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1. ВСТУП

Детальний план території для будівництва та експлуатації виробничого комплексу 
з виробництва питної та технічної води в межах населеного пункту с. Леськівка по 
вул. Шевченко, 25-А, Богодухівського району Харківської області, виконано на під
ставі:

-договору на виготовлення проектно-технічної документації між замовником та 
ПП «ГРАДПЛАНПРОЕКТ»

-завдання на проектування
-державних вимог наданих департаменту містобудування та архітектури Харківсь

кої ОДА
Детальний план відповідає вимогам указів Президента України та постанов Кабі

нету Міністрів України, санітарного законодавства, державних нормативних докумен
тів, що регламентують будівельні, екологічні та інші аспекти містобудування, 
ДБН 360-92** «Містобудування. Планування та забудова міських і сільських посе
лень».

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 і громадсь
кими.

Пропозиції детального плану мають бути реалізовані протягом нормативного роз
рахункового терміну до 2021 року (згідно п. 4.4 з врахуванням можливих інвестицій
них намірів будівництва для відповідної території).

Рішення детального плану не суперечать функціональному призначенню та міс
тобудівному зонуванню території, що визначені у Схемі планування території Хар
ківської області, розробленої Українським державним науково-дослідним інститутом 
проектування міст «Діпромісто», затвердженої рішенням Харківської обласної ради у 
2010 р та генерального плану с. Леськівка, розробленого «Харківсільгосппроект» в 
1971 р.

Топографічну основу проекту складає геодезична зйомка М 1:500, виконана в 
2014року ФОС «Коваленко».

У складі детального плану території, другим етапом проектних робіт, виконується 
проект землеустрою щодо впорядкування території для містобудівних потреб, у яко
му відповідно до положень детального плану території визначаються межі та площі 
існуючих земельних ділянок та пропозиції щодо формування земельних сервітутів.

2. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ:
Запровадження визначених Законом України «Про регулювання містобудівної ді

яльності» 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 міста.

Внаслідок виконання вимог Закону України «Про основи містобудування», ст. 21 
якого наголошує: «Визначення територій і вибір земель для містобудівних потреб 
здійснюється на підставі затвердженої містобудівної документації» не тільки розши
рюються управлінські можливості органу влади - можливість вирішення численних 
питань щодо розміщення усіх видів забудови, регулювання її характеристик, здійс
нення необхідного контролю, залучення інвестицій тощо, але й зростатиме актив
ність та свідомість членів громади.

Відповідно до Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» дета
льний план території уточнює положення Схемі планування території Харківської об
ласті, розробленої Українським державним науково-дослідним інститутом проекту
вання міст «Діпромісто» та затвердженої рішенням Харківської обласної ради у 2010 
р. та визначає планувальну організацію і розвиток території.
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Детальний план території розробляється з метою вирішення деяких питань:
- уточнення планувальної структури і функціонального призначення території, 

просторової композиції, параметрів забудови, тощо;
- формування принципів планувальної організації забудови;

функціональне призначення, режим та параметри забудови, розподіл тери
торій 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;
обґрунтування потреб формування нових земельних ділянок та визначення їх 

цільового призначення;
визначення доцільності, обсягів, послідовності реконструкції забудови;

Розроблення детального плану виконано на підставі наступних нормативних до
кументів:

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

селень»;
- Державні санітарні правила проектування та забудови населених пунк

тів.1996р.;
- ДБН В.2.3-5-2001 «Вулиці та дороги населених пунктів»;
- ДБН В. 1.1.7-2002 «Пожежна безпека об’єктів будівництва»;
- ДБН В.2.3-15:2007 «Споруди транспорту. Автостоянки і гаражі для легкових 

автомашин»;
- СНиП II -89-80 «Генеральные планы промышленных предприятий»;
- НАПБ А.01.001-2004 «Правіла пожежної безпеки в Україні», тощо.

3. Природні, соціально-економічні та містобудівні умови

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 заснов
ник Харківського університету Василь Каразін, письменник Микола Хвильовий. У Бо- 
годухівському районі є кілька природних пам'яток і садово-парковий комплекс із па
лацом у Шарівці.

Богодухівський район є складовою Харківської області України, розташований на 
північному заході області. На півночі межує з Великописарівським і Охтирським ра
йонами 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 % зага

льної 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, Рябинка, 

Мерчик, Мокрий Мерчік, Братениця, Куп'єваха, Івани, Мандричина, Криворотівка.
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 тем
пература повітря близько +7,2°, найхолоднішими місяцями є січень -6,9° та лютий 
- 6 ,8 °.

Середня місячна температура липня +19,8°, серпня +19,1°. Абсолютний макси
мум +37°.
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Середньорічна кількість опадів — 552 мм; норма опадів за рік — 500 мм. Середнє 
число днів з опадами протягом року — 161 день.

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

Середньорічна вологість повітря — 75 %. Найбільша вологість припадає на холо
дну 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.

Улітку спостерігаються суховії: вітер 12 м/с і більше при низькій вологості повітря
— менше ЗО %. У теплий період спостерігаються грози й град.

Леськівка - село Богодухівського району Харківської області України. Леськівка 
підпорядкована Зарябинській сільській раді.

Село Леськівка знаходиться на обох берегах річки Рябина. На річці кілька неве
ликих загат. Вище за течією примикає село Зарябинка, нижче за течією за 1 км села 
Горбанівка і Дмитрівка.

Біля села лісовий масив (дуб). Через село проходить автомобільна дорога Р22.
Населення 211 чол., площа 2,07 кв.км.

4 Стисла історична довідка
Богодухівський район засновано у 1923 році.
1789 рік - дата заснування с. Леськівка.

5. Оцінка існуючої ситуації
Детальний план території розроблений в цілях забезпечення сталого розвитку 

території, виділення елементів планувальної структури території проектування, вста
новлення параметрів планованого розвитку елементів планувальної структури, вста
новлення меж зон розміщення об'єкту капітального будівництва виробничого при
значення, встановлення меж земельної ділянки. А саме, виконаний в цілях форму
вання території під будівництво та використання її, як виробничої зони в межах при
міської зони.

Містобудівна ситуація даної території сформована як виробнича територія, 
окремим підприємством, що забезпечить потреби регіону, як елемент місцевої 
промисловості, із загальними для них об’єктами інженерно -  технічного 
забезпечення.

В цілому, територія, яка проектується має вигідне містобудівне розміщення в 
структурі району: зручний автомобільний зв'язок з адміністративним центром (місто 
Богодухів) та іншими населеними пунктами району, що надає переваги в розміщенні 
проектної території, що створює всі умови для її перспективного розвитку.

Територія, що проектується, розташована в межах населеного пункту Леськівка, 
на даний час на розглянутій території розташована свердловина, яка на даний час не 
використовується. Площа території складається з двох ділянок - 2,000 га. ( ділянка 
№ 1 площею 0,8000га. та ділянка №2 площею 1,2000га.). Територія межує: з півночі
-  землі Зарябинської сільської ради, (ліс, дуб); сходу - землі Зарябинської сільської 
ради, прибережна захисна смуга водойми; заходу - землі Зарябинської сільської ра
ди (зелені насадження, господарча будівля); з півдня -  вул. Шевченка, охоронна зо
на ЛЕП ЮкВ.

Інженерна інфраструктура території включає інженерні мережі сторонніх 
землекористувачів та інженерні мережі, які необхідні для забезпечення 
технологічного процесу та роботи підприємства. До внутрішніх інженерних мереж 
можливо віднести: кабельні мережі зв’язку та силових всіх напруг, місцевий 
водопровід, каналізації. Опалення будівель парове здійснюється топічною на 
твердому паливу підприємства.

До інженерних мереж сторонніх землекористувачів відноситься:
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- повітряна мережа електропостачання, потужністю 10 кВ, що проходить вздовж 
території підприємства;

Згідно ДБН 360-92** «Містобудування. Планування і забудова міських і сільсь
ких поселень», охоронні зони вищезазначених мереж (відстані (м) по горизонталі (у 
світлі) в обидві сторони від мережі до фундаментів будинків і споруд) становлять:

- для мережі електропостачання (Юкв) - по 10м;
- водозабір -  30м.

Межі детального плану території прийняті згідно завдання на проектування, 
згідно Витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію 
права власності на земельні ділянки. Площа ДПТ становить 2,0000га.

6.Розподіл території за функціональним використанням, розміщення 
забудови, структура забудови, яка пропонується.

Детальним планом території, розглядається можливість будівництва з подальшою 
експлуатацією виробничого комплексу з виробництва питної та технічної води, функ
ціонального удосконалення території з урахуванням можливості використання, як 
виробничого комплексу в межах населеного пункту.

Виробництво води - складний технологічний процес, що складається з декількох 
етапів.

Виробництво питної води, як і готовий продукт, має відповідати багатьом 
нормативним документам і стандартам, і сертифікуватися відповідними органами.

Компанія-виробник повинна мати гігієнічний висновок СЕС по виробництву і 
випуску продукції.

Промислове обладнання та багаторазовий контроль циклу виробництва здатні 
надати споживачеві якісний гарантований продукт.

Джерело води:
В якості джерела для виробництва води - свердловина, що на даний час 

розташована на території проектування але потребує реконструкції згідно вимог 
чинного законодавства стосовно джерел водопостачання.

Глибокі підземні води відрізняються прозорістю, відсутністю організмів, постійною 
температурою. Компанія-виробник повинна мати відповідну документацію на 
експлуатацію свердловини.

Очищення і знезараження води:
В залежності від джерела води потрібна різна інтенсивність очищення води. 

Компанії-виробники підбирають комплекс необхідного обладнання водопідготовки на 
підставі аналізу джерела води.

Спочатку вода очищається від зважених частинок і грубих домішок, після чого 
проходить кілька ступенів очищення через різні фільтри, наприклад фільтри з 
гранульованого активованого вугілля (застосування таких фільтрів є одним з кращих 
способів видалення органічних забруднень, неприємного присмаку і запахів).

Після очищення вода знезаражується хімічними речовинами та/або
ультрафіолетовим випромінюванням.

Вода так само може бути насичена іонами срібла.
Зберігання води:
Після очищення та знезараження вода надходить у накопичувальні баки, які 

необхідні для забезпечення цілодобового режиму роботи.
Корпуси таких баків, як правило, виготовляються з нержавіючої харчової сталі.
З накопичувальних баків вода надходить на лінію розливу.
Завершальний етап виробництва питної води - лінія розливу води і 

закупорювання пляшок.
Для того щоб виключити контакт персоналу з водою більшість компаній на цьому 

етапі використовують автоматичні лінії.
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Проектна інфраструктура підприємства 
має ознаки вираженого зонування по 
основному його вигляду - зонування за 
виробничою (функціональною,
технологічною) ознакою. Тобто виробнича 
територія підприємства має наступні зони: 
зона «І» виробнича зона ( виробничий 
об’єкт -  підготовка води та її ролів тощо) з 
допоміжними будівлями, приміщеннями і 
пристроями; зона «II» видобутку води 
(свердловина, насосна тощо).

При цьому Зона «II» формується території та передбачає її освоєння шляхом 
проведення реконструкції та благоустрою, а зони «II» передбачається освоїти та 
сформувати за рахунок вільних територій. Функціональні зони пов'язані між собою 
зовнішньою та внутрішньою транспортною мережами підприємства, яка формується 
у вигляді єдиної системи автомобільних проїздів з урахуванням їх функціонального 
призначення, інтенсивності транспортного і пішохідного руху, вимог охорони навко
лишнього середовища.

У детальному плані прийняті рішення щодо розміщення та реконструкції таких 
основних будівель та споруд згідно таблиці «Склад та характеристика основних 
будівель і споруд, приміщень, технологічних дільниць (площу, категорію з вибу- 
хопожежної та пожежної небезпеки тощо)»:

№№ Найменування Поверхо-
вость

Ступень
вогнестій
кості

примітка

1 Артезіанська свердловина з насо
сною станцією

1 II Реконструкція

2 Управління насосним агрегатом 1 III Проект
3 Виробничий цех по розливу питної 

води
1 II Проект

4 КПП 1 II Проект
5 Пожежні резервуари (2x60 куб.м.) - - Проект
6 Очисна споруда побутових стоків - - Проект
7 Очисна споруда зливової стоків - - Проект

На вибір місця для розташування забудови вплинули наявність існуючих інжене
рних мереж, що перетинають територію та містобудівна ситуація, що характеризу
ється наявністю в межах проектованої території вже існуючої забудови, інфраструк
тури інженерно - дорожніх мереж.

Розрахункові данні (П о ту ж н іс ть  і х а р а кте р и с ти ка  о б 'є кта  ):
1. Основний вид діяльності та клас небезпеки виробництва відповідно до сані
тарної класифікації: Виробництво води
2.вид вантажних перевезень; Доставка -  автотранспорт, відвантаження -  автотра
нспорт .
3.відомості про транспорт, що планується використовувати (види транспор-
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тних засобів та габарити); автомобілі малої вантажності.
4.загальна чисельність працюючих - 8 осіб, у тому числі адміністративного персо
налу - 3 осіб, виробничого персоналу - 5 осіб.
5.кількість змін; 1 зміна по 8 годин.
6. Технологічно обумовлені потреби в ресурсах:
-  енергетичних (види); - електроенергія (виробничі потреби, побутові потреби, освітлення те
риторії).
- Водних (виробничі, побутові потреби та потреби пожежогасіння).

7.Характеристика видів використання території.
Територія проектування складаєте з двох земельних ділянок, що заходяться у 

власності ТОВ «АКВА ДАНА»:
Ділянка № 1 кадастровий номер 6320883002:00:001:0047 (Витяг з Державного ре

єстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності), площею 
0,8га., цільове призначення -  для ведення особистого селянського господарства;

Ділянка № 1 кадастровий номер 6320883002:00:001:0048 (Витяг з Державного ре
єстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності), площею 
1,2га., цільове призначення -  для ведення особистого селянського господарства;

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

ванням наявних планувальних обмежень.
Режим забудови території обумовлений необхідністю 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, 
зміни цільового призначення. А саме, формування території під будівництво та ви
користання її, як виробничої зони в межах населеного пункту.

При цьому детальним планом передбачене встановлення обмежень на викорис
тання наявних на території проектування охоронних зон інженерних мереж та при
родоохоронних. Проведеним аналізом існуючого стану природного та урбанізованого 
середовища в цілому не виявлено інших обмежень для реалізації запланованої на 
даній території містобудівної діяльності.

9. Містобудівні умови і обмеження забудови території:
1. Загальні дані

1.1. Назва об’єкта будівництва: будівництво та експлуатація виробничого ком
плексу з виробництва питної та технічної води в межах населеного пункту

1.2 Інформація про замовника: ТОВ «АКВА ДАНА»
1.3 Наміри забудови: місцева промисловість
1.4. Адреса будівництва або місцерозташування об’єкта:

С. Леськівка, вул. Шевченка, 25-А, Богодухівського району 
Харківської області.

1.5. Площа земельної ділянки: 2,0000 кв.м. (0,8000га. та 1,2000га.)
1.6. Цільове призначення земельної ділянки:

існуюче -  для ведення особистого селянського господарства 
проектні - землі промисловості

1.7. Основні техніко-економічні показники: у відповідності до містобудівного 
розрахунку детального плану:

- площа земельної ділянки -  2,0000 га.
- площа забудови (з урахуванням зони першого поясу свердловини) -  

0,817га;
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1 .8 . посилання на містобудівну документацію
- Схема планування території Харківської області, розробленої Україн

ським державним науково-дослідним інститутом проектування міст 
«Діпромісто» та затвердженої рішенням Харківської обласної ради у
2010 р.

- Генерального плану с. Леськівка, розробленого «Харківсільгосппроект» в 
1971 р.

1.9. функціональне призначення земельної ділянки: обслуговування ком
плексу промислових будівель та споруд;

2. Містобудівні умови та обмеження 
і)Містобудівні умови та обмеження:

1. Граничнодопустима висота будівель визначається завданням на проектування;
2. Максимально допустимий відсоток забудови земельної ділянки: визначається 

завданням на проектування
3. Відстані від об’єкта, який проектується, до меж червоних ліній та ліній регулю

вання забудови в межах визначеного землекористування ;
4. Планувальні обмеження:

- зони охорони пам’яток культурної спадщини відсутні
- зони охоронюваного ландшафту відсутні
- межі історичних ареалів відсутні
- прибережні захисні смуги - водойми 50м. (з урахуванням рельєфу місцевості)
- санітарно-захисні та інші охоронювані зони: Згідно до кваліфікації основних ти
пів підприємств по санітарній класифікації, розмір санітарно-захисної зони у 
відповідності з Сан Пін «Планування та забудова населених місць» -50м. 
Санітарно захисна зона підземного водозабору (свердловини):

I пояс -  30м.
II пояс -  розрахунковий
III пояс - розрахунковий

5. Мінімально допустимі відстані від об’єктів, які проектуються до існуючих будівель
та споруд відповідно до ДБН 360-92** з врахуванням протипожежних та сані
тарних норм

6. Охоронні зони інженерних комунікацій Враховуючи наявність мереж інженерного 
забезпечення, які мають місце навколо ділянки та її  перетинають, необхідно 
встановити та додержуватись охоронних зон відповідних інженерних мереж. А 
саме: повітряна лінія електропостачання 10 кВ -  охоронна зона 10,00м. з двох 
боків;

Використання земельної ділянки в охоронних зонах інженерних мереж (сто
ронніх землекористувачів) має бути письмово узгоджене з власниками цих ме
реж та встановлені обмеження на використання.

7. Вимоги до необхідності проведення інженерних вишукувань згідно з державними 
будівельними нормами ДБН А.2.1-1-2008 «Інженерні вишукування для будівницт
ва геодезична зйомка виконана та зареєстрована у відділі містобудівного ка
дастру 2015р.;

8. Вимоги щодо благоустрою незайняті під забудову та тверде покриття діля
нки в межах території підлягають озелененню;

9. Забезпечення умов транспортно-пішохідного зв’язку Під'їзд автотранспорту до 
об'єкту по існуючим місцевим вулицям та проїздам з відповідним їх благоуст
роєм (вул. Шевченко). Благоустрій проектувати з додержанням вимог ДБН 
360-92** та ДБН В.2.3-5-2001 “Вулиці та дороги населених пунктів» враховуючи 
існуючий рельєф місцевості.

10. Вимоги щодо забезпечення необхідною кількістю місць зберігання автотранспор-
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ту за завданням на проектування;

11. Вимоги щодо охорони культурної спадщини відсутні

12. Вимоги до територій, будівель, споруд, що потрапляють у зону впливу об’єкта мі
стобудування в разі реалізації наміру забудови: Проектування на прилеглих те
риторій вести з урахуванням даного об’єкту з забезпеченням протипожежних 
розривів, нормативної тривалості інсоляції та нормативних вимог стосовно 
санітарних з о н .

13. Вимоги щодо забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення, 
необхідності розроблення та проведення санітарно-гігієнічних та протиепідеміч
них заходів (забезпечення нормативної тривалості інсоляції, природної освітле
ності, можливість організації зони санітарної охорони джерел водопостачання, 
санітарно-захисної зони підприємств, зони обмеження забудови радіоелектрон
них засобів, санітарного розриву та санітарно-охоронної смуги, рівень впливу хі
мічних, фізичних і біологічних чинників, забруднення атмосферного повітря, води 
та ґрунту тощо) на підставі висновку державної санітарно-епідеміологічної служ
би про можливість відведення земельної ділянки, одержаного замовником відпо
відно до вимог земельного законодавства згідно вимог служб нагляду та орга
нів державного надзору та місцевого самоврядування.

14. Вимоги щодо необхідності розроблення у складі проектної документації розділу 
“Інженерно-технічні заходи цивільного захисту (цивільної оборони)” за окремим 
завданням згідно вимог ДВН Б. 1.1-5.

10. Основні принципи планувально-просторової організації території.
Основними принципами планувально-просторової організації даної території є: 

розміщення вищезазначених об’єктів з урахуванням містобудівної ситуації, що скла
лася на суміжних територіях;

-максимально зручне розташування об’єкту;
-створення оптимальної схеми дорожньо-транспортного руху;

створення оптимальних мікрокліматичних і санітарно-гігієничних умов; 
максимальне збереження природного ландшафту.

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

11. Вулично-дорожна мережа, транспортне обслуговування, 
організація руху транспорту і пішоходів

Зручність, безпека та оптимальна доступність -  основні вимоги, які являються кри
терієм при організації схеми руху транспорту для промислового підприємства.

Проектною документацією передбачається формування зовнішніх та внутрішніх 
транспортних мереж підприємства у вигляді єдиної системи. Складова транспортної 
системи підприємства включає транспортні комунікації; засоби транспорту.

Зовнішня та внутрішня транспортна мережа підприємства сформована у вигляді 
єдиної системи автомобільних проїздів з урахуванням їх функціонального
призначення, інтенсивності транспортного і пішохідного руху, характеру 
навколишньої забудови та вимог охорони навколишнього середовища.

Внутрішня мережа автомобільних доріг та проїздів призначена для руху всіх ви
дів автомобілів. Існуюча мережа внутрішніх доріг і під'їздів забезпечує перевозку до
поміжних і господарських вантажів, проїзд пожежних машин.

Автомобільні заїзди і виїзди з території об’єкту здійснюється з існуючої вулиці 
Шевченка з урахуванням правил безпеки дорожнього руху. Існуюча та запроектована 
мережа доріг і під'їздів придатна для проїзду пожежного автотранспорту. Ширина 
проїзної частини та узбіччя внутрішньо майданчикових шляхів запропонована в 
залежності від призначення шляхів та організації руху транспортних засобів. Основні 
проїзди, по яких здійснюється проїзд вантажного транспорту мають смугу руху 3,75м.
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-3,50м.
Внутрішні автомобільні шляхи і тротуари слід проектувати відповідно до СНІП II - 

89 -80, ДБН 360-92 **, ширину під*їздних доріг, що підлягають упорядкуванню 
визначено відповідно до вимог ДБН В.2.3.-5-2001, ДБН В.2.3-4-2000 (див. графічну 
частину).

До запроектованих та існуючих будівель та споруд є можливість забезпечення 
вільного під’їзду з твердим покриттям пожежних машин з двох боків.

Прохідна підприємства розташована на осі основного заїзду. Відстань від входу 
(прохідної) до основних виробничих приміщень не перевищує нормативній.

12. Інженерне забезпечення території, розміщення інженерних мереж.
Для підприємств запроектована єдина система інженерних мереж, розміщених в 

технічних смугах, що забезпечують заняття найменших ділянок території і прив'язку з 
будівлями та спорудами.

Вибір способу розміщення мереж (наземний, надземний або підземний) повинен 
відповідати результатам техніко-економічних розрахунків, виконаних на наступних 
стадіях проектування. Вибір способу розміщення силових кабельних ліній слід пе
редбачати відповідно до вимог "Правил улаштування електроустановок" (ПУЕ), за
тверджених Міненерго СРСР і "Інструкцією по проектированию электроснабжения 
промышленных предприятий".При розміщенні теплових мереж допускається перетин 
виробничих та допоміжних будівель промислових підприємств.

Інженерне обладнання проектної території включає: водопровід, каналізацію, 
електрифікацію, газифікацію, телефонізацію та дощову каналізацію, будівництво міс
цевих очисних споруд побутової каналізації, з забезпеченням твердого під’їзду до 
них, будівництво водопроводу, будівництво електричних мереж від проектної ТП. Мі
сця підключення до мереж визначається та виконується забудовниками згідно до 
технічних умов відповідних експлуатуючих інженерних служб на наступних стадіях 
проектування.

Умови використання охоронних зон інженерних мереж (стороннього землекори
стувача) необхідно визначити згідно технічних умов організацій що обслуговують дані 
мереж, згідно з вимогами ДБН 360-92** та вимог чинного законодавства.

Водопостачання.
Водопостачання -  існуючий водозабір. Для водопостачання виробничих зон в залежності від міс

цевих умов прийнята система: господарсько-питна, виробнича та протипожежна з подачею води на 
зовнішнє пожежогасіння з ємкостей (технічна вода). Розташування на відокремлений території виклю
чає можливість забруднення ґрунту. Глибина свердловини орієнтовно 197,0м..

Згідно вимог п. 8.10 ДБН 360-92** зони санітарної охорони на водопроводах господарсько-питного 
призначення у проектах планування повинні передбачатися: першого, другого і третього поясів - за 
проектами спеціалізованих організацій або аналогами. Згідно Паспорту артсвердловини № 1 (дублікат 
ТОВ «УГП-БУД») межа першого поясу зони санітарної охорони складає -30м., другий пояс -  29м.. 
третій пояс -  798м. Передбачена огорожа 1-го поясу зони санітарної охорони водозабору. 
Водопровідні споруди та водозабори повинні огороджуватися, як правило, глухим огородження 
висотою 2,5 м. Допускається передбачати огородження на висоту 2 м -  глухе і на 0,5 м - з колючого 
дроту або металевої сітки, при цьому у всіх випадках повинна передбачатися колючий дріт в 4-5 ниток 
на кронштейнах з внутрішньої сторони огорожі. Примикання до огорожі будівель, крім прохідних і 
адміністративно-побутових будівель, не допускається. Межа першого поясу водопровідних споруд 
повинна збігатися з огорожею майданчика споруд.

Враховуючі, що водозабір на розглянутої території існуючий, встановити 2-й та 3-й пояс 
можливо при проведення додаткових заходів (розрахунків) по організації зони санітарної 
охорони водозабору спеціалізованою організацією ТОВ «УГП-БУД» на підставі лабораторних 
досліджень якості води. На підставі лабораторних досліджень додатково, при необхідності, 
буде запроектовано водопідготовка для доведення якості води до вимог питної ( ДСанПіН 
2.2.4-171-10. ) Крім того, підприємству необхідно розробити і затвердити програму с атесто
ваною лабораторією, щодо контролю якості питної води на виробництві. На підставі лаборато
рних досліджень додатково, необхідно розробити регламент щодо відповідності якості води з необхід
ною водопідготовкою для доведення якості води до вимог ДСанПіН 2.2.4-171-10.
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Границі поясів зони санітарної охорони водопостачання, а також санітарні 
заходи на території зон належить визначити згідно з нормативною документацією та 
«Положенням про порядок проектування і експлуатації зон санітарної охорони 
джерел водопостачання та водопроводів господарсько-технічного призначення», на 
наступних стадіях проектування (експлуатації).

Каналізування.
При розробці подальших стадій проектування необхідно передбачити заходи 

щодо організації каналізування відповідно до чинного законодавства та будівельних 
і санітарних норм. Каналізування об’єкта забудови передбачається шляхом будівни
цтва місцевих каналізаційних споруд відповідно до будівельних та санітарних норм, 
проект яких погодити з органами санепідслужби. Стоки самопливної мережею ски
даються 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 використання локальної очисної споруди «Біопроцесор» ма
ксимальною потужністю до 6 м.куб. на добу.

Організація відведення дощових вод з даної території розрахована з урахуван
ням рельєфу місцевості та спрямована на відвід скидів у існуючу водовідвідну мере
жу, яку передбачається реконструювати. Враховуючи рельєф території дощові стоки 
передбачається відводити самопливом в дощові лотки з подальшим скидом в прое
ктну закриту каналізаційну систему.

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 або селища.

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

Електропостачання
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 стадіях 
проектування і відповідно, неможливо визначити реальне навантаження.

Електропостачання об'єктів можливо здійснити від існуючих мереж. Трансфор
маторна підстанція - проектна.

Теплопостачання та газопостачання
Опалення, гаряче водопостачання здійснюється від існуючої автономної 

топічної.
Телефонізація
Забезпечити відновлення обладнання мереж єдиної національної системи 

зв'язку, телефонного і провідного мовлення, системами оповіщення людей про по
жежу та керування евакуацією згідно з нормами і стандартами.

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

13. Інженерна підготовка та інженерний захист території.
Враховуючи щільності забудови менше 25%, використано - вибіркове вертика

льне планування, виконуючи планувальні роботи тільки на ділянках, де передбача
ється будівництво будівель або споруд.

При проектуванні вертикального планування слід передбачати найменший об
сяг земляних робіт і мінімальне переміщення ґрунту в межах освоюваної ділянки.

У зв’язку з чим, під час подальшого проектування об’єкту слід передбачити за
гальні та спеціальні заходи щодо інженерної підготовки території які забезпечать не
обхідні умови для будівництва та експлуатації будинків та споруд, а також зростання 
зелених насаджень тощо.
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На майданчиках підприємств і територіях промислових вузлів необхідно перед
бачати зняття (як у насипу, так і виїмку), складування та тимчасове зберігання родю
чого 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 ви
значається органами, що надають у користування земельні ділянки.

Ухили поверхні площадки прийняти не менше 0,003 і не більше 0,05.
Вертикальне планування території, в цілому, забезпечує допустимі для руху всіх 

видів транспорту уклони на проїздах з раціональним балансом земельних робіт.
14. Комплексний благоустрій та озеленення території.

Проектом передбачається комплексний благоустрій і озеленення території. Вільні від 
забудови та покриття території підлягають озелененню та благоустрою (освітлення території, 
місця відпочинку та ін.). Для благоустрою відповідної території підприємство необхідно 
виконати декілька видів озеленення: об’ємне -  чагарники, деревні насадження; партерне -  
газони, квітники .

Для озеленення використати асортимент дерев, чагарників і квітів стійкий для місцевих 
кліматичних умов, стійкі до пилу та органічним забрудненням атмосфери. Система зелених 
насаджень повинна сприяти захисту території від пилу і впливу шуму.

На території підприємства передбачено майданчик відпочинку працівників. Розмір май
данчика визначено з розрахунку 3 кв.м. на одного працівника. Розрахункова площа стано
вить 180 кв.м.

Територія санітарно -  захисної зони упорядкована озеленена з боку сельбищної тери
торії необхідно смуга деревно -  чагарникових насаджень шириною не менше 20м..

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.
За результатами аналізу сучасного стану використання території з виявленням 

обмежень розвитку за принципами збереження і раціонального використання земе
льних ресурсів, дотримання нормативів гранично допустимих рівнів екологічного на
вантаження на природне середовище з урахуванням потенційних його можливостей, 
дотримання санітарних нормативів, визначена територія для обслуговування підпри
ємства обумовлена функціонально та відповідає вимогам нормативної документації 
що застосовується для об’єктів відповідної кваліфікації.

Відходи, що утворюються транспортуються в бункера відходів. З бункерів 
відходи вивантажуються на автотранспорт і відправляються на утилізацію.

Від будівництва передбачаються шкідливі викиди середовище у вигляді викидів 
в атмосферу продуктів згорання палива від технологічного обладнання та автотран
спорту підприємства, вплив яких можливий на стан повітряного середовища в районі 
розташування об’єкту. Повітряне середовище на території має високу здатність до 
самоочищення.

Навколо підприємства в радіусі 50 м немає жилої забудови, ділянок 
громадських установ і підприємств харчової промисловості (див. графічні матеріали 
ГП-3).

З метою виключення забруднення ґрунтів передбачені заходи щодо каналізу
вання об’єктів , організації збору дощових і талих вод. Рішення з інженерної підгото
вки території дозволяють відводити дощові і талі води в дощову локальну каналіза-

Асфальтобетонне покриття проїздів, доріжок і майданчиків запобігає забруд
ненню підземних вод.

На наступних стадіях проектування необхідно виконати вимоги ДБН А.2.2-1-95 
«Склад і зміст матеріалів оцінки впливу на оточуюче середовище (ОВОС) 
при проектуванні і будівництві підприємств, будівель і споруд».

Виходячи з цього, в основу проектування покладений ряд основних принципів: 
-збереження і раціональне використання природних ресурсів;
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-дотримання нормативів допустимих рівнів екологічного навантаження на природ
не середовище;

-дотримання протипожежних та санітарних нормативів;
Інженерні мережі прокладаються з урахуванням існуючих норм і правил.

Рослинний шар ґрунту, що утворюється внаслідок влаштування фундаментів, 
проїздів, мереж, проведення вертикального планування використовується для по
кращення родючості землі.

15. Заходи цивільного захисту (цивільної оборони) та протипожежні заходи.
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 ак
тів, якими регулюється розроблення даного розділу містобудівної документації, роз
роблення проектних рішень інженерно-технічних заходів цивільної оборони на стадії 
ДПТ не передбачене. Даний розділ виконується разом з розробленням (корегуван
ням) у схемі планування території району.

Окремі види інженерно -  технічного захисту (цивільної оборони) можуть місти
тись 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 промислових підприємств здійснюється 
на стадіях:

- відведення земельної ділянки під будівництво - з метою перевірки прин
ципової 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.

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.

Відповідна схема графічної частини ГП-7 розроблена у вигляді якісної оцінки 
території,з визначенням можливих об’єктів та елементів, які можливо використати 
та врахувати у складі схеми інженерно-технічних заходів цивільного захисту (цивіль
ної оборони) у схемі планування території району.

Пожежна безпека об’єкта забезпечується комплексом проектних рішень, спрямованих на попе
редження пожежі, а також створення умов безпечних умов роботи підприємства, евакуацію людей і 
матеріальних цінностей.

Містобудівною документацією  протипожежні заходи забезпечуються наступними заходами :
до водоймищ, які можуть бути використані для гасіння пожежі, влаштовані під'їзди з май

данчиками розміром не менш 12x12 м.
- до будівель і споруд по всій їхній довжині забезпечені під'їзди пожежних автомобілів: з 

одного боку-при ширині будівлі або споруди до 18 м і з двох сторін - при ширині більше 18 м.
- У  випадках, коли за виробничих умов не потрібно пристрою доріг, під'їзд пожежних авто

мобілів передбачено за спланованою поверхні, укріпленої по ширині 3,5 м місцях проїзду ;
- проїзди та внутрішньо майданчикові шляхи мають тверде покриття;
- забезпечення нормативних протипожежних розривів між будівлями та спорудами, тощо.

На проектованому об’єкті прийнято зовнішнє протипожежне водопостачання з ємностей (резер
вуарів. водойм) з урахуванням вимог пп. 9.27-9.33 (прим. 1, п. 2.11 СНИП 2.04.02-84*) та відповідної 
таблиці 7 ( витраті води на зовнішнє пожежогасіння 10 л/с) з урахуванням відповідного об’єму будівлі.

Враховуючи, що відстань від об ’єкту проектування до пожежного депо не відповідає нормативній, 
виникає необхідність організації додаткового пожарного поста. Згідно листа сільської ради, відповідне 
питання буде вирішено на стадії розробки генерального плану населеного пункту.

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

Місце розташування, комплектність пожежного поста встановлюється замовником у завданні 
на проектування за погодженням із зацікавленими організаціями, на
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наступних стадіях проектування.

17. Заходи щодо реалізації детального плану.
Виходячи з вимог Закону «Про регулювання містобудівної діяльності» з ме

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

Крім того, функціонування вищезазначеного виробничого комплексу має, також 
результати економічного 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;
4. розвиток комунікаційних мереж та інфраструктури населеного пункту; 
Розроблений детальний план території підлягає громадським слуханням. 
Порядок проведення громадських слухань щодо врахування громадських інте

ресів під час розроблення проектів містобудівної документації на місцевому рівні за
тверджений постановою Кабінету Міністрів України.

Детальний план території не підлягає експертизі. Після розгляду детального 
плану території архітектурно-містобудівною радою, в разі надання нею пропозицій 
щодо можливості затвердження детального плану та після проведення громадських 
слухань , детальний план подається на розгляд в райдержадміністрацію та затвер
джується нею протягом ЗОднів з дня його подання з встановленням режиму ефектив
ного використання території. Режим забудови ділянок, визначених для містобудівних 
потреб, обов’язковий для врахування під час розроблення землевпорядної докумен
тації.

Затверджений детальний план є підставою для оформлення вихідних даних на 
проектування об’єктів.

Розрахунковий термін реалізації ДПТ -3 -7  років.

18.Перелік вихідних даних.

1. Рішення XXXV сесії УІскликання від 01 грудня 2014 року № 517Л/І Зарябинської 
сільської ради «Про розроблення детального плану території »

2. . Копія Витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєст
рацію права власності

3. Викопіювання з генплану

4. Державні вимоги

5. Топографо-геодезичне знімання території у масштабі 1:500
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19. Основні техніко-економічні показники детального плану

Показники Одиниця
виміру

Існуючий
стан

Етап від 3 
років до 7 
років

Етап
до20
років

Територія

Територія в межах проекту 

у тому числі:

га 2,0000 2,0000

квартали садибної забудови га - - -

ділянки установ і підприємств 
обслуговування

га — — —

зелені насадження га -

вулиці га 0,3503 0,3503 -

інші території га 0,9453 0,9453 -

Населення - — -

Чисельність населення, всього 

у тому числі:

чол.

у садибній забудові чол. - - -

Щільність населення 

у тому числі:

люд./га

у садибній забудові люд./га - - -

Житловий фонд - - -

Житловий фонд всього 

у тому числі:

садибна забудова

тис. м2 
заг. площі 
%

Середня житлова забезпеченість 

у тому числі:

у садибній забудові м2/люд - - -

Житлове будівництво, всього: 

у тому числі:

садибна забудова (одноквартир
на забудова)

Будинків

Установи та підприємства обслу
говування ' ' '

Дошкільні навчальні заклади місць - - -
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Загальноосвітні навчальні закла
ди

учнів ~ “

Відкриті площинні споруди у жи
тловому кварталі

- — — —

Магазини одиниц - - -

Вулична мережа та міський па
сажирський транспорт

— — —

Протяжність вуличної мережі, 
всього, у тому числі:

км — — -

вулиці загальноміського значен
ня

км — - -

житлові вулиці км - - -

Кількість підземних та надземних 
пішохідних переходів

одиниць

Інженерне обладнання

Водопостачання тис.
м3/добу

По ТУ

Каналізація м3/добу По ТУ

Сумарний об'єм стічних вод

Електропостачання кВт Технологічно
обумовлені
потреби

Технологічно
обумовлені
потреби

Газопостачання м^/рік

Витрати газу, всього

Протяжність газових мереж (бу
дівництво)

км - - -

Інженерна підготовка та благоус
трій

Територія забудови, що потребує 
заходів з інженерної підготовки з 
різних причин

га

% до тер. -
0,80
29,5

Охорона навколишнього середо
вища

Санітарно-захисні зони, прибе
режні захисні та охоронні зони, 
всього

у тому числі озеленені

га 0,08 0,08
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Орієнтовна вартість будівництва 
(в цінах 2012р.)

Загальна вартість житлово- 
цивільного будівництва,

у тому числі:

млн.
грн.

житлове - -

установи та підприємства обслу
говування

установи та підприємства обслу
говування

-

Вулично - дорожної мережа - - -

Інженерне обладнання, всього 

у тому числі:

водопостачання - - -

газопостачання - - -

електропостачання - - -

теплопостачання - - -

інженерна підготовка - - -

дощова каналізація - - -

Наведені техніко-економічні та технологічні показники щодо щільності забудови, 

загальної площі будівель та споруд, можуть дещо коригуватись. Остаточна щільність 

забудови та загальна площа будівель та споруд буде уточнена на наступних, більш 

детальних стадіях проектування.
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