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Позначення Найменування Примітка 

213-ДПТ/2019-СТ Склад тому стор. 2 

213-ДПТ/2019-З Зміст стор. 2 

213-ДПТ/2019-СП Склад проекту  стор. 7 

213-ДПТ/2019-ПД Підтвердження ГАПа стор. 8 

213-ДПТ/2019-ВУП Відомості про учасників проектування стор. 9 
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І. Пояснювальна записка. 7 

1. Підстави для розроблення детального плану території. 7 

2. Мета розроблення детального плану території. 9 

3. Оцінка існуючої ситуації. 10 

3.1. Містобудівні умови. 10 

3.2. Характеристика місця розташування об’єкту та наявної містобудівної 

документації. 

10 

3.3. Природно-кліматичні умови. 11 

3.4. Планувальні обмеження 11 

4. Основні принципи планування та забудови території. 12 

4.1. Архітектурно – планувальні рішення. 12 

4.2. Характеристика намірів забудови об’єктів містобудування. 13 

4.3. Короткий опис технологічного процесу. 13 

5. Трудові ресурси. 14 

5.1. Кількість працюючих. 14 

6. Дорожня мережа та транспортне обслуговування. 14 

6.1. Дорожня мережа. 14 

6.2. Організація руху транспорту і пішоходів. 14 

7. Інженерна підготовка та інженерний захист території. 15 

7.1. Існуючий стан. 15 

7.2. Проектні рішення. 15 

7.3. Першочергові заходи. 16 

8. Містобудівні заходи щодо поліпшення навколишнього середовища. 16 

8.1. Планувальні та інженерні заходи. 16 

8.2. Благоустрій та озеленення. 17 

8.3. Використання водних ресурсів та земель водного фонду. 17 

8.4. Пропозиції щодо збереження пам’яток культурної спадщини. 18 

9. Інженерне забезпечення, розміщення магістральних інженерних мереж, споруд. 18 

9.1. Водопостачання. 18 

9.2. Каналізування. 19 

9.3. Відведення поверхневих стічних вод. 19 

9.4. Протипожежні заходи. 19 

9.5. Санітарне очищення. 21 

9.6. Теплопостачання. 21 

9.7. Електропостачання. 22 

9.8. Газопостачання. 22 

9.9. Телефонізація і радіофікація 22 

10. Заходи щодо реалізації детального плану території. 22 

11. Містобудівні умови та обмеження забудови земельної ділянки. 23 

ІІ. Основні техніко-економічні показники. 25 

ІІІ. ДОДАТКИ (Вихідна інформація для проектування) 26 
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2020 

2020 

Солованюк М.Д 

Перевірив ПотапенкоВ.М.

Зм. Арк. № Підпис Дата 

Арк. 

4 

213-ДПТ/2019-СП 

ГАП  

Архітектор 

 
  

 

 

 

Склад проекту 

Літ. Аркушів 

 
С К Л А Д    П Р О Е К Т У 

№ 

тому 
Позначення  

Назва текстових та графічних 

матеріалів 
Матеріал Масштаб Інв. № 

ДПТ для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд 

підприємства з виробництва бетонних виробів та будівельних конструкцій 

I.Текстові матеріали 

Том 1 213-ДПТ/2019-ПЗ Пояснювальна записка Книга  - 5433 

II. Графічні матеріали 

 213-ДПТ/2019-1 Схема розташування території в 

планувальній структурі частини 

району.  

Папір 1:25 000 5433 

 213-ДПТ/2019-2 План існуючого використання 

території. Опорний план. 

Схема існуючих планувальних  

обмежень. 

Папір 1: 500 5433 

 213-ДПТ/2019-3 Проектний план. Схема проектних  

планувальних обмежень. Схема  

організації руху транспорту і  

пішоходів. Креслення поперечних  

профілів проїздів. 

Папір 1: 500 5433 

 213-ДПТ/2019-4 Схема інженерних мереж, споруд і 

використання підземного простору. 

Папір 1: 500 5433 

 213-ДПТ/2019-5 Схема інженерної підготовки 

території та вертикального 

планування. 

Папір 1: 500 5433 

 213- ДПТ /2019-6 Візуалізація. Папір 1: 500 5433 

Том 

1.1 

213- ДПТ /2019-СЕО Розділ охорона навколишнього 

природного середовища 

(Стратегічна екологічна оцінка) 

Книга - 5433 

Матеріали на електронних носіях 

  Креслення та пояснювальна записка 

детального плану (додається до 

кожного примірника документації) 

СD-диск   
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2020 

2020 

Солованюк М.Д 

Перевірив ПотапенкоВ.М.

Зм. Арк. № Підпис Дата 

Арк. 

4 

213-ДПТ/2019-ПД 

ГАП  

Архітектор 

 
  

 

 

 

 

Підтвердження ГАПа 

Літ. Аркушів 

 

 

 

 

 

 

 

 

МІСТОБУДІВНА ДОКУМЕНТАЦІЯ РОЗРОБЛЕНА ВІДПОВІДНО ДО ДЕРЖАВНИХ 

БУДІВЕЛЬНИХ НОРМ, ПРАВИЛ, СТАНДАРТІВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Головний архітектор проекту                                          М. Д. Солованюк 

 

 

                                     М.П. 

 

 

Генеральний директор  

  ТОВ "НВК"Світязь"                                                          В. М. Демешкан 

 

 

                          М.П. 
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2020 

2020 

Солованюк М.Д 

Перевірив 

Саранча Д.М. 

Зм. Арк. № Підпис Дата 

Арк. 

6 

213-ДПТ/2019-ВУ 

ГАП  

Архітектор 

 
  

 

 

Відомості про учасників 

проектування 

Літ. Аркушів 

 

 

 

 

Містобудівна документація «Детальний план території для розміщення та 

експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд 

підприємства з виробництва бетонних виробів та будівельних конструкцій,  

яке розташоване на території Немійської сільської ради (за межами 

населеного пункту) Могилів-Подільського р-ну Вінницької обл.» розроблена 

авторським колективом у складі: 

 

 

 

Головний архітектор    

         проекту 

 

 

 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

 

Солованюк М.Д 

 

 

 

      Архітектор  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  Саранча Д.М. 
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І. Пояснювальна записка. 

Передмова. 

 

Детальний план території – містобудівна документація, що визначає 
планувальну організацію та розвиток території. Детальний план території за 
межами населеного пункту уточнює положення схеми планування території 
району та визначає планувальну організацію і розвиток частини його території. 
           Детальний план території визначає: 

1. Принципи планувально-просторової організації забудови; 

2. Червоні лінії та лінії регулювання забудови; 

3. Функціональне призначення, режим та параметри забудови однієї чи декількох 

земельних ділянок, розподіл території згідно з будівельними нормами, 

державними стандартами і правилами; 

4. Містобудівні умови та обмеження; 
5. Черговість та обсяги інженерної підготовки території; 
6. Систему інженерних мереж; 

7. Порядок організації транспортного та пішохідного руху; 
8. Порядок комплексного благоустрою та озеленення території. 

Мета розроблення даного детального плану - обґрунтування використання 
обраної території (земельної ділянки) для розміщення та експлуатації основних, 

підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємства з виробництва бетонних 

виробів та будівельних конструкцій, яка розташована на території Немійської 
сільської ради (за межами населеного пункту) Могилів-Подільського району 
Вінницької області. 

На основі аналізу існуючої містобудівної ситуації та наявної містобудівної 
документації проектом передбачається: 

-   визначити можливість використання земельної ділянки для розташування 
виробничого підприємства запланованої діяльності; 

-  оцінити ступінь впливу проектного об'єкта на використання суміжних 

земельних ділянок; 
-  уточнити параметри існуючих споруд на прилеглих до них територій; 

- визначити межі зон екологічного та техногенного впливу проектного 

об'єкта; 
          - обґрунтувати можливість розміщення об'єкта в межах визначеної території 
в умовах наявної містобудівної ситуації. 

 

1. Підстави для розроблення детального плану території. 

 
Детальний план території земельної ділянки, розташованої за межами 

населеного пункту на території Немійської сільської ради Могилів-Подільського 

району Вінницької області для розміщення та експлуатації основних, підсобних і 
допоміжних будівель та споруд підприємства з виробництва бетонних виробів та 
будівельних конструкцій розроблений з урахуванням містобудівної ситуації, яка 
склалася на період початку розробки містобудівної документації. Загальна площа 
ділянки, що підлягає деталюванню становить 1,7870 га, територія, що 

розглядається детальним планом становить 5,5421 га. 
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          Детальний план території розроблений ТОВ "НВК"Світязь" згідно   

договору № 213-ДПТ від 2019 р. 

Замовник детального плану території – Могилів-Подільська районна 
державна адміністрація. 
          Фінансування проектних робіт здійснює громадянин Вацак В.Г. 

 Підставами для розроблення детального плану є: 
1. Розпорядження Могилів-Подільської районної державної адміністрації від 

02.12.2019 року за № 295 «Про надання дозволу на розроблення детального 

плану території для розміщення та експлуатації основних, підсобних і 
допоміжних будівель та споруд підприємства з виробництва бетонних 

виробів та будівельних конструкцій, яка розташована на території 
Немійської сільської ради (за межами населеного пункту) Могилів-
Подільського району Вінницької області»; 

2. Завдання на розроблення детального плану території; 
3. Додаток до завдання на розроблення «Детального плану території»; 

4. Лист Департаменту будівництва, містобудування та архітектури Вінницької 
обласної державної адміністрації від 10.02.2020 № 05.1-09/311; 

5. Лист Департаменту агропромислового розвитку, екології та природних 

ресурсів облдержадміністрації від 09.01.2020 № 08-01-12/192; 

6. Лист Департаменту освіти і науки облдержадміністрації від 15.01.2020           

№ 01-21/138; 

7. Лист Департаменту міжнародного співробітництва та регіонального 

розвитку від 31.01.2020 № 247/4-2; 

8. Лист Головного управління Держгеокадастру у Вінницькій області від 

07.02.2020 № 0-2-0.331/2-20; 

9. Лист Управління культури і мистецтв облдержадміністрації від 24.01.2020 

№ 402/02-25; 

10.  Лист Головного управління Держпродспоживслужби у Вінницькій області 
від 31.01.2020  № 6.3/721-20; 

11.  Лист Головного управління Державної служби України з надзвичайних 

ситуацій у Вінницькій області від 17.01.2020 № 04-35/13; 

12.  Лист Департаменту житлово-комунального господарства, енергетики та 
інфраструктури облдержадміністрації від 17.01.2020  № 01-23-05/108; 

13.  Лист Департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації від 21.01.2020   

№ 12-11-320; 

14.  Лист Служби автомобільних доріг у Вінницькій області від 16.01.2020           

№ 63; 

15.  Лист акціонерного товариства «Вінницяобленерго» від 22.01.2020           

№ 05.21-856; 

16.  Лист публічного акціонерного товариства «Вінницягаз» від 24.01.2020           

№ 21002.2.2-СЛ-463-0120; 

17.  Лист комунального підприємства «Вінницяоблводоканал» від 27.01.2020           

№ 1/08-209; 

18.  Лист Управління Держпраці у Вінницькій області від 16.01.2020           

№ 211/17-09/09; 

19. Геодезичні вишукування (топографічний план земельної ділянки М1:500). 

Розробник ФОП Комаров А.А. в 2020 р. 



 

 9  

Копії всіх вищезазначених документів та інших додатків надані в розділі ІІІ 
- Вихідні дані. 

Під час розроблення детального плану території були враховані законодавчі 
та нормативні документи: 

- Земельний кодекс України; 

- Водний кодекс України; 

- Закон України «Про основи містобудування»; 

- Закон України «Про регулювання містобудівної діяльності»; 

- Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»; 

- Закон України «Про архітектурну діяльність». 

При проектуванні враховані вимоги: 

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

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

- ДБН В.2.3-5:2018 «Вулиці та дороги населених пунктів»; 

- Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів 
затверджені Наказом Міністерства охорони здоров’я України від 19 червня 2006р. 

№173; 

- ДСТУ Б А.2.4-2-95 «Умовні графічні позначення і зображення, що 

застосовуються на кресленнях генеральних планів та споруд транспорту»; 

- ДБН Б.2.2-5:2011«Благоустрій територій»; 

- ДБН В.2.2-9:2018 «Громадські будинки та споруди. Основні положення»; 

- ДБН В.1.1-7:2016 «Пожежна безпека об`єктів будівництва. Загальні вимоги»; 

- Правила устройства електроустановок (ПУЭ). 
 

2. Мета розроблення детального плану території. 
 

Метою розроблення детального плану території є: 
- обґрунтування можливості використання обраної території (земельної ділянки) 

для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та 
споруд підприємства з виробництва бетонних виробів та будівельних конструкцій 

(2301.7 клас за Державним класифікатором будівель та споруд та 11.02 клас за 
класифікацією видів цільового призначення земель, що затверджений наказом 

Державного комітету України із земельних ресурсів від 23 липня 2010 р. N 548); 

- визначення планувальної організації, функціонального призначення, 
просторової композиції та параметрів забудови, а також ландшафтної організації 
території, призначеної під будівництво підприємства з виробництва бетонних 

виробів та будівельних конструкцій;              

- встановлення містобудівних умов і обмежень на використання земельних 

ділянок; 
-  затвердження замовником детального плану території; 
-  розробка проекту землеустрою після затвердження детального плану території; 
- отримання містобудівних умов і обмежень для проектування та будівництва  
виробничого підприємства; 
- проектування будівництва основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд 

підприємства з виробництва бетонних виробів та будівельних конструкцій; 

 - будівництво основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд 

підприємства з виробництва бетонних виробів та будівельних конструкцій. 
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3. Оцінка існуючої ситуації. 

3.1. Містобудівні умови. 

 

Земельна ділянка із земель сільськогосподарського призначення, що 
пропонується під будівництво основних, підсобних і допоміжних будівель та 
споруд підприємства з виробництва бетонних виробів та будівельних конструкцій 

перебуває в приватній власності громадянина Вацака Геннадія Анатолійовича, 
Кадастровий номер земельної ділянки - 0522684800:01:000:0016. Площа ділянки 

становить 1,7870 га. 
Земельна ділянка знаходиться за межами села Немія Могилів-Подільського 

району Вінницької області. Від зазначеної земельної ділянки  відстань до 
найближчої житлової забудови с. Немія – 2500 м. В межах 1 км від ділянки  джерела 
водопостачання, кладовища, сміттєзвалища, скотомогильники, заклади відпочинку 
та оздоровлення відсутні, дитячий садок та школа знаходяться на відстані 3км.  

 

3.2. Характеристика місця розташування об’єкту 

та наявної містобудівної документації. 

 

Межа території проектування та земельної ділянки під будівництво основних, 

підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємства з виробництва бетонних 

виробів та будівельних конструкцій, на території Немійської сільської ради за 
межами населеного пункту, встановлена відповідно до розпорядження Могилів-
Подільської РДА. 

    Ділянка має виїзд на автошлях М-21 Виступовичі - Житомир - Могилів-
Подільський (через м. Вінницю).  

Ділянка знаходиться в геоморфологічному районі Могилів-Подільської 
розчленованої підвищеної рівнини, на вододілі р. Лядова і р. Немія, які 
прорізають плато і високі тераси р. Дністер. Ділянка має загальний ухил рельєфу 

на схід, до р. Немія. Перепад висот в межах території проектування складає - 4,70 м  

характеризується абсолютними відмітками від 221,39 м до 217,32 м. Негативних 

інженерно-геологічних явищ на ділянці не спостерігається. 
     Ділянка в геоструктурному відношенні, знаходиться на західному схилі 
Українського кристалічного щита, що обумовило її геологічну будову. 

Територія проектного виробничого підприємства обмежена: 
       - з півночі, півдня та сходу - землями для ведення особистого селянського 

господарства; 
       - з західної сторони - землями для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва. 
В межах території проектування забудова відсутня.  
За існуючим станом територія собою являє рілля, також по периметру 

земельної ділянки існують деревно-чагарникові насадження.  
В'їзд та виїзд автотранспорту на територію проектного виробничого 

підприємства пропонується влаштувати з існуючої автодороги, яка проходять зі 
східної сторони від земельної ділянки. Для дороги встановлена полоса відводу. 

За матеріалами топогеодезичної зйомки, біля західної межі ділянки 

проектування, проходить ЛЕП напругою 10 кВ. 
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Джерела постійного шуму, вібрації та забруднення повітряного басейну на 
земельній ділянці та поруч з нею відсутні. На відстані 170 м (орієнтовно) 

розташована земельна ділянка з кадастровим номером 0522684800:01:000:0152, де 
розміщений комплекс  з виробництва бетонних розчинів готових до 

використання. Навколо  ділянки відсутні об’єкти, що можуть здійснювати 

негативний вплив на загальний екологічний стан навколишнього природного 

середовища. Основну частку у забруднення атмосферного повітря вносить 
транзитний транспорт. У Могилів-Подільському районі частка викидів від 

автотранспорту до загального обсягу викидів у 2019 р. складала 85% . 

Радіаційний фон у 2013-2019 роках був у межах норми. За даними  

метеостанції  максимальні значення гама-фону в м. Могилів-Подільський 

становили 16 мкР/год., при допустимих рівнях 25мкР/год. 

В цілому, стан навколишнього природного середовища, на території 
проектування, характеризується як задовільний. 

 

3.3. Природно-кліматичні умови. 

 

Згідно ДСТУ-Н В.1.1-27:2010 ділянка знаходиться в І (Північно-Західному) 
архітектурно-будівельному кліматичному районі. Ділянка розташована в 
Придністровсько-Подільській лісостеповій зоні  фізико-географічно району 

Миколаївського Придністров’я. Клімат району помірно-континентальний. 

Середня температура повітря 8,9ºС, середня температура січня -4,1ºС, липня 
+21ºС. Річна норма опадів становить 546мм, з них 438мм припадає на 
вегетаційний період. Середня висота  над рівнем моря – 219,35 м.  

1. Температурна зона України – І; 

2. Глибина промерзання ґрунтів - 0.9 м; 

3. Розрахункова температура зовнішнього повітря (по ДСТУ Н Б В.1.1-27:2010) - -21°С;            

4. Середньорічна температура зовнішнього повітря - +7°С; 

5. Середньомісячна температура січня - від  -5°С до -8°С; 

6. Середньомісячна температура липня - від +18°С до 20°С; 

7. Тривалість опалювального періоду - 189 днів; 
8. Зона вологості - нормальна; 
9. Нормативне снігове навантаження - 128 кг/м²; 

10. Нормативний швидкісний напір вітру - 47 кг/м²; 

11. Сейсмічність району - 6 балів. 
         

3.4. Планувальні обмеження. 

 

Внаслідок проведеного аналізу існуючого стану території проектування та 
містобудівного оточення встановлено, що: 

- прибережні захисні смуги водойм – відсутні; 
- санітарно-захисні зони виробничих і складських об’єктів – відсутні; 
- санітарно-захисні зони фруктових садків – 50 м; 

- санітарно-захисні зони під’їзних колій – відсутні; 
- зони охорони від джерел водопостачання, водозабірних споруд – відсутні; 
- зони охорони від водоочисних споруд та інші – відсутні; 
- протипожежна охоронна зона лісових насаджень – відсутня; 
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          - зони охорони пам’яток культурної спадщини, археологічних територій, 

історичного ареалу населених пунктів – відсутні; 
- мережі водопостачання, водовідведення та теплові мережі – відсутні; 
- охоронна зона від об’єктів газопостачання – відсутня; 
- охоронна зона кабелів зв’язку – 2,0 м; 

- охоронна зона ЛЕП 10 кВ та ТП/КТП – 10 м; 

- охоронна зона від ЛЕП 35 кВ – відсутні; 
- зони особливого режиму, використання земель навколо військових об’єктів 

Збройних Сил України та інших військових формувань – відсутні. 
 

4. Основні принципи планування та забудови території. 

4.1. Архітектурно – планувальні рішення. 

 

Загальне композиційне вирішення території проектування обумовлене 
конфігурацією земельної ділянки, рельєфом, наявністю дороги, що проходить у 

південно-східному  напрямку, яка в свою чергу має виїзд на дорогу міжнародного 

значення М-21 Виступовичі - Житомир - Могилів-Подільський (через м. 

Вінницю). 

        В основу проектування підприємства з виробництва бетонних виробів та 
будівельних конструкцій покладені такі принципи: 

- раціональне розміщення будівель та споруд згідно технологічного процесу; 
- скорочення довжини внутрішньо майданчикових проїздів та інженерних мереж; 

- забезпечення на конкретній території всіх споживачів водою, електроенергією, 

видаленні та утилізації побутових і виробничих відходів, у створенні повітряно-

теплового режиму в приміщеннях і санітарно-гігієнічних умов для забезпечення 
ефективної трудової діяльності згідно  вимог чинних галузевих нормативно-

правових актів. 
Загальна площа ділянки, під будівництво виробничого підприємства 

становить 1,7870 га, територія, що розглядається детальним планом території  
становить 5,5421 га. 

В межах ділянки планується розмістити нове будівництво підприємства з 
виробництва бетонних виробів та будівельних конструкцій. В складі проекту 

передбачені такі будівлі та споруди, котрі умовно можна розділити на зони: 

ПЕРЕДЗАВОДСЬКА ЗОНА: 

- адміністративно-побутовий корпус; 
ВИРОБНИЧА ЗОНА: 

- Цех № 1 з виробництва армованих бетонних кілець; 
- Цех № 2 з виробництва дорожніх виробів; 
- Цех № 3 з виробництва будівельних конструкцій; 

СПОРУДИ ІНЖЕНЕРНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ: 

- трансформаторна підстанція; 
- водозабірна свердловина; 
- ємність-накопичувач господарсько-побутових стоків; 
- одномодульні очисні споруди поверхневих стічних вод BIOTAL BT з        
   резервуаром накопичувачем очищеної води;  
ЗОНА ТРАНСПОРТНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ: 

- майданчики відстою техніки.  



 

 13  

4.2.  Характеристика намірів забудови об’єктів містобудування. 

 

Підприємство призначене для виробництва бетонних виробів та 
будівельних конструкцій таких, як кільця бетонні армовані, плити дорожні, 
водовідводи дорожні прикромкові, перемички для дверних та віконних прорізів, 
стовпчики садові. Транспортування сировини, що надходить і відвантажується на 
підприємстві, здійснюється автомобільним транспортом.  

        Для накопичення і зберігання бетонних виробів та будівельних конструкцій 

передбачено в виробничих цехах на відокремлених площадках. 

Вхід і в’їзд на територію підприємства здійснюється, згідно затвердженого 

режиму пропуску, через КПП. 

Територія підприємства огороджується парканом і цілодобово охороняється з 
метою запобігання несанкціонованому проникненню на територію. Заходи з 
охорони праці персоналу є стандартними для підприємств з виробництва 
бетонних виробів та конструкцій.  

Режим роботи підприємства – 260 днів на рік у 1 зміни. Тривалість робочої 
зміни становить 8 годин. 

        Планова  потужність проектованого підприємства: кільця бетонні армовані - 
500 штук/рік, дорожня продукція 1000 тон/рік, будівельні конструкціі - 1000 

тон/рік. 
 

4.3. Короткий опис технологічного процесу. 

 

Інертні матеріали (щебінь, відсів, пісок) доставляється на підприємство 

автомобільним транспортом. Наповнювачі будуть зберігатись на відкритій 

площадці перед виробничими корпусами. З місць складування матеріали 

подаються в виробничі корпуси для завантаження в бункери агрегатів для 
приготування бетонних сумішей. Бетонна суміш буде  подаватися в стаціонарний 

вібропрес стрічковим  конвеєром. Далі технологічний процес складається з 
декількох операцій: 

•  Розміщення  всередині вібропресу зовнішньої знімнної опалубки з замковою 

частиною піддону; 
•  Підведення до форми розкидача-бетоноукладчика; 
•  Вивантаження  суміші у форму з відведенням у бік  розкидача бетонної суміші; 
•  Встановлення над формою гідравлічного  пуансона; 
•  Запуск процесу пресування. Затирочне кільце здійснює повороти і формує 
замкову частину. Обмежувачі, встановлені на кільці, забезпечують чітке 
дотримання розмірів виробів; 

•  Відведення від форми пуансону; 
•  Виконують розпалубку виробу з застосуванням для цього спеціальних 

пристосувань. Іноді застосовують пристосування від автонавантажувача, 
закріпивши його на кран-балку або використовують сам автонавантажувач. 

Демонтують нижні захвати, які утримують кільце; 
•  Після зняття  форми з кільця  в неї поміщають інший піддон і знову повертають у 
вібропрес. 

З рівномірне укладання бетону і його розподіл у формі, виконують за 
допомогою вібрації. Вібратори розташовані як зверху, так і всередині. Вони 
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піднімають бетонну суміш знизу, а пуансон зверху дотискує.  Якщо порівняти 

вібропрес з віброформою, стають очевидними його переваги, що впливають не 
тільки на продуктивність, але і на якість кінцевої продукції. 
          Гідроциліндр (пуансон), встановлений на поворотній балці, забезпечує 
сильне пресування. Оскільки на фракції заповнювача, що відрізняються за 
розмірами, по черзі впливає вібрація різної частоти, віброущільнення виходить 
більш якісним. Результат — якісна поверхня, яку неможливо отримати при 

використанні віброформи. 

Готова продукція буде зберігатись в виробничих приміщеннях на 
відокремлених площадках. 

В технологічному процесі задіяні такі машини та механізми: 

             - завантаження матеріалів - автосамоскид, фронтальний завантажувач,    

      авто маніпулятор;  

             - виготовлення продукціі - вібропрес, бетонозмішувачі, транспортери,              

      машини для пакування. 
 

5.Трудові ресурси. 

5.1. Кількість працюючих. 

 

         Орієнтовна потреба в трудових ресурсах для ефективної роботи 

підприємства з виробництва бетонних виробів та будівельних конструкцій – 

близько 45 осіб.  

          Режим роботи підприємства 5-ти денний  робочий тиждень. 
          Кількість змін на добу - 1 зміна. 
          Тривалість робочої зміни - 8 годин. 

 

6. Дорожня мережа та транспортне обслуговування. 

6.1.Дорожня мережа. 

 

Основний транспортний в'їзд та виїзд автотранспорту на територію 

підприємства запроектований з автомобільної дороги, яка проходить вздовж 

південно-східної межі земельної ділянки. Детальним планом пропонується 
виконати реконструкцію даної дороги з встановленням  поперечного  профілю 

шириною 18,00 м, з влаштуванням 2-х полос руху шириною по 3,50 м, з 
асфальтобетонним покриттям, що забезпечить зручне постачання будівельних 

конструкцій, матеріалів та інженерного обладнання на період будівництва та 
роботи підприємства. Для забезпечення кільцевого протипожежного проїзду 

додатково запроектовано в'їзд та виїзд автотранспорту на територію виробничого 

підприємства з автомобільної дороги. 

 

6.2.Організація руху транспорту і пішоходів. 

 

Схема проїздів по території  підприємства відповідає вимогам 

технологічних процесів пов’язаних з виготовленням будівельних виробів та 
конструкцій і враховує доступність до будівель і споруд. Проїзди покриваються 
асфальтобетонним покриттям. 
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При експлуатації комплексу пішохідний рух обслуговуючого персоналу 
передбачається по проїздах без влаштування спеціальних смуг. Для забезпечення 
безпеки руху робітників підприємства передбачається нанесення розмітки 

внутрішніх пішохідних зон. 

Для паркування легкових автомобілів робітників передбачається 
влаштування автостоянки біля адміністративно-побутового корпусу. ідстій 

вантажних автомобілів передбачається на автостоянці проектного виробничого 

комплексу «Асфальтобетонний завод та автоматизований бетонний вузол», що 

розміщений на ділянці вул. Лісова 55 (кадастровий номер: 

0522684800:01:000:0152). 

 

7. Інженерна підготовка та інженерний захист території. 

7.1. Існуючий стан. 

 

Територія підприємства з виробництва бетонних виробів та будівельних 

конструкцій знаходиться за межами населеного пункту. Рельєф території має 
спокійний характер з ухилом в східному напрямку. Перепад висот в межах 

території проектування складає - 4,70 м в Балтійській системі висот і 
характеризується абсолютними відмітками від 221,39 м до 217,32 м. Топографічний 

план для розробки детального плану території розробив  ФОП Комаров А.А. в 
2020 р. Система координат – місцева, яка має зв’язок з державною системою 

координат УСК – 2000. Заходи з інженерної підготовки території здійснюються з 
метою підготовки території для розміщення підприємства з виробництва бетонних 

виробів та будівельних конструкцій і включає схему інженерної підготовки 

території та вертикального планування. 
 

7.2. Проектні рішення. 

 

Схема інженерної підготовки території та вертикального планування в межах 

детального плану виконана на основі креслення «Проектний план»  на інженерно-

топографічному плані в М 1:500. 

При проектуванні за основу взято відмітки існуючого рельєфу. Мета 
інженерної підготовки території – підготовка її до використання за призначенням, а 
саме для підприємства з виробництва бетонних виробів та будівельних 

конструкцій.  

Схема розроблена за принципом планування майданчика за вимогами 

розміщення об’єктів виробничого призначення – на в’їздах в виробничі корпуси 

влаштовується пандус. Висота підлоги призначається не вище 15 см від 

планувальної відмітки примикаючої території для забезпечення заїзду в 
приміщення автомобільного та вантажно-розвантажувального транспорту.   Через 
особливості рельєфу, для забезпечення допустимих ухилів, для захисту від 

підтоплення поверхневими водами, передбачено планування території.  
Схемою передбачено: 

- забезпечення відведення поверхневих стічних вод; 

- забезпечення проектних відміток в точках перехрещення осей проїздів та в 
характерних місцях; 

- забезпечення нормативних та поздовжніх ухилів проїздів; 
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- формування платформи для будівництва корпусів та інженерних споруд; 

- максимальне збереження природного стану ґрунтів на примикаючи до 

будівельного майданчика територій; 

- забезпечення видимості в плані і профілі. 
Ці заходи передбачені для створення більш сприятливого освоєння території 

та використання її за функціональним призначенням.  

Ширина проїздів прийнята 3,50-4,00 м з асфальтобетонного покриття.       
 

7.3. Першочергові заходи. 

 

У складі першочергових робіт передбачаються наступні заходи з інженерної 
підготовки території: 

- будівництво проїздів на територію підприємства з існуючої дороги; 

- організація відведення поверхневих стічних вод з проїздів на очисні 
споруди поверхневих стоків з послідуючим використанням очищеної води для 
технологічних процесів та поливу території в весняно-осінній період; 

- відновлення рослинного покриву на незабудованих ділянках; 

- благоустрій та озеленення території.  
Заборонні дії щодо інженерної підготовки: 

- заборона влаштування несанкціонованих сміттєзвалищ та використання 
земельної ділянки не за функціональним призначенням; 

- до початку планування території рослинний шар ґрунту слід зрізати і 
перемістити до місць складування для подальшого використання для озеленення 
території та рекультивації земель; 

- заборона зрізання та вивезення ґрунтово-рослинного шару без спеціальних 

дозволів чи проекту рекультивації.  
 

8. Містобудівні заходи щодо поліпшення навколишнього середовища. 

 

Для забезпечення охорони довкілля, безпеки життєдіяльності населення та 
охорони його здоров’я, інтегрування екологічних вимог під час розроблення та 
затвердження документів державного планування розроблено звіт про стратегічну 
екологічну оцінку можливого впливу проектованого комплексу для розміщення та 
експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємства з 
виробництва бетонних виробів та будівельних конструкцій на навколишнє 
середовище. 

 

8.1. Планувальні та інженерні заходи. 

 

Відповідно з «Державними санітарними правилами планування та забудови 

населених пунктів» для підприємств з виробництва бетонних виробів та 
конструкцій  встановлена санітарно-захисна зона в 100 м. 

            З метою збереження та покращення стану навколишнього середовища 
документацією передбачається ряд планувальних та інженерних заходів, а саме: 

1. Заходи, що впливають на всі компоненти середовища і в цілому 
покращують санітарно-гігієнічні умови: 
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- проведення забудови згідно з затвердженою містобудівною 

документацією та функціональним зонуванням; 

- інженерна підготовка території та вертикальне планування, благоустрій, 

озеленення, влаштування покращеного покриття проїздів. 
2.  Заходи, що покращують стан повітряного басейну: 
- впорядкування зелених насаджень. 
3.  Заходи, що покращують стан водного басейну: 

- інженерний благоустрій ділянок забудови та прилеглих територій. 

Також документацією передбачається санітарне очищення території – 

облаштування  контейнерних  майданчиків для роздільного збирання сміття. 
 

8.2.  Благоустрій та озеленення. 

 

           Площа зелених насаджень на території проектованого підприємства з 
виробництва бетонних виробів та будівельних конструкцій - складає 0,3564 га 
(орієнтовно), площа мощення – 0,0927 га. Благоустрій території буде проводитися 
разом з проведенням основних будівельних робіт. 
           Благоустрій території передбачає облаштування адміністративно-побутової 
зони, майданчиків для встановлення устаткування, будівництво проїздів з 
поліпшеним типом покриття, огородження та зовнішнього освітлення по 

периметру території підприємства. 
          Зона відпочинку працівників проектованого підприємства передбачена  біля 
адміністративно-побітової будівлі, де мають бути встановлені лавки для 
відпочинку, сміттєві урни, стенд з техніки безпеки та пожежної охорони, 

інвентарний щит з первинними засобами пожежогасіння та елементів освітлення. 
   Проект благоустрою та озеленення слід розробити на подальших стадіях 

проектування. 
 

8.3. Використання водних ресурсів та земель водного фонду. 

 

Поверхневі водойми Могилів-Подільського району належать до басейну 

річки Дністер, а територія с. Немія розташована на березі р. Дністер. Територію 

села протікає р. Немія. У 2013-2018 роках якість води  у р. Дністер та малих 

річках області залишається стабільною і в цілому задовільною. 

Земельна ділянка для розміщення та експлуатації основних, підсобних і 
допоміжних будівель та споруд підприємства з виробництва бетонних виробів та 
будівельних конструкцій не межує із землями водного фонду, і не має прямого 

впливу на водний басейн. Для захисту оточуючих територій від забруднення  
детальним планом передбачається комплекс заходів щодо очистки поверхневих 

стоків в ході будівництва та експлуатації проектованого об’єкту, а саме: 
створення для організації відводу поверхневих стоків відповідних споруд 

(водостоки, перепуски, тощо) під час будівництва і експлуатації доріг, проїздів та 
інших інженерних комунікацій; 

- впровадження водозберігаючих технологій,  а також здійснення 
передбачених Водним Кодексом водоохоронних заходів на підприємствах 

розташованих в басейнах рік. 
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8.4. Пропозиції щодо збереження пам’яток культурної спадщини. 

 

На земельній ділянці для будівництва елеваторного комплексу та 
примикаючи територіях відсутні нерухомі об’єкти культурної спадщини та землі 
історико-культурного призначення. 

 Під час проведення будь-яких земляних робіт можуть бути виявлені ознаки 

наявності археологічних пам’яток (уламки посуди, кістки, знаряддя праці, зброя 
та ін.). В такому випадку згідно зі ст.36 Закону України «Про охорону культурної 
спадщини», виконавець робіт зобов’язаний зупинити їх проведення і протягом 

однієї доби повідомити про це уповноважений орган охорони культурної 
спадщини для забезпечення відповідних заходів для вивчення та фіксації 
археологічних об’єктів, нанесення на карти з визначенням їх охоронних зон. 

           Згідно зі ст. 37 вказаного вище Закону, роботи на щойно виявлених 

об’єктах культурної спадщини роботи можуть здійснюються за наявності 
письмового дозволу відповідного органу охорони культурної спадщини на 
підставі погодження з ними науково-проектної документації. 
 

9. Інженерне забезпечення, розміщення магістральних 

інженерних мереж, споруд. 

 

Розділ виконано у вигляді схеми інженерних мереж, де подано принципові 
рішення щодо інженерного забезпечення території для розміщення та 
експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємства з 
виробництва бетонних виробів та будівельних конструкцій, яка розташована на 
території Немійської сільської ради (за межами населеного пункту) Могилів-
Подільського району Вінницької області. 

Інженерні мережі прокладаються підземним способом. Розриви між 

окремими мережами та будівлями в плані прийняті відповідно до вимог ДБН 

Б.2.2-12:2019 «Планування і забудова територій». 

Будівництво інженерних мереж та споруд слід здійснювати згідно 

спеціальних проектів (або розділів проектів), об’єми водопостачання та 
енергоспоживання проектованого комплексу визначаються за технологічними 

потребами.  

 

9.1.  Водопостачання.  

 

Детальним планом території в якості джерела водопостачання передбачено 

улаштування артезіанської свердловин з водонапірною вежею (поз. 8 по 

проектному плану ДПТ). Об’єкт за технологічними процесами не є потужним 

споживачем води, яка задіяна у виробництві. Продуктивність водозабору буде 
встановлена інженерно-геологічними вишукувальними роботами, і уточнена 
робочим проектом будівництва свердловини на наступних стадіях проектування. 

Проєктом передбачено влаштування майданчикових мереж: 

          1. Мережа господарсько-побутового та виробничого водопроводу. Вода 
підведена до адмінбудівлі та виробничих корпусів; 
          2. Мережа відокремленого протипожежного водопроводу - витрата на 
пожежогасіння становить: 



 

 19  

- 20 л/с - зовнішнє пожежогасіння; 
- 5 л/с - внутрішнє пожежогасіння. 
Внутрішні трубопроводи водопостачання виконуються з поліпропіленових 

труб діаметром  20 та 15мм з ухилом і=0.002 для забезпечення можливого витоку 

води з них. 

         Для гарячого водопостачання використовуються водонагрівачі об’ємні 
(бойлери) типу Ariston ARI 100 VERT 560 об’ємом 100л, потужністю 1,5кВт, з 
часом первинного нагріву 3 год., максимальною температурою нагріву +65 С та 
Ariston SG HP 50V об’ємом 50л, потужністю 1,2 кВт, з часом первинного нагріву 

2год. і максимальною температурою нагріву + 75 С. 

 

9.2.  Каналізування. 

 

Каналізування об’єктів проектованого підприємства з виробництва 
бетонних виробів та будівельних конструкцій передбачається влаштуванням 

мережі господарсько-побутової каналізації. Мережі каналізації передбачені з 
каналізаційних ПВХ труб. Господарсько-побутові стоки накопичуються у 

водонепроникних ємностях-накопичувачах та транспортуються на очисні споруди 

для повної очистки, за окремим договором з відповідною комунальною службою 

району. 
 

9.3.  Відведення поверхневих стічних вод. 

 

Відведення поверхневих стічних вод з території підприємства передбачається  
мережею  дощової каналізації. Для збору, відведення та очищення дощових стоків 
з території комплексу проектом передбачено влаштування наступних споруд: 

- дощоприймальні колодязі; 
- мережа дощової каналізації; 
- оглядові та поворотні колодязі; 

        - одномодульні очисні споруди поверхневих стічних вод BIOTAL BT;        
- резервуар накопичувач очищеної води на 50 м3

. 

Стічні поверхневі води з території підприємства мають пройти очищення 
через очисні споруди поверхневих стічних вод BIOTAL BT перед скиданням у 

резервуар-накопичувач очищеної води на 50 м3
. Очищена вода може 

використовуватися  для технічних потреб підприємства. 
Полив території передбачається з резервуара-накопичувача очищеної води 

за допомогою занурювального насоса, що знаходитиметься на складі в 
адмінбудівлі підприємства. 

Для захисту території комплексу від вивітрювання і вимивання стічними 

водами територія повинна бути озеленена травами стійкими до витоптування та 
декоративними чагарниками.  

 

 

9.4. Протипожежні заходи. 

 

Пожежна безпека проектованої забудови комплексу має бути забезпечена з 
дотриманням протипожежних норм відповідно до вимог ДБН Б.2.2-12:2019 
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«Планування і забудова територій», ДБН В.1.1-7-2002. «Захист від пожежі. 
Пожежна безпека». 

Запобігання пожежам на території здійснюється пожежною охороною. 

Замовник зобов’язаний замовити проект пожежогасіння та пожежної сигналізації 
спеціалізованій організації. 

Розміщення окремого будинку пожежного депо на території проектованого 

комплексу (підприємства) не передбачається.  
При розробці детального плану території передбачені такі протипожежні заходи: 

- протипожежні розриви між будинками та спорудами прийняті 
відповідно до діючих нормативних документів; 

- ширина проїздів до будівелб та споруд, організація руху транспорту з     
  відповідними поперечними профілями відповідає нормативним вимогам; 

- забезпечення кільцевого протипожежного проїзду, та водопроводу. 
- запроектовані два протипожежні резервуари; 

- протипожежна насосна станція; 
Проектом передбачено виконання наступних вимог: 

- будівлі забезпечені необхідною кількістю евакуаційних виходів; 
- у пожеже небезпечних приміщеннях слід прийняти протипожежні 
будівельні конструкції і двері в протипожежних стінах; 

- двері відкриваються по ходу евакуації людей; 

Передбачені наступні системи пожежогасіння: 
- внутрішня - від пожежних кранів; 
- зовнішня - від пожежних гідрантів. 
Згідно п.6.4.8 та 6.4.9 дод.2 НАПБ А.01.001-2014 на території має 

встановлюватися пожежний стенд (з розрахунку один стенд на площу 5000 м2
), 

укомплектований засобами пожежогасіння. 
Будівлі забезпечується первинними засобами пожежогасіння з розрахунку 

на 200м²  підлоги - 2 вогнегасники.  

У цехах повинна бути відпрацьована інструкція правил пожежної безпеки і 
у кожнім приміщенні повинна бути схема евакуації людей із приміщення, що має 
висіти на видному місці. 

Електричні мережі всіх видів у виробничих приміщеннях повинні бути 

захищені від коротких замикань і перевантажень. На всіх вібропресах, 

бетонозмішувачах передбачений захист від короткого замикання. 
У всіх виробничих приміщеннях передбачається автоматична пожежна 

сигналізація. 
Проектом передбачено влаштування мережі відокремленого 

протипожежного водопроводу для потреб внутрішнього та зовнішнього 

пожежогасіння. 
Згідно з ДБН В.2.5-64:2012, табл. 3, на потреби внутрішнього пожежогасіння 

побутових приміщень витрати  води становлять 5 л/с, а витрати води на зовнішнє 
пожежогасіння та кількість одночасних пожеж приймається згідно ДБН В.2.5-

74:2013, табл. 5 і складають 10,0 л./с на одну пожежу. 
Розрахункова кількість одночасних пожеж – 1. 

Тривалість гасіння – 3 години. 

Необхідний об’єм води на гасіння пожежі складає:  
W пож. заг. = q зовн. х T х 3,6 м. куб. 
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Де: q зовн. – витрати води на зовнішнє пожежогасінні, що приймається 
згідно ДБН В.2.5-74:2013, табл.5; 

Т- час гасіння однієї пожежі – 3 години. 

Необхідний запас води на гасіння пожежі складає:  
W пож. заг. = 10 х 3 х 3,6  = 108 м. куб. 

Для пожежогасіння об’єкту передбачається влаштування двох 

протипожежних резервуарів (розташованих на території підприємства) ємністю 

75 м. куб. кожний, насосної станції пожежогасіння, мережі протипожежного 

водопроводу із встановленням пожежних гідрантів. 
Біля пожежних резервуарів встановлюється світлові покажчики розміщення 

резервуарів згідно з НАПБ А.01.001. ДСТУ ISO 6309, ГОСТ 12.4.009-83. 

Конкретне місце встановлення світлових знаків та розміщення арматури 

інженерних мереж водопостачання для пожежогасіння вирішується на подальших 

стадіях проектування («Проект» та «Робоча документація»). 

 

9.5.Санітарне очищення. 

 

Відходи, що утворюються при виготовлені бетонних виробів та будівельних 

конструкцій плануються вивозитись на полігон відходів, який знаходиться в 5 км 

від підприємства за відповідним договором укладеного з комунальними 

службами.  

Сухе побутове сміття, тверді відходи та сміття з території підприємства 
збираються роздільно у контейнери на контейнерному майданчику, що 

розташований поблизу адміністративно-побутового корпусу.  

Періодичне вивезення сміття здійснюється на полігон твердих побутових 

відходів відповідно договору укладеного з територіальними комунальними 

службами. 

 

9.6.Теплопостачання. 

 

В приміщеннях адміністративного корпусу передбачається виконання 
індивідуального опалення від вбудованої котельні з твердопаливним котлом 

потужністю 70кВт. Діапазон температур води на виході 60-90 С. 

Система опалення двотрубна горизонтальна з примусовою циркуляцією 

теплоносія.  Трубопроводи системи опалення передбачені з поліпропіленових 

труб Ду 25мм, 20мм, 15мм та 12,5мм. 

Подачу теплоносія від котла до розподільчого колектора улаштувати з 
Поліпропіленових труб Ду 50мм. 

Прокладання труб слід виконати з нахилом і=0,002 для можливого спуску з 
них води. В якості опалювальних приладів прийняти радіатори марки KERMI 

FKV 22. Регулювання опалювальних приладів здійснюється терморегуляторами 

"Данфос". 

За радіаторами опалення встановити двошарову відбивну ізоляцію з 
фольгованим покриттям товщиною 25мм з коефіцієнтом теплопровідності 0,037 

Вт/м*К.  

Опалення виробничих цехів передбачене котлами на твердому паливі 
(деревина), марка котла та його потужність буде встановлена на подальших 
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стадіях проектування. Можливий варіант встановлення електричних 

теплогенераторів за техніко-економічним обґрунтуванням. 

 

9.7.Електропостачання. 

 

           Електрозабезпечення комплексу «підприємства з виробництва бетонних 

виробів та будівельних конструкцій» передбачено 3-х фазним струмом на напругу 

~10кВ. На території виробничого комплексу передбачено встановлення КТП -

10/0,4кВ з трансформатором потужністю 1000кВА. Проект зовнішніх мереж 10кВ 

розробляється енергопостачальною організацією. 

    Заживлення адміністративного корпусу передбачено 3-х фазним струмом на 
напругу ~380В із заземленою нейтралью від ТП 10/0,4кВ самонесучим проводом 

СИП-5Нг 4х35мм2 до  щита.  
      Заживлення цехів з виробництва бетонних виробів та будівельних конструкцій 

передбачено 3-х фазним струмом на напругу ~380В із заземленою нейтралью від 

ТП 10/0,4кВ  броньваним кабелем марки АВБбШв 4х185мм2 прокладеним в 
траншеї до  розподільчих щитів цехів № 1-3. 

Лінії живлення мережі зовнішнього освітлення (прожектори на спорудах 

комплексу, а також прожекторні вежі та опори) кабельні. 
Точки забезпечення потужностей на лініях 10 кВ визначаються на 

подальших стадіях проектування, згідно наданих технічних умов АТ 

«Вінницяобленерго». 

Струмоприймачі високої категорії надійності електропостачання, такі як 
протипожежні системи та насосна станція пожежогасіння, мають резервне 
живлення від дизель-генераторної установки. 

 

9.8. Газопостачання. 

 

Детальним планом території газопостачання даного підприємства не 
передбачене. 

 

9.9. Телефонізація і радіофікація. 

 

Для телефонізації передбачається використання мобільного та супутникового 

зв’язку. Радіофікацію слід виконати відповідно до технічних умов підприємства, 
яке надає послуги з радіофікації. 
 

10. Заходи щодо реалізації детального плану території. 

 

Термін реалізації детального плану території – 5 років. 
Основними заходами реалізації детального плану території є: 
- розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 
будівництва основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд 

підприємства з виробництва бетонних виробів та будівельних конструкцій з 
метою подальшого її надання в користування; 
- розроблення робочої документації для будівництва підприємства; 
- будівництво підприємства. 
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11. Містобудівні умови та обмеження забудови земельної  ділянки. 

 

            Назва об’єкта будівництва – Детальний план території розміщення та 
експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємства з 
виробництва бетонних виробів та будівельних конструкцій, яка розташована на 
території Немійської сільської ради (за межами населеного пункту) Могилів-
Подільського району Вінницької області. 

Відповідно до даних натурних обстежень, топографо-геодезичних 

вишукувань, детальним планом території розміщення та експлуатації основних, 

підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємства з виробництва бетонних 

виробів та будівельних конструкцій, яка розташована на території Немійської 
сільської ради (за межами населеного пункту) Могилів-Подільського району 
Вінницької області. визначено такі містобудівні умови та обмеження забудови 

земельної ділянки в межах проектування. 
 

Загальні дані: 
1.Вид будівництва, місце знаходження земельної ділянки – підсобні і 
допоміжні будівлі та споруди підприємства з виробництва бетонних виробів 
та будівельних конструкцій, яка розташована на території Немійської 
сільської ради (за межами населеного пункту) Могилів-Подільського району 
Вінницької області. 
2. Інформація про замовника – Могилів-Подільська РДА. 

3. Фінансування розробки ДПТ здійснює – громадянин Вацак В.Г. 

4. Відповідність цільового та функціонального призначення земельної ділянки  

– Цільове призначення земельної ділянки – 11.02 клас, землі для розміщення   
та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд 

підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості за 
класифікацією видів цільового призначення земель, що затверджений наказом 

Державного комітету України із земельних ресурсів від 23 липня 2010 року N 

548. 

5. Посилання на містобудівну документацію – Схема планування території 
Могилів-Подільського району. 

Містобудівні умови та обмеження (ПРОЕКТ): 

1. Гранично допустима висота будівель – до 12 м умовної висоти (можливі 
подальші уточнення відповідно до конструктивних та технологічних вимог); 

2. Максимально допустимий відсоток забудови – 45%; 

3. Мінімально допустимі відстані від споруд до створу крайніх дротів ЛЕП 0,4 

кВ – 2 м; 

4. Планувальні обмеження (зони охорони пам’яток культурної спадщини, зони 

охоронюваного ландшафту, межі історичних ареалів, прибережні захисні смуги, 

санітарно-захисні та інші охоронні зони): 

- зони охорони пам’яток культурної спадщини  - відсутні; 
- зони охоронюваного ландшафту -  відсутні; 
- межі історичних ареалів - відсутні; 
- прибережні захисні смуги - відсутні; 
- зони санітарної охорони джерел водопостачання (існуючі)– відсутні; 

      - санітарно-захисні зони сільськогосподарського виробництва(садок) – 50 м; 
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      -  санітарно-захисні зони під’їзних колій  – відсутня; 
      - охоронна зона об’єктів газопостачання – відсутня; 
      - охоронна зона кабелів зв’язку – 2,0 м; 

      - охоронна зона ЛЕП 10 кВ та ТП/КТП – 10 м; 

      - охоронна зона ЛЕП 35 кВ – відсутня. 
5. Охоронні зони об’єктів транспорту, зв’язку, інженерних комунікацій, 

відстані від об’єкта, що проектується: 
- зони санітарної охорони джерел водопостачання – 15 м при умові, 

розміщення на території об’єкта і якщо забруднення ґрунту неможливе, територія 
водозабірної свердловини захищена та огороджена; 

- охоронна зона ЛЕП 10 кВ та ТП/КТП – 10 м (від крайніх дротів); 
- охоронна зона ЛЕП 0,4 кВ – 2 м (від крайніх дротів); 
- санітарно-захисна зона проектного виробничого підприємства –100 м. 

6. Мінімально допустимі відстані від об’єктів, які проектуються, до 

існуючих будинків та споруд згідно з ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування і забудова 
територій». 

7. Вимоги до необхідності проведення інженерних вишукувань згідно з 
державними будівельними нормами ДБН А.2.1-1-2008 «Інженерні вишукування 
для будівництва»; 

8. Вимоги щодо благоустрою (в тому числі щодо відновлення благоустрою) 

згідно Закону України, «Про благоустрій територій населених пунктів»; 

9. Забезпечення умов транспортно-пішохідного зв’язку – використання 
існуючих під’їздів з твердого покриття. 

10. Вимоги щодо забезпечення необхідною кількістю місць зберігання 
автотранспорту – не передбачається. 
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ІІ. Основні техніко-економічні показники. 

 

№ 
п/п 

Найменування 
Од. 

вим. 
Кількість Примітки 

1 Площа детального плану території загальна га 5,5421 орієнтовно 

2 
Площа земельної ділянки під будівництво    

виробничого підприємства 
га 1,7870 орієнтовно 

3 Виробнича потужність: 

 

кільця бетонні армовані  шт/рік 500 орієнтовно 

вироби дорожні т/рік 1000 орієнтовно 

будівельні конструкції т/рік 1000 орієнтовно 

4 Кількість працюючих осіб 
45 орієнтовно 

5 Площа забудови га 0,4068 орієнтовно 

6 Площа внутрішніх проїздів та майданчиків га 0,9311 орієнтовно 

7 Площа озеленення території га 0,3564 орієнтовно 

8 Площа мощення га 0,0927 орієнтовно 

9 Щільність забудови % 23 орієнтовно 

 

 

 

Головний архітектор проекту 
       ТОВ "НВК"Світязь"                      ___________________    М.Д. Солованюк 


