бу
дівництва визначених детальним планом об ’єктів.

Якість води повинна відповідати вимогам нормативної документації ДСанПіН 
2.2.4-171-10.

Каналізування.
Каналізування об’єкта проектування передбачається шляхом будівництва лока

льних споруд. Стоки самопливної мережею скидаються в локальні очисні споруди 
стічних вод для комплексної очистки. Стоки після комплексної очистки скидаються у 
ємкість з подальшим видаленням з території шляхом їх вивозу спец, транспортом, 
відповідно договорів з комунальними службами району. Передбачається викорис
тання локальних очисних споруд типу «Біопроцесор». Відстань до проектних об’єктів 
від каналізаційної споруди повинна бути не менше -5м.

Організація відведення дощових вод з даної території розрахована з урахуван
ням рельєфу місцевості. Основне відведення дощових стоків з території підприємст
ва, автодоріг і складських майданчиків вирішене улаштуванням водовідвідних лотків і 
дощоприймачів. Дощові стоки направляються у водозбірну ємкість, після якої само
пливної мережею скидаються в локальні очисні споруди дощових вод для комплекс-
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ної очистки. Стоки після комплексної очистки скидаються у ємкість з подальшим ви
користанням для миття коліс автотранспорту і поливу території.

Остаточне рішення щодо каналізування об’єкту необхідно прийняти на наступ
них стадіях

Електропостачання та електроосвітлення
Від існуючих централізованих мереж.
Розрахункову потужність всього об’єкту на даній стадії проектування визначити 

неможливо, так як визначення конкретних площ забудови об'єктів та технологічного 
устаткування, не є завданням детального плану, а визначається на наступних стаді
ях проектування і, відповідно, неможливо визначити реальне навантаження.

Електропостачання об'єкту можливо здійснити від існуючих мереж. Трансфор
маторні підстанції -  проектні.

Теплопостачання та газопостачання
Опалення адміністративно -  побутових, виробничих приміщень передбачаєть

ся автономне (на твердому палеві), згідно сучасних енергозберігаючих технологій та 
програм енергозбереження.

Газопостачання при необхідності за вимогами ТУ.
Телефонізація

Забезпечити відновлення обладнання мереж єдиної національної системи зв'я
зку, телефонного і провідного мовлення, системами оповіщення людей про пожежу 
та керування евакуацією згідно з нормами і стандартами.

Місця вводу основних мереж інженерного забезпечення в будівлі та місця їх 
прокладки від точки врізки в існуючі мережі визначатимуться проектними рішеннями 
при розробці робочого проекту об’єкту.

12. Інженерна підготовка та інженерний захист території.
Проектними рішеннями необхідно передбачити якісне горизонтальне і вертика

льне планування території, що забезпечить відведення поверхневих вод за межі бу
дівель та споруд. Улаштування відмосток тощо.

Вертикальне планування території, в цілому, повинно забезпечувати допустимі 
для руху всіх видів транспорту уклони на проїздах з раціональним балансом земель
них робіт.

При подальшому проектуванні слід передбачати найменший обсяг земляних 
робіт і мінімальне переміщення ґрунту в межах освоєння ділянки.

На майданчиках підприємств і територіях промислових вузлів необхідно 
передбачати зняття (як у насипу, так і виїмку), складування та тимчасове 
зберігання родючого шару ґрунту, де він не буде порушений, забруднений, 
підтоплені або затоплений при виробництві будівельних робіт або при 
експлуатації підприємств, будівель або споруд. Умови зберігання і порядок 
використання знятого родючого шару ґрунту визначається органами, що надають 
у користування земельні ділянки.

Санітарне очищення.
Для підтримки задовільного санітарного стану проектної території утворюється 

система очистки від твердих побутових відходів шляхом їх вивозу відповідно догово
рів з комунальними службами району.

Збір твердих побутових відходів передбачений по системі сміттєзбірників, згідно 
з якою сміття збирається у змінні контейнери та вивозиться спецмашинами.

Виробничі відходи, що утворюються, транспортуються в бункера відходів, що 
знаходяться в виробничих приміщеннях, без їх накопичення. З бункерів відходи ви
вантажуються на автотранспорт і відправляються на утилізацію за межі підприємства 
у відповідності до технологічних вимог та напрямків виробництва.

13. Комплексний благоустрій та озеленення території.

Проектом передбачається комплексний благоустрій і озеленення території. Ві-
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льні від забудови та покриття території підлягають озелененню та благоустрою (осві
тлення території, місця відпочинку персоналу, влаштування огорож та ін.).

Для озеленення використати асортимент дерев, чагарників і квітів стійких до мі
сцевих кліматичних умов, до пилу та органічного забруднення атмосфери. Система 
зелених насаджень повинна сприяти захисту території від пилу і впливу шуму.

В межах протипожежних відстаней посадка дерев хвойних порід не допускаєть
ся. Відстань від будівель та споруд до осі посадки дерев та чагарників слід приймати 
згідно ДБН Б.2.4-3-96.

Спеціальні види озеленення. Територія санітарно -  захисної зони (СЗЗ) уста
новлюється та озеленяється згідно з проектом благоустрою та озеленення, що роз
робляється згідно з вимогами завдання на проектування, одночасно з проектом буді
вництва з першочерговою реалізацією визначених заходів. З боку житлової зони пе
редбачити смугу деревно -  чагарникових насаджень.

14. Містобудівні заходи щодо поліпшення стану 
навколишнього середовища.

З метою охорони навколишнього середовища детальним планом передбача
ються заходи з охорони ґрунтів, водного та повітряного басейну, рослин.

Від підприємства передбачаються шкідливі викиди в середовище у вигляді ви
кидів в атмосферу продуктів згорання палива від технологічного обладнання та авто
транспорту підприємства. На наступних стадіях проектування необхідно виконати 
вимоги ДБН А.2.2-1-2003 «Склад і зміст матеріалів оцінки впливів на навколишнє се
редовище (ОВНС) при проектуванні і будівництві підприємств, будинків і споруд».

У разі реконструкції підприємства з провадженням нових технологій та природ- 
ноохоронних заходів СЗЗ може бути переглянути на підставі розрахунків та лабора
торних досліджень.

Згідно до кваліфікації основних типів підприємств по санітарній кваліфікації у 
відповідності з ДСП «Планування та забудова населених пунктів» нормативний роз
мір санітарно -  захисної зони (СЗЗ) -  50м.

Проектним рішенням виконати заходи по скороченню (оптимізації) норматив
ної санітарно -  захисної зони до меж приватних земельних ділянок, розташ ова
них на північ та північно - схід від проектній території.

З метою виключення забруднення ґрунтів передбачені заходи щодо каналізу
вання об’єктів , організації збору дощових і талих вод. Рішення з інженерної підготов
ки території дозволяють відводити дощові і талі води в дощову локальну каналізацію. 
Асфальтобетонне покриття проїздів, доріжок і майданчиків запобігає забрудненню 
підземних вод.

Необхідно визначити та упорядкувати місця тимчасового складування промис
лових відходів, згідно вимог чинного законодавства.

Огорожу території підприємства слід передбачити відповідно до норм техноло
гічного проектування.

До початку проектування необхідно провести лабораторні дослідження щодо 
оцінки існуючого санітарно - гігієнічного стану земель, водного й повітряного басей
нів, рівнів шумового, електромагнітного й радіаційного забруднення тощо.

15. Техногенна та пожежна безпека.
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, якими регулюється розроблення даного розділу м істобудівної 
документації, розроблення проектних рішень інженерно-технічних заходів цивіль
ного захисту. Даний розділ виконується разом з розробленням (корегуванням) у 
схемі планування території району.
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Окремі види інженерно - технічного заходів цивільного захисту можуть 
міститись у спеціальних державних програмах і розроблятись за окремими 
вимогами, (за завданням на проектування на наступних стадіях згідно вимог ДБН 
В. 1.2-4-2006). Оцінка рівня захисту і контроль безпеки підприємств здійснюється 
на стадіях: відведення земельної ділянки під будівництво - з метою перевірки 
принципової можливості забезпечення безпеки на відведеній та прилеглих 
територіях, проектування - з метою прогнозу очікувального рівня безпеки, 
будівництва, коли здійснюється авторський та технічний контроль та при введені 
підприємства в експлуатацію. експлуатації підприємств, при виведені 
підприємств з експлуатації.

Оцінка рівня захисту і контроль безпеки промислових підприємств здійснюється 
на стадіях:

- відведення земельної ділянки під будівництво - з метою перевірки принципо
вої можливості забезпечення безпеки на відведеній та прилеглих територіях;

- проектування - з метою прогнозу очікувального рівня безпеки;
- будівництва, коли здійснюється авторський та технічний контроль та при вве

дені підприємства в експлуатацію;
- експлуатації підприємств.
Усі будівлі та споруди підлягають обстеженню та паспортизації згідно з норма

тивними документами з питань обстеження, паспортизації, безпечної та надійної екс
плуатації виробничих будівель та споруд.

Пожежна безпека об’єкта забезпечується комплексом проектних рішень, спря
мованих на попередження пожежі, а також створення безпечних умов роботи підпри
ємства, евакуацію людей і матеріальних цінностей (Довідка підприємства див. дода
тки).

До початку будівництва провести перевірку будівельного майданчику на вибу
хонебезпечні вироби.

Протипожежні заходи для проектної території, перш за все, забезпечуються 
рішеннями, закладеними у детальному плані території на підставі вимог ДБН 360- 
92** «М істобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень», 
додаток 3.1 «Протипожежні вимоги»:

• протипожежні відстані по відношенню до навколишньої забудови 
дотримуються (п. 1);

• забезпечення нормативних протипожежних розривів між будівлями та 
спорудами в межах проектування;

• забезпечується можливість проїзду протипожежних машин до усіх об ’єктів 
і можливість доступу до приміщень з автодрабин чи авто - підйомників (п.2);

• проектування проїздів і піш охідних шляхів передбачається в нормативних 
габаритах, що забезпечують можливість вільної евакуації (п.2);

• проїзди та внутрішньо майданчикові шляхи передбачено з твердим 
покриття;

- зовнішнє гасіння пожежі здійснюється від пожежних гідрантів, встановлених 
на кільцевій мережі водогону (діаметром 110мм.) відповідно до діючих норм та ви- 
могДБН В 2.5-74:2013;

забезпечення кільцевого об ’їзду території;
- додержуватись відстаней від найближчих підземних мереж у відповідності до 

таб. 8.1 ДБН 360-92**. У відповідності з будівельними нормами і правилами всі інже
нерні мережі (водоводи, каналізаційні, лінії електропередач, газопроводи, лінії зв'яз
ку) необхідно забезпечити санітарними та охоронними зонами, щоб уникнути пошко
джень, аварій та інших можливих несправностей та нещасних випадків.

- додержуватись відстаней від комплектних трансф орматорних підстанцій у 
відповідності до вимог п.8.20* та таб. 1 дод.3.1 ДБН 360-92, тощо.

На наступних стадіях проектування слід забезпечити повний обсяг заходів з по
жежної безпеки відповідно до вимог чинного законодавства.

На теперішній час пожежне депо на території населеного пункту відсутнє. Най-
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ближче пожежне депо знаходиться в м. Богодухів -  51-ДПРЧ(відстань до 12 км в за
лежності від напрямку прибуття). Радіус обслуговування існуючого пожежного депо 
складає 3 км, що недостатньо для забезпечення пожежогасіння проектної виробничої 
території.

Враховуючи, що пожежні депо розташовано на відстані, що не відповідає нор
мативному радіусу обслуговування, виникає необхідність організації пожарного поста 
(1 автомашину) на території підприємства.

Розрахунок сил та засобів, що забезпечують локалізацію і гасіння пожежі на те
риторії проектування визначено розрахунком, виконаним ТОВ «ХАРКІВ БУДНІ ПРО
ЕКТ» (що додається).

16. Заходи щодо реалізації детального плану.
Здійснення забудови обґрунтовується спеціальними техніко-економічними роз

рахунками, містобудівними і санітарно-гігієнічними вимогами.
У рамках інвестиційного проекту з використанням новітніх технологій і передо

вого досвіду, будівництво сучасного комплексу надасть переваги у соціально- 
економічному розвитку відповідної території та прилеглих до неї населених пунктів.

Крім того, функціонування вищезазначеного виробничого комплексу має також 
результати економічного та екологічного характеру:

1.Приріст податкових відрахувань до бюджетів всіх рівнів від діяльності підпри
ємства;
2. Розвиток підприємств малого і середнього бізнесу;
3. Збільшення числа робочих місць, тощо.
Виходячи з вимог Закону «Про регулювання містобудівної діяльності» з метою 

організації комплексної забудови території, яка є засобом забезпечення громадських 
та приватних інтересів, детальним планом розвинуто та уточнено функціональне та 
цільове використання території, щодо необхідності організації проведення робіт та 
спрямування фінансування на ефективне використання наявної території.

Порядок проведення громадських слухань щодо врахування громадських ін
тересів під час розроблення проектів містобудівної документації на місцевому рівні 
затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 25травня 2011р. №555.

Детальний план території не підлягає експертизі. Після розгляду детального 
плану території архітектурно-містобудівною радою при Департаменті містобудування 
та архітектури обласної державної адміністрації, в разі надання нею пропозицій щодо 
можливості затвердження детального плану та після проведення громадських слу
хань , детальний план подається на розгляд в селищну раду та затверджується нею 
протягом ЗО днів з дня його подання з встановленням режиму ефективного викорис
тання території. Режим забудови ділянок, визначених для містобудівних потреб, обо
в'язковий для врахування під час розроблення землевпорядної документації.

Затверджений детальний план є підставою для оформлення вихідних даних на 
проектування об'єктів.
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_______________________ 17. Перелік вихідних даних.________________________________
1.Рішення XX сесії Кленівської сільської ради УІІ скликання Харківської області від 08 
серпня 2017р. № 140-УІІ

2. Завдання на розроблення детального плану території
3. Державні вимоги щодо забезпечення державних інтересів під час розробки дета
льного плану території
4. Довідки із звітності кількісного обліку земель про наявність земель та розподіл їх за 
власниками земель, землекористувачами, угіддями
5. Інші матеріали

19. Основні техніко-економічні показники детального плану
№
п\п

Найменування Кіл.
Од.
вим. Примітка

1. Площа детального плану (ДПТ) 5,6733 га
2. Площа виробничого комплексу, в тому числі 5,6733 га

2.1 Площа забудови 0,4620 га
2.2 Площа незабудованих територій 1,8252 га
2.3 Площа дорожного покриття 1,4566 га
2.4 Площа зони спеціального озеленення (в ме

жах території)
1,9295 га

Наведені техніко-економічні та технологічні показники щодо щільності забу
дови, загальної площі будівель та споруд, можуть дещо коригуватись. Остаточна 
щільність забудови та загальна площа будівель та споруд буде уточнена на на
ступних, більш детальних стадіях проектування.
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