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Схема розташування території у планувальній стру

ктурі району.
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2.
План існуючого використання території поєднаний з 

схемою планувальних обмежень (М1:1000).
ГП-2

3. Проектний план (М1:1000). ГП-3

4. План зонування території (Зонінг) (М1:1000). ГП-4

5.
Схема організації руху транспорту і пішоходів 

(М 1:1000)
ГП-5

6.

Схема інженерної підготовки території та вертика

льного планування (М 1:1000), кресленням попере

чних профілів вулиць (М1:200).

ГП-6

7.
Схема інженерних мереж, споруд і використання 

підземного простору (М 1:1000).
ГП-7
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Склад пояснювальної записки

1. Вступ.

2. Загальні положення.

3. Стислий опис природних, соціально-економічних і містобудівних умов.

4. Стисла історична довідка.

5. Оцінка існуючої ситуації.

6. Розподіл території за функціональним використанням, розміщення за

будови, структура забудови, яка пропонується.

7. Характеристика видів використання території.

8. Пропозиції щодо встановлення режиму забудови території.

9. Містобудівні умови і обмеження забудови території.

10. Основні принципи планувально-просторової організації території.

11 .Вулично-дорожня мережа, транспортне обслуговування, організація 

руху транспорту і пішоходів.

12. Інженерне забезпечення території, розміщення інженерних мереж.

13. Інженерна підготовка та інженерний захист території.

14. Комплексний благоустрій та озеленення території.

15. Містобудівні заходи щодо поліпшення стану навколишнього середовища.

16. Заходи з цивільної оборони та протипожежні заходи.

17. Заходи щодо реалізації детального плану.

18. Перелік вихідних даних.

19. Техніко-економічні показники детального плану.
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1. ВСТУП

Детальний план території, виконано з метою розташування господарського 
двору за межами населених пунктів з метою обслуговування та будівництва склад
ських та інших будівель на території Осинівської сільської ради Куп’янського району 
Харківської області, на підставі:

- договору на виготовлення проектно-містобудівної документації між замовни
ком (Осинінська сільська рада) та ПП «ГРАДПЛАНПРОЕКТ», за участю інвестора ФГ 
«Клепки»;

- 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.

Топографічну основу проекту складає геодезична зйомка М 1:500, виконана в 
2017року.

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;
- формування принципів планувальної організації забудови;
- функціональне призначення, режим та параметри забудови, розподіл те-
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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 -Н -Б .Б .11-12:2011 «Настанова про склад та зміст зонування терито

рії (ЗОНІНГ);
- ДСТУ Б Б.1.1-17:2013 «Умовні позначення графічних документів містобуді

вної документації»;

- Державні санітарні правила проектування та забудови населених пунк
тів.1996р.;

- ДБН В.2.3-5-2001 «Вулиці та дороги населених пунктів»,тощо.

3. Природні, соціально-економічні та містобудівні умови

Куп'янський район — район у східній частині Харківської області. Адміністра
тивний центр — місто Куп'янськ. Засновано район було 12 квітня 1923 року. Терито
рія становить 1280,3 км2 або 4,1 % від усієї території області. За цим показником 
район перебуває на 9 місці серед районів області. Населення становить 25778 (на 1 
лютого 2012 року).

Місце географічного розташування району — Донецький коридор, що розташо
ваний між відрогами Середньо-Руської височини та Донецького кряжу. Територіально 
район займає крайню східну частину Харківської області.

Район межує: на півночі — з Дворічанським і Великобурлуцьким, на заході — з 
Шевченківським та Ізюмським, на півдні — з Борівським районами Харківської облас
ті, на сході — зі Сватівським районом Луганської області.

Території району сягають відгалуження Курської магнітної аномалії, але залізна 
руда залягає глибоко і має не дуже потужні пласти. Інші корисні копалини — пісок, 
крейда, глина.

Куп'янщина розташована в зоні лісостепу.
Річка Оскіл розрізає Куп'янщину надвоє. Вона бере початок у Курській області, а 

біля Ізюму впадає в Сіверський Донець. В межах району Оскіл має такі притоки: на 
правобережжі — Куп'янку, Сенек (Осинову) і Синиху, на лівобережжі — Гнилицю, Ло- 
зоватку, Новоосиновку, Піщанку. Довжина Осколу в межах району — 49 кілометрів, 
включаючи й частину Червонооскільського водоймища із зоною водоохоронних лісів. 
Площа водоймища в цих же межах — 4232 гектари. Водне дзеркало ставків, розта
шованих на території району, має площу 640 га.

Адміністративним центром району є місто Куп'янськ — місто обласного підпо
рядкування, яке розташоване на відстані 129 км від Харкова по залізниці та 117 км по 
шосейній дорозі.

Місто розташоване біля південного краю Середньо Руської узвишші в межах 
лісостепової і степової зони. Місцевість бугорчато-рівнинна, нахилена на південь.

Клімат помірно континентальний. Зима не холодна, з частими відлигами. 
Сніговий покрив тримається 100-110 днів. Літо тепле, з великою кількістю соняч
них днів. Вітри влітку і восени - західні, взимку і навесні - південно-східні і східні.

Проектна земельна ділянка розташована на території Осинівської сільської ра
ди, на південь від с. Болдирівка на північ с. Пристін, на правому березі річки Оскіл. 
Поруч проходить автомобільна дорога Т2109 (Р79)
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4 Стисла історична довідка
Історія розглянутої території пов’язана з історією міста Куп’янськ. Куп'янськ (до 

кінця XVIII ст. — Купенко, Купчінка, Купецкій, Купенск) — місто Харківської області (з 
1778 року).

Куп'янськ завжди вважався торговим містом, власне кажучи, від цього і походить 
його назва від слова «купець». У минулі часи річка Оскіл була повноводною і навіть 
судноплавною. Багато купців, пропливаючі вздовж Куп'янська, обов'язково зупиняли
ся тут, щоб трохи відпочити та поторгувати.

Перші поселення на території, яку займає місто, існували вже в давні часи. На 
околицях Куп'янська виявлені поселення епохи неоліту (V— IV тис. до н. е.), розкопані 
чотири кургани з похованням періоду бронзи (II тис. до н. е.), знайдені римські, араб
ські і візантійські монети (II, VIII і XI ст.).

Заснування:
Куп'янськ заснований у середині XVII ст., коли Слобідська Україна інтенсивно за

селялася вихідцями з Правобережної України, які рятувалися від польсько- шляхет
ського гньоту. В документах значиться, що Купенко осажена, тобто заселена, 
в 1655 р.

На початку XX століття до складу повіту входило 18 волостей. На території, яка 
входить у межі сучасного району, існували волості: Гусинська, Куп'янська, Піщанська, 
Петропавловська, Сеньківська, Старовірівська.

1923 рік - нова адмін. територіальна реформа. За рішенням 11 сесії ВЦУВК 7-го 
скликання повіти ліквідовуються, замість них, шляхом укрупнення, створюються окру
ги, а шляхом укрупнення волостей - райони. Куп'янськ одночасно центр округу і центр 
району. В округ крім Куп'янського входить ще 10 районів, а в травні 1926 року дода
ється 11-й.

1932 рік - ліквідація округів, створення областей.

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 містобудівної структури, вста
новлення меж зон розміщення господарського двору фермерського господарства 
«Клепки».

А саме, виконано з метою обслуговування та будівництва складських та інших 
будівель та використання її, як с\г виробничої території з відповідною транспортною 
інфраструктурою в межах приміської зони.

Проектна територія розташована у південно - західній частині Куп’янського ад
міністративного району, на території Осинівської сільської ради поза межами насе
лених пунктів та межує з вільними від забудови територіями с\г призначення (рілля). 
Найближчий населений пункт с. Болдирівка розташовано на відстані 1,1км. та на схід 
від меж розглянутої території на відстані 1,6км. знаходиться садова.

Територія проектування межує: з півночі, півдня, заходу та сходу - землі сільсь
когосподарського призначення.

Містобудівна ситуація даної території раніше вже була сформована як сільсько
господарська виробнича територія (господарський двір), що забудована.

Проектним рішенням на розглянутий території передбачається формування с\г 
складського комплексу фермерського господарства «Клепки» в інтересах якого роз
робляється ДТП. Селянське (фермерське) господарство є формою підприємства 
громадян України, які особистою працею членів цього господарства виробляють то
варну сільськогосподарську продукцію, займаються її переробкою і реалізацією. Се
лянське (фермерське) господарство в системі АПК є рівноправною формою ведення 
господарства поряд з державними, кооперативними, орендними та іншими підпри
ємствами.
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Містобудівна ситуація даної території раніше вже була сформована як виробни
ча зона сільського району, з існуючими об’єктами та об’єктами незавершеного 
будівництва. В структурному відношенні, функціонування розглянутої території не 
суперечить функціональному призначенню оточуючих територій.

На території господарського двору знаходиться наступні будівлі та споруди 
(лист графічної частини ГП 2):

№

п.п

№ по 

ДПТ Найменування Ступень во

гнестійкості
Примітка

1 1(1)
Вагова, літ. «А», загальна площа 
61,60 кв.м. \/= 713 куб. м.

III
Інвентар, тех. БТІ

Майновий комплекс «Механізований тік»

2 2(-)
ЗАВ № 1, літ. «Б» загальна площа 
53,6 кв.м.

- Інвентар, тех. БТІ, зруйнований

Майновий комплекс «Механізований тік»

3 3(3) ЗАВ № 2, літ. «Д» загальна площа 
37,9 кв.м.

- Інвентар, тех. БТІ,

Майновий комплекс «Механізований тік»

4 4(4) Скпад-тік, літ. « Ж » , загальною пло
щею 4881,7 кв.м. \/= 40254 куб. м.

II Інвентар, тех. БТІ,

Майновий комплекс «Механізований тік»

5 5(5) Зерносклад, літ. «К», загальною пло
щею 1159,6 кв.м. \/= 4638,4 куб. м.

II Інвентар, тех. БТІ,

Майновий комплекс «Механізований тік»

6 6(6) Навіс, літ. «3», загальною площею 
786,2кв.м. \/= 3538 куб. м.

lila Інвентар, тех. БТІ,

Майновий комплекс «Механізований тік»

7 7(-)
Прохідна, літ. «Л», загальною площею 
8,4 кв.м. \/= 19 куб. м.

ІУ
Інвентар, тех. БТІ,

Майновий комплекс «Механізований тік»

8 8(8) Вбиральня, літ. «М», загальною пло
щею 3,7 кв.м. \/= 9 куб. м.

11 la Інвентар, тех. БТІ,

Майновий комплекс «Механізований тік»

9 9(9) Пожежний резервуар - Інвентар, тех. БТІ,

Майновий комплекс «Механізований тік»

10 10(18) Естокада, загальною площею 231,5 
кв.м.

- Інвентар, тех. БТІ,

Майновий комплекс «Механізований тік»

11 11(11) Трансформаторна підстанція - Інвентар, тех. БТІ,

Майновий комплекс «Механізований тік»

12 12(12) ПММ - Існуюча

13 13(-) Тимчасові споруди 11 la Існуюча

Ці та інші допоміжні будівлі та споруди про інвентаризовані «Бюро технічної ін
вентаризації» та належать ФГ «Клепки» (див. Додатки).

На даний час, значна частина будівель експлуатується та знаходиться у задо
вільному будівлі , частина потребує відновлення та\або реконструкції (див. Графічну 
частину).

Це об’єкт сільськогосподарського призначення (господарчий двір) для зберігання 
та переробки окремих видів сільськогосподарської продукції (зерно, інших с\г масля- 
ничних культур тощо) з неповним складом основних і допоміжних будівель та споруд 
в різних конструктивних рішеннях із застосуванням єдиних або різноманітних спосо
бів механізації. Стан навколишнього середовища на розглянутій території можливо 
характеризувати як добрий, чому сприяє значна кількість зелених насаджень навко
ло, відособленість тощо. Територія має належний благоустрій, освітлення, під’їзди 
та майданчики з твердим покриттям.

Детальним планом території обґрунтовується можливість та доцільність, за ба
жанням власника (інвестора), реконструкція окремих об’єктів господарського двору,
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будівництво складських приміщень, часткове удосконалення території тощо.
Загалом, розглянута територія потребує реорганізації з відновленням та удо

сконаленням транспортної та інженерної мережі з метою створення містобудівного 
об’єкту з відповідним комплексним озелененням та благоустроєм. Інженерна інфра
структура території включає інженерні мережі сторонніх землекористувачів та інже
нерні мережі, які необхідні для забезпечення технологічного процесу та роботи під
приємства. До внутрішніх інженерних мереж можливо віднести: електромережі, лока
льну каналізаційну мережу, газопровід тощо.

На розглянутій та навколишній території наявні мережі та споруди інженерного 
забезпечення, а саме:

Повітряні мережі електропостачання 10 кВ;
(Вздовж розглянутої території проходить ЛЕП високої напруги Ю кВ з охорон
ною зоною 10м в в обидві сторони ( постанова від 4 березня 1997 р. N 209 Ки
їв «Про затвердження Правил охорони електричних мереж»).

Межі детального плану території прийняті з урахування завдання на проекту
вання та технологічно обумовлених потреб проектного підприємства орієнтовною за
гальною площею: 3,3510га, що складається із декілька земельних ділянок:

- земельна ділянка № 1, площею 2,200га;
- земельна ділянка № 2, площею 1,1510га.
В цілому, територія, яка розглядається має вигідне містобудівне розміщення в 

структурі району: хороший зв'язок з районним центром та іншими населеними пунк
тами району, зручний автомобільний зв'язок. Вже сформований виробничий вузол 
надає переваги в розміщенні проектної території, що створює всі умови для її перс
пективного розвитку.

6. Розподіл території за функціональним використанням, розміщення за
будови, 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 сільськогосподарського призначен
ня за межами населеного пункту.

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

- дані фактичного землекористування;
- існуюча містобудівна ситуація;

-функціональне навантаження;
- природно-ландшафтна характеристика району;
- комерційну привабливість.
• Проектна інфраструктура підприємства має ознаки вираженого зонування по 

основному його вигляду - зонування за функціональною, технологічною ознакою. Іс
нуючий комплекс складається з технологічної поточної лінії прийому, обробки, очи
щення, сушіння, зберігання і відвантаження зерна, з гнучким зв’язком ритму та про
дуктивності усіх машин та механізмів, призначеного для приймання зерна з автотра
нспорту, очищення, зберігання та відвантаження в автотранспорт.

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).

Будівлі, які проектуються розміщені так, що забезпечують роботу технологічного 
обладнання в послідовності з технологічним процесом. Схема компоновки технологі
чного обладнання дозволяє вести будівництво комплексу почергово.

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-
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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.

Розрахункові данні (потужність і характеристика об’єкта ):
1 .Основний вид діяльності та клас небезпеки виробництва відповідно до сані

тарної класифікації: Клас IV - санітарно - захисна зона 100м.
2.Потужність: Виробнича програма визначається по потужності сушарки. Під 

час збиральних робіт зерно від господарств надходить на обробку цілодобово. Три
валість зернозбирального періоду складає 120 діб.

3.Відомості про транспорт, що планується використовувати (види транспо
ртних засобів та габарити): автомобілі різної вантажності.

4. Технологічно обумовлені потреби в ресурсах:
- енергетичних (види): - електроенергія (виробничі потреби, побутові потреби, 

освітлення території), газ (виробничі потреби, побутові потребі):
- водних (потреби пожежогасіння).

7. Характеристика видів використання території.
Межі детального плану території прийняті згідно завдання на проектування та 

функціонально обумовлених потреб. Площа території, що передбачена ДПТ стано
вить 3,3510 га, що складається з двох земельних ділянок (земельна ділянка № 1- 
площею 2,2га; земельна ділянка № 2 -  площею 1,151га).

Земельна ділянка №  1. Відповідно до довідки № 27-20.03-0.1 -801 \14-17 від 
13.02.2017 року Держгеокадастру у Куп’янському районі Харківської з державної ста
тистичної звітності про наявність земель та розподіл їх за власниками земель, зем
лекористувачами, угіддями (за даними форми 6 - зем.), розглянута територія (ділянка 
№ 1) має наступні характеристики:

правовий статус -  землі запасу (шифр рядка 94, форма 6-зем), форма власно
сті -  державна -300);

цільове призначення земельної ділянки - землі сільськогосподарського призна
чення, не сільськогосподарські угіддя - землі під господарськими будівлями і дворами 
(графа -  14, форма 6-зем).

номер кадастрової зони та кадастрового кварталу-  6323785000:05:000:0006.
плота земельної ділянки -  2,2га.
Земельна ділянка №  2. Ділянка державної власності з кадастровим номером 

6323785000:05:000:0030, площею 1,1510га землі сільськогосподарського призначен
ня, несільськогосподарські угіддя (землі під господарськими будівлями і дворами), 
знаходиться в строковом платном користуванні Фермерського господарства «Клеп
ки».

Містобудівною документацією не передбачено змін функціонального та цільо
вого призначення розглянутої території в цілому, яке фактичне визначено.

7.1.Характеристика видів використання території по 
плану зонування території (ЗОНІНГ)

Зонування території полягає у визначенні всіх доцільних або припустимих видів 
ії використання і забудови, їх взаємного просторового розташування і встановлення 
меж зон, регламентації планувальних параметрів і стандартів забудови земельних 
ділянок у кожній зоні.

Після визначення просторового окреслених основних видів використання тери
торії необхідно скласти ( з урахуванням вимог державних будівельних норм, існуючо
го стану тощо) перелік необхідних доповнюючих видів використання. Крім того, ма
ють бути визначені додаткові види використання території. Які за сумою екологічних, 
планувальних та інших характеристик в принципі можуть сполучатись з основними та
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доповнюючими типами використання ( наприклад розміщення автозаправних станцій 
технічного обслуговування легкових автомобілів). Може бути застосований підхід, 
при якому, виходячи з названих вище характеристик, визначаються ті види викорис
тання, які безумовно не можуть сполучатись з основними та додатковими видами. 
Тоді всі інші види визнаються дозволеними для зони.

Але остаточним критерієм віднесення території до зони певного типу є можли
вість встановлення системи однорідних планувальних характеристик для усіх або 
переважної більшості земельних ділянок на цій території, а також єдиних норм (стан
дартів) їх забудови. Така однорідність спрямована на виключення конфліктів різної 
природи.

7.1.1 Загальні положення зонінгу
Основною складовою зонінгу є схема зонування. На схемі зонування частини 

територія поділяється на територіальні зони, для кожної з яких встановлюється міс
тобудівний регламент.

Містобудівний регламент, встановлений для кожної територіальної зони, ви
значає:

- види дозволеного (переважного, супутнього та допустимого) використання 
земельних ділянок;

- граничні параметри дозволеного нового будівництва і реконструкції об'єктів 
архітектури.

Сукупність видів використання та граничних параметрів нового будівництва і 
реконструкції об'єктів архітектури в складі містобудівного регламенту є єдиними для 
всіх об'єктів в межах відповідної зони, якщо інше не обумовлено у складі регламенту.

Для кожної земельної ділянки дозволеним видом є таке використання, яке від
повідає містобудівному регламенту відповідної зони.

Невідповідність намірів забудови встановленого виду дозволеного викорис
тання земельних ділянок і об'єктів, зазначених у містобудівному регламенту, означає, 
що його застосування у відповідній територіальній зоні не допускається.

Зміна параметрів земельних ділянок і об'єктів будівництва, види використання 
та граничні параметри яких не відповідають містобудівному регламенту, можлива 
тільки шляхом приведення таких об'єктів у відповідність з містобудівним регламен
том або шляхом зменшення їх невідповідності до граничних параметрів в процесі до
зволеного виду будівництва.

Розташування в межах земельних ділянок об'єктів інженерно-технічної інфра
структури (споруд, комунікацій), що забезпечують реалізацію дозволеного виду вико
ристання об'єктів будівництва на цих ділянках, можливо за умови обов'язкового 
отримання технічних умов (норм).

Земельні ділянки і розташовані на них об'єкти, які існували до введення в дію 
зонінгу, граничні розміри та граничні параметри яких не відповідають містобудівному 
регламенту, можуть використовуватися без визначення строку їх приведення у від
повідність з містобудівним регламентом, якщо вони не створюють загрозу для життя, 
здоров'я людини, для навколишнього середовища, об'єктів культурної спадщини.

Зміна видів використання земельних ділянок та об'єктів будівництва фізичними 
та юридичними особами здійснюється у відповідності з переліком видів переважного 
і супутніх видів допустимого використання в межах відповідної територіальної зони 
при дотриманні вимог містобудівному регламенту та у порядку, визначеному законо
давством, за умови забезпечення надійності та безпеки об'єктів нерухомості.

Реконструкція, капітальний ремонт, технічне переоснащення існуючих будівель 
і споруд, які не відповідають вимогам зонінгу, дозволяється, якщо це не призведе до 
збільшення невідповідностей зонінгу. Будівлю або споруду, що не відповідає вимо
гам зонінгу, не може бути змінена на іншу будівлю або споруду, що призведе до не
відповідності вимогам зонінгу.

7.1.2 Види використання земельних ділянок у межах зон.
У межах окремих зон визначаються переважний, супутній і допустимий види ви

користання територій (земельних ділянок).
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Межі зон встановлюються з урахуванням:
- червоних ліній;
- меж земельних ділянок;
- меж або ліній відводів для інженерних комунікацій;
- адміністративних кордонів;
- меж природних об'єктів;
- інших кордонів.
До переважних видів відносяться види забудови та використання територій, які 

за умови дотримання будівельних норм та стандартів безпеки, інших обов'язкових 
вимог, не можуть бути заборонені. До переважних видів використання територіальної 
зони можуть встановлюватися супутні. За відсутності на земельній ділянці переваж
ного виду використання, супутній вид не допускається.

До супутніх видів відносяться види забудови та використання, які супроводжу
ють переважним видам і які по відношенню до останніх є допоміжними. Належать 
об'єкти, які технологічно пов'язані з об'єктами переважних видів або сприяють безпе
ці у відповідності з нормативно-технічною документацією, споруди які необхідні для 
охорони об'єктів переважного і допустимого видів використання.

Перелік супутніх видів переважного використання можуть відноситися:
1) об’єкти, що технологічно пов’язані з об’єктами переважних видів або сприя

ють їх безпеці, в тому числі протипожежні, у відповідності до чинної нормативно- 
технічної документації;

2) об’єкти побутового обслуговування;
3) споруди, що призначені для охорони об’єктів переважного чи дозволеного 

виду використання;
4) об’єкти інженерної інфраструктури (автостоянки, гаражі, паркінги, СТО);
5) об’єкти благоустрою (місця для відпочинку);
До допустимих видів відносяться види забудови та використання об’єктів, для 

яких необхідне отримання спеціальних погоджень або спеціальних дозволів. Допус
тимі види використання можуть бути дозволені за умови виконання визначених 
вимог і отримання спеціальних погоджень з відповідними підрозділами органів вико
навчої влади та територіальними спеціально -  уповноваженими органами централь
них органів виконавчої влади та розробником містобудівної документації (в разі не
обхідності).

Сумарна площа об’єктів супутнього виду використання не повинна перевищува
ти загальну площу переважних та допустимих видів використання.

Рішення про забудову, землекористуванні та благоустрій території та окремих 
ділянок приймаються на основі встановленого зонінгом переліку переважних, супут
ніх та допустимих видів використання територій (земельних ділянок), єдиних умов і 
обмежень, які діють у межах зон, визначених зонінгом, і поширюються рівною мірою 
на всі, розташовані в межах відповідних зон, земельних ділянок, інших об'єктів неру
хомості, незалежно від форм власності. Виняток складає транспортні та інженерно- 
технічні комунікації, в т. ч. автомобільні дороги, вулиці, під'їзди. Використання тери
торій існуючих і перспективних транспортних та інженерних комунікацій, а також тех
нічних зон інженерних споруд та інших об'єктів визначаються за їх цільовим призна
ченням.

Згідно з ДСТУ - Н Б 5.1.1-12:2011 дану територію та прилеглу можна віднести 
до наступних зон:

1."Р" рекреаційні зони, а саме:
- рекреаційні зони природних ландшафтів Р-1, для забезпечення збереже

ності унікальних природних ландшафтів -  об’єктів. Мета організації зони полягає у 
збереженні цінних природних особливостей і ландшафтів; планувальні містобудівні 
заходи мають здійснюватися з мінімальним впливом на вразливі елементи природ
ного середовища;

2. "ТР" зона транспортної інфраструктури, у складі:
- зона транспортної інфраструктури ТР-3 відносяться території вулиць, май-
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данів, проїздів та автодоріг (в межах відведення).
3. Виробничі зони В, у складі:
- зони підприємств IV класу шкідливості В-4 призначені для підприємств, що 

є джерелами забруднення навколишнього середовища і потребують санітарно- 
захисних зон до 100 м. До зони входять землі сільськогосподарського призначення, 
надані для потреб сільського господарства, інші землі, що призначені для згаданих 
цілей відповідно до містобудівної документації;

6. "СВ" Зона земель сільськогосподарського використання, у складі:
- «СВ-1» - території с\г призначення. Сільськогосподарські угіддя— частини 

землі, що використовуються для сільськогосподарського виробництва. Угіддя розріз
няються за природними особливостями і призначенням - рілля, сіножаття, пасовища 
тощо.

7.1.3. Переважні, с уп ут н і і  д о п уст и м і види  використ ання  п р о е кт н о ї
т ерит орії.

Переважним видом використання території є «В-4» - зона виробництв IV класу 
шкідливості (санітарно-захисні зони відповідно 100 м).

Зона В-4 передбачена для підприємств, виробництв та споруд IV класу шкідли
вості, які є джерелом шуму, тяжких запахів, пилу, вібрації і інших явищ, які можуть 
вплинути на навколишнє середовище. Можуть бути дозволені деякі послуги, які 
сприяють розвитку виробничої діяльності.

Для максимального зменшення негативного впливу на прилеглі райони види ви
користання повинні відповідати вимогам щодо допустимого рівня шкідливих викидів і 
захисту навколишнього середовища, вимагається організація санітарно- захисних 
зон радіусом 100 м від джерел шкідливого впливу у відповідності до класу підприєм
ства. Перелік дозволених видів діяльності в єдиній зоні можливий тільки при умові 
забезпечення нормативних санітарних вимог.

П ереваж ні види  використ ання  ( у відповідності до Санітарної класифікації підпри
ємств, виробництв та споруд і розміри санітарно-захисних зон для них ДСП № 173 від 19.06.96р.):

- земельні ділянки, надані для ведення господарства (ОСГ) в тому числі фер
мерські;

- Елеватори;
- Підприємства по складуванню та переробці сільськогосподарської продукції;
- Будівлі по ремонту та технічному обслуговуванню сільськогосподарської тех

ніки;
- Склади зберігання сільськогосподарської продукції, продовольчі та торгово- 

розподільчі склади;
-  Господарські шляхи, прогони, тощо;
-  Багаторічні насадження.
С упут н і види  дозволеного  використ ання :

- адміністративні організації, офіси, контори;
- гуртожитки, пов’язані з виробництвом та освітою;
- приміщення обслуговуючого персоналу, чергового аварійного персоналу, охо

рони підприємства;
- виробничо-лабораторні корпуси, науково-дослідні, проектні і конструкторські 

організації, пов’язані з обслуговуванням підприємств;
- об’єкти складського призначення різноманітного профілю (крім складів продо

вольства і продовольчої сировини);
- об’єкти технічного і інженерного забезпечення підприємств;
- підприємства громадського харчування (кафе, їдальні, буфети), пов’язані з 

безпосереднім обслуговуванням виробничих і промислових підприємств;
- зелені насадження спеціального призначення;
- розсадники рослин для озеленення промислових територій і санітарно- 

захисних зон;
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- відкриті стоянки короткотермінового зберігання автомобілів, майданчики тран
зитного транспорту з місцями зберігання автобусів, вантажних і легкових автомобілів;

- об’єкти пожежної охорони;
- майданчики для відпочинку персоналу підприємств;
- пункти надання першої медичної допомоги, пов’язані з обслуговуванням під

приємств;
- спеціалізовані магазини гуртової, дрібногуртової, роздрібної торгівлі, по про

дажу товарів власного виробництва підприємств;
- об’єкти зберігання автомобілів: гаражі, автостоянки;
- станції технічного обслуговування автомобілів;
- авторемонтні підприємства;
- санітарно-технічні споруди і установки комунального призначення;
- майданчики, споруди для контрольованого організованого тимчасового збері

гання відходів при умові забезпечення їх вивозу і утилізації.
- об’єкти, що технологічно пов’язані з об’єктами переважного виду використання 

або сприяють їх безпеці, в тому числі протипожежні, у відповідності до чинної норма
тивно-технічної документації;

Допустимі види використання:
- автозаправні станції;
- антени стільникового , радіорелейного, супутникового зв’язку
- інші об’єкти, розміщення яких дозволено діючими державними нормами ( СЗЗ 

нижчого класу забороняється розміщувати об'єкти з СЗЗ вищого класу..

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

ванням наявних планувальних обмежень та плану зонування.
Режим забудови території обумовлений необхідністю сталого розвитку території, 

виділення елементів планувальної структури території проектування, встановлення 
параметрів розвитку елементів планувальної структури та меж зон розміщення об'єк
ту капітального будівництва, визначення меж земельної ділянки.

При цьому детальним планом передбачене встановлення обмежень на викорис
тання наявних на території проектування санітарно - захисних та охоронних зон ін
женерних мереж.

В сільськогосподарських підприємствах основного типу, для яких встановлюють
ся санітарно - захисні зони згідно з ДБН Б.2.4-3-95, Державних санітарних правил 
планування та забудови населених пунктів, приймаються санітарно захисні зони бі
льшого значення з тих, що потребують окремі типи будівель або окремі виробництва. 
Тобто визначена санітарно-захисна зона 100м.(Додаток №6 ДСП № 175 «Склади 
зберігання сільськогосподарської продукції, перероба сільськогосподарської продук
ції -  зерна, тощо»).

Інші планувальні обмеження території авто майстерня с\г техніки на два пости 
санітарний розрив до меж житлової забудови -100м. Технологічна ознака експлуата
ції с\г автотранспорту та машин визначається по основному його вигляду - зону
вання за функціональною, технологічною ознакою, а саме ТО (технічне обслуго
вування та щоденний огляд) в обсязі 16% (один пост) і 20%, (контрольні, кріпиль
ні, регулювальні, шиномонтажні роботи, тощо) з очікувальним зберіганням рухо
мого складу до 10 одиниць автотранспорту. Капітальний ремонт та ТР (технічний 
ремонт) виконується на спеціалізованих підприємствах - механізаторських дво
рах.

Проведеним аналізом існуючого стану природного та урбанізованого середо
вища в цілому не виявлено інших обмежень для реалізації запланованої на даній те
риторії містобудівної діяльності.

ПРОЕКТ
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9. Містобудівні умови і обмеження забудови території: 
____________________ Загальні дані____________________

1.1 Назва об’єкта будівництва: Для обслуговування та будівництва складських та 
інших будівель.

1.2 Інформація про замовника: Осинівська сільська рада Куп’янського району Хар
ківської області

1.3 Інформація про інвестора: Фермерське господарства (ФГ) «Клепки»
1.4 Наміри забудови: будівництво комплексу по прийманню, зберіганню та відван

таженню зернових та олійних культур
1.5 Адреса будівництва або місце розташування об’єкта:

За межами населених пунктів на території Осинівської сільської ради Куп’янськ
ого району Харківської області.

1.6 Площа земельної ділянки: 3,3510 га.
1.7 Цільове призначення земельної ділянки: землі сільськогосподарського при

значення, несільськогосподарські угіддя (землі під господарськими будівлями і 
дворами)

1.8 Основні техніко-економічні показники: у відповідності до містобудівного роз
рахунку, детального плану та \ або іншої проектної документації.

1.9 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:
1)Містобудівні умови та обмеження:
1. Граничнодопустима висота будівель визначається завданням на проекту

вання: Максимально допустимий відсоток забудови земельної ділянки: визначити 
відповідно до СНиП II -89-80* «Генеральные планы промышленных предприятий», 
ДБН Б.2.4-3- 95 «Генеральні плани сільськогосподарських підприємств», чинного за
конодавства, нормативних актів та документів, які регулюють діяльність у відповідних 
сферах та з урахуванням конкретних умов забудови території тощо.

2. Відстані від об’єкта, який проектується, до меж червоних ліній та ліній ре
гулювання забудови =  ;

3. Планувальні обмеження:
- зони охорони пам’яток культурної спадщини не встановленні
- зони охоронного ландшафту не встановленні
- межі історичних ареалів не встановленні
- прибережні захисні смуги відсутні

санітарно-захисні та інші охоронювані зони: Згідно до кваліфікації основних типів 
підприємств по санітарній класифікації, розмір санітарно-захисної зони у відпо
відності з Сан Пін «Планування та забудова населених місць»: -100м. При цьому 
розрахункові показники викидів забруднюючих речовин в атмоссЬеоне повітря з 
урахуванням його Фонового рівня не повинні перевищувати гігієнічні нормативи 
та нормативи екологічної безпеки. Санітарні розриви погоджується з органами 
державного санітарно-епідеміологічного нагляду у встановленому порядку. Ви
конати вимоги ДБН А. 2.2-1-2003 «Склад і зміст матеріалів оцінки впливів на на
вколишнє середовище (ОВНС) при проектуванні і будівництві підприємств, бу- 
динків і споруд». Крім того. слід врахувати охоронні зони інженерних мереж.

4. Мінімально допустимі відстані від об’єктів, які проектуються до існуючих буді
вель та споруд відповідно до ДБН 360-92** з врахуванням протипожежних та саніта
рних норм

5. Охоронні зони інженерних комунікацій майданчикові інженерні мережі для за
безпечення технологічного процесу та роботи підприємства слід проектувати у 
відповідності з нормами чинного законодавства, нормативних актів та докумен-
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тів. Використання земельних ділянок в охоронних зонах інженерних мереж (сто
ронніх землекористувачів) має бути письмово узгоджене з власниками цих мереж 
та встановлені обмеження на використання (сервітути).

6. Вимоги до необхідності проведення інженерних вишукувань згідно з держав
ними будівельними нормами ДБН А.2.1-1-2008 «Інженерні вишукування для будівни
цтва» інженерні вишукування для будівництва виконати відповідно до норм чинного 
законодавства, нормативних актів та документів, які регулюють діяльність у 
відповідних сферах та на конкретній території.

7. Вимоги щодо благоустрою сформувати мережу проїздів і пішохідних троту
арів з твердим покриттям, зовнішнє освітлення, благоустрій і озеленення. Огоро
дження майданчиків підприємств слід передбачати відповідно до норм чинного за- 
конодавства, нормативних актів та документів.

8. Забезпечення умов транспортно-пішохідного зв’язку проектування вести з 
урахуванням існуючих зовнішніх транспортно - пішохідних потоків найближчих на
селених пунктів, що сформовані, з додержанням вимог ДБН 360-92** та ДБН В. 2.3- 
5: 2001 “Вулиці та дороги населених пунктів», враховуючи існуючий рельєф місце
вості з забезпеченням проїзду пожежних та спеціальних автомобілів. Перетин ав
томобільних доріг з пішохідними шляхами слід проектувати відповідно до норма- 
тивних вимог по плануванню і забудові міст, селиш і сільських населених пунктів.

9. Вимоги щодо забезпечення необхідною кількістю місць зберігання автотранс
порту згідно вимог ДБН 360-92** СНиП II -89-80* «Генеоальные планы промышлен
ных предприятий», ЛБН Б.2.4-3-95 «Генеральні плани сільськогосподарських під
приємств» та інших норм чинного законодавства, нормативних актів та докуме
нтів.

10. Вимоги щодо охорони культурної спадщини відсутні
11. Вимоги до територій, будівель, споруд, що потрапляють у зону впливу 

об’єкта містобудування в разі реалізації наміру забудови: відсутні
12. Вимоги щодо забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя насе

лення, необхідності розроблення та проведення санітарно-гігієнічних та протиепіде
мічних заходів (забезпечення нормативної тривалості інсоляції, природної освітлено
сті, можливість організації зони санітарної охорони джерел водопостачання, санітар
но- захисної зони підприємств, зони обмеження забудови радіоелектронних засобів, 
санітарного розриву та санітарно-охоронної смуги, рівень впливу хімічних, фізичних і 
біологічних чинників, забруднення атмосферного повітря, води та ґрунту тощо) на 
підставі висновку державної санітарно-епідеміологічної служби про можливість від
ведення земельної ділянки, одержаного замовником відповідно до вимог земельного 
законодавства згідно вимог служб нагляду та органів державного надзору та міс
цевого самоврядування.

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

10. Основні принципи планувально-просторової організації території.
Основними принципами планувально-просторової організації даної території є:
- розміщення вищезазначених об’єктів з урахуванням містобудівної ситуації, 

що склалася 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 забу

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

Короткий опис конструктивних рішень.
Вхідна група підприємства: вагова (1), площею 61,60кв.м та прохідна (1) пло

щею 8,4 кв.м, підлягає реконструкції з будівництвом адміністративно -  побутового 
корпусу (2). Площа забудови вхідної групи - 352кв.м.(з них проектна -  136 кв.м).

Зерносклад (8) - нове будівництво. Матеріал стін, днища та покриття -  збірний 
залізобетон. Площа 2900кв.м.

Склад -т ік  (4) -  реконструкція з визначенням пожежних відсіків. Загальна площа 
будівлі 4881,7 кв.м. ( в межах пожежного відсіку не більше 3000 кв.м.)

Зерносклад (5) -  площа 1159,6 кв.м. та навіс (6) -  площа 786,2 кв.м. реконстру
кція з визначенням пожежного відсіку.

ЗАВ 100 -  нове будівництво. ЗАВ № 2 -  реконструкція.
Паливозаправний пункт (ПЗП) розташовано на території підприємства і призна

чений для заправлення автотранспорту рідким моторним паливом, який належить 
підприємству, з наземним розташуванням резервуарів зберігання палива до 20 м. 
куб. ( 4 ємкості по 5 м.куб).

Ступень вогнестійкості будівель та споруд -  II, ІІІа, категорія за пожежною без
пекою В, Д. Поверховість будівель -  один поверх. Площа будівель зерноскладів між 
протипожежними стінами 1-го типу прийнято у відповідності з вимогами ДБН В.2.2-8- 
98, але не більше 3000кв.м.

Будівлі та споруди, які проектуються розміщені так, що забезпечують роботу 
технологічного обладнання в послідовності з технологічним процесом. Схема компо
новки технологічного обладнання дозволяє вести будівництво комплексу в одну чер
гу, один пусковий комплекс.

11. 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.

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

Внутрішньогосподарські автомобільні шляхи та автомобільні шляхи і тротуари 
сільськогосподарських підприємств слід проектувати згідно з ДБН Б.2.4-3-95 та від
повідно до нормативної документації.

Під’їзд до будівель та споруд, а також до ємкостей, які є джерелом протипоже
жного водопостачання, передбачено майданчики для розвороту транспорту розмі
ром не менше 12x12 метрів.

Автомобільні заїзди і виїзди з території об’єкту здійснюється з існуючою автодо
роги з урахуванням правил безпеки дорожнього руху. Існуюча та запроектована ме
режа доріг і під'їздів придатна для проїзду пожежного автотранспорту.

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 нормативних вимог та інструкцій.

Інженерне обладнання проектної території включає: водопровід, електрифіка
цію, телефонізацію та дощову каналізацію, будівництво місцевих очисних споруд ка
налізації, з забезпеченням твердого під’їзду до них. Місця підключення до мереж ви-
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значаються та виконуються забудовниками згідно до технічних умов відповідних екс
плуатуючих 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.
Централізоване водопостачання відсутнє.

Для водопостачання проектної території в залежності від місцевих умов прийнята си
стема: господарсько-питна та протипожежна з подачею води на зовнішнє пожежога
сіння з ємкостей.

Розташування свердловини та водонапірної башти на відокремлений території 
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 -15м (для захищених ґрунтів) водозабірної споруди ( 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 збігається з огорожею майданчика споруд. Водопровідні споруди та водоза
бори повинні огороджуватися, як правило, глухим огородження висотою 2,5 м. Допус
кається передбачати огородження на висоту 2 м - глухе і на 0,5 м - з колючого дроту 
або металевої сітки. Примикання до огорожі будівель, крім прохідних і адміністратив
но - побутових будівель, не допускається.

Границі поясів зони санітарної охорони водопостачання, а також санітарні захо
ди на території зон належить визначити згідно з нормативною документацією та «По
ложенням про порядок проектування і експлуатації зон санітарної охорони джерел 
водопостачання та водопроводів господарсько-технічного призначення», на наступ
них стадіях проектування (експлуатації).

Якість води повинна відповідати вимогам нормативної документації ДСанПіН 
2.2.4-171-10. На підставі лабораторних досліджень додатково, при необхідності, буде 
запроектовано водопідготовка для доведення якості води до вимог питної.

Каналізування.
Каналізування об’єкта передбачається шляхом будівництва локальних споруд. 

Стоки самопливної мережею скидаються в локальні очисні споруди стічних вод для 
комплексної очистки. Стоки після комплексної очистки скидаються у ємкість з пода
льшим видаленням з території шляхом їх вивозу спец, транспортом, відповідно дого
ворів з комунальними службами району. Передбачається використання локальних 
очисних споруд типу «Біопроце - сор». Відстань до проектних об’єктів від каналіза
ційної споруди повинна бути не менше -5м (див. додатки).

Організація відведення дощових вод з даної території розрахована з урахуван
ням рельєфу місцевості. Стоки самопливної мережею скидаються в локальні очисні 
споруди дощових вод для комплексної очистки. Стоки після комплексної очистки ски
даються у ємкість з подальшим використанням для поливу території та\або з пода
льшим видаленням з території шляхом їх вивозу спец, транспортом, відповідно дого
ворів з комунальними службами району.

При розробці подальших стадій проектування необхідно передбачити заходи 
щодо організації каналізування відповідно до чинного законодавства та будівельних і 
санітарних норм.

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

Санітарне очищення.
Для підтримки задовільного санітарного стану проектної території утворюється 

система очистки від твердих побутових відходів шляхом їх вивозу відповідно догово-
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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.

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 стаді
ях проектування і, відповідно, неможливо визначити реальне навантаження.

Електропостачання об'єкту можливо здійснити від існуючих мереж. Трансфор
маторна підстанція -  існуюча на розглянутій території.

Теплопостачання та газопостачання
Опалення адміністративно - побутових приміщень передбачається автономне 

(на твердому палеві), згідно сучасних енергозберігаючих технологій та програм енер
гозбереження.

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.

13. Інженерна підготовка та інженерний захист території.
Враховуючи значну площу твердого покриття території (дороги, проїзди, майда

нчики тощо) необхідно виконати загальне вертикальне планування. У зв’язку з чим, 
під час подальшого проектування об’єкту слід передбачити загальні та спеціальні за
ходи щодо інженерної підготовки території, які забезпечать необхідні умови для буді
вництва та експлуатації будинків та споруд, а також зростання зелених насаджень 
тощо.

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

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, підтоплений або затопле
ний 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.

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

14. Комплексний благоустрій та озеленення території.

Проектом передбачається комплексний благоустрій і озеленення території. Ві
льні від забудови та покриття території підлягають озелененню та благоустрою (осві
тлення території, місця відпочинку та ін.). Для благоустрою відповідної території під
приємства необхідно виконати декілька видів озеленення: об’ємне - чагарники, де-
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ревні насадження; партерне - газони, квітники. Не дозволяється озеленення терито
рії кущами та деревами, що виділяють під час цвітіння волокнисті матеріали та пух
насте насіння.

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.

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.

Огорожу території сільськогосподарського підприємства слід передбачити від
повідно до норм технологічного проектування.

15. 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».

Навколо проектного підприємства в радіусі понад 500м немає житлової та садо
вої забудови, ділянок громадських установ і підприємств харчової промисловості, с\г 
угідь товарного виробництва (див. графічні матеріали ГП-1). Згідно до кваліфікації 
основних типів підприємств по санітарній кваліфікації -  IV, розмір санітарно -  захис
ної зони у відповідності з СанПін «Планування та забудова населених пунктів» - 
100м.

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. Вивіз за договором спеціалізо
ваною організацією за межі території підприємства.

Виходячи з цього, в основу проектування необхідно покласти ряд основних 
принципів:

- збереження і раціональне використання природних ресурсів;
- дотримання нормативів допустимих рівнів екологічного навантаження на 

природне середовище;
- дотримання протипожежних та санітарних нормативів.
Рослинний шар ґрунту, що утворюється внаслідок влаштування фундаментів, 

проїздів, мереж, проведення вертикального планування, використовується для по
кращення родючості землі.

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.

Іб.Заходи цивільного захисту (цивільної оборони) 
та протипожежні заходи.

Згідно вимог діючого ДБН та інших нормативно-правових актів, якими регулю
ється розроблення даного розділу містобудівної документації, розроблення проект
них рішень інженерно-технічних заходів цивільного захисту. Даний розділ виконуєть
ся разом з розробленням (корегуванням) у схемі планування території району та\або
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населеного пункту.
Окремі види інженерно -  технічних заходів цивільного захисту можуть міститись 

у спеціальних державних програмах і розроблятись за окремими вимогами, (за за
вданням 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 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.

З метою забезпечення протипожежної безпеки містобудівною документацією 
визначено необхідні заходи, що обов’язкові для врахування при подальшому проек
туванні та експлуатації будівель та споруд:

- Встановлення протипожежних щитів з навісним устаткуванням;
- - Облаштування пожежних резервуарів ємкістю 2x162 м.куб. (ємкість розра

ховується у проектній документації на будівництво). До ємкостей, які можуть бути ви
користані для гасіння пожежі, влаштувати під'їзди з майданчиками розміром не менш 
12x12 м;

- Передбачити зовнішнє пожежогасіння від пожежних гідрантів встановлених 
на кільцевій мережі протипожежного водопроводу. Джерело води для протипожежно
го водопроводу - пожежні резервуари з насосною станцією;

- До будівель і споруд по всій їхній довжині забезпечити під'їзди пожежних ав
томобілів: з одного боку - при ширині будівлі або споруди до 18 м і з двох сторін - при 
ширині більше 18 м;

- Торцеві стіни зерносховищ, які розташовані поруч з сушарками продуктивніс
тю 100т\год виконати як протипожежні.

- Сушильно -  очисні башти і виробничі будівлі для обробки зернових продуктів 
на вказаних підприємствах слід проектувати І, II і III ступенів вогнестійкості. Примі
щення вогняних топок зерносушарок повинні відділятися від інших суміжних примі
щень глухими протипожежними стінами 1 типу і перекриттями (покриттями) з грани
цею вогнестійкості відповідно не менше 2 і 1 год з нульовою границею поширення во
гню і мати безпосередній вихід назовні. Бункери для відходів і пилу повинні проекту
ватися з негорючих матеріалів з забезпеченням проїзду під ними транспортних засо
бів (відповідно вимог п. 1.6 ДБН В.2.2-8-98);

- Площа будівель зерноскладів між протипожежними стінами 1-го типу слід при
ймати у відповідності з вимогами СНІП 2.11.01, але не більше 3000 кв.м.;

- Зерносклади рекомендовано проектувати без світових прорізів;
- У випадках, коли за виробничих умов не потрібно пристрою доріг, під'їзд по

жежних автомобілів передбачено за спланованою поверхні, укріпленої по ширині 3,5 
м в місцях проїзду;

- Проїзди та внутрішньо майданчикові шляхи повинні мати тверде покриття;
- До початку будівництва провести перевірку будівельного майданчику на ви

бухонебезпечні вироби;
На наступних стадіях проектування слід забезпечити повний обсяг заходів з по

жежної безпеки відповідно до вимог чинного законодавства.
Враховуючи, що пожежне депо розташовано на відстані, що не відповідає нор

мативному радіусу обслуговування, виникає необхідність організації пожарного поста
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на території підприємства. На майданчику сільськогосподарського підприємства не
обхідно передбачати пожежний пост на1 автомашину. Пожежний пост може бути 
вбудований у виробничу або підсобну будівлю. Місце розташування, комплектність 
пожежного поста встановлюється інвестором у завданні на проектування за пого
дженням із зацікавленими організаціями, на наступних стадіях проектування.

Згідно Довідка ФГ «Клепки», господарство має на балансі автомобіль ГАЗ 52 
державний номер 13873ХА, який було переобладнано під пожежну машину, на яку 
встановлено мотопомпу вргіїї МОР -28-36, та бак ємкістю 2493л.

17. 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 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.
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.

Розроблений детальний план території підлягає громадським слуханням. Поря
док проведення громадських слухань щодо врахування громадських інтересів під час 
розроблення проектів містобудівної документації на місцевому рівні затверджений 
постановою Кабінету Міністрів України.

Детальний план території не підлягає експертизі. Режим забудови територій, 
визначених для містобудівних потреб, обов’язковий для врахування під час розроб
лення землевпорядної документації.

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

______________________ 18. Перелік вихідних даних.______________________________
1.Розпорядження Куп’янської районної державної адміністрації Харківської області 
від. 12.05.2017р. № 252
2. Завдання на розроблення детального плану території
3. Державні вимоги щодо забезпечення державних інтересів під час розробки дета
льного плану території
4. Довідка з державної статистичної звітності земель та розподіл її за власниками 
земель, землекористувачами, угіддями (форма 6-зем)
5. Інші матеріали
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19. Основні техніко-економічні показники детального плану

Показники
Одиниця
виміру

Існуючий

стан

Етап від 3 
років ДО  7 
років

Етап 
До 20 
років

Територія

Територія в межах проекту ДТП у 

тому числі:
га 3,3510 3,3510 -

площа забудови комплексу, в 
проектних межах, в т. ч.

га 0,8338 1,3360 -

вулиці, проїзди та ін.. га 1,4877 1,3650 -

інші території (не забудовані 
та\або озеленення) га 1,0295 0,6500 -

Кількість працівників - — -

Чисельність працівників, всього
Технологічно
обумовлені
потреби

Технологічно
обумовлені
потреби

Потужність - - -

Загальна кількість обробленого 
зерна
у тому числі:

тис.т\рік -

Технологічно
обумовлені

потреби

Інженерне обладнання

Водопостачання . М3/добу
Технологічно
обумовлені
потреби

Каналізація м3/добу
Технологічно
обумовлені
потреби

Сумарний об'єм стічних вод
Технологічно
обумовлені
потреби

Електропостачання кВт
Технологічно
обумовлені
потреби

Газопостачання. Витрати газу, 

всього
МЗ/рік

Технологічно
обумовлені
потреби

Протяжність газових мереж (буді
вництво)

км - По ТУ -

Інженерна підготовка та благоус
трій

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

га - 0,4000

Охорона навколишнього сере
довища
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Санітарно-захисні зони, прибережні за
хисні та охоронні зони, всього

га

у тому числі озеленені 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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