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 I. Текстові матеріали 

Том 1 212.2019-ДПТ-ПЗ Пояснювальна записка  Книга  -  

 II. Графічні матеріали 

 212.2019-ДПТ-1 
Схема розташування земель-

ної ділянки у планувальній 

структурі частини району. 

Папір 1: 50000  

 212.2019-ДПТ-2 

План існуючого використання 

території. Опорний план. Схе-

ма існуючих  планувальних 

обмежень. 

Папір 
1: 500 

 
 

 

 
212.2019-ДПТ-3 

Проектний план. Схема прое-

ктних  планувальних обме-

жень. 

Папір 1:500  

 212.2019-ДПТ-4    

Схема  організації руху транс-

порту та пішоходів.  

Креслення поперечних профі-

лів проїздів. 

Папір 
1:500 

1:200 
 

 212.2019-ДПТ-5 
Схема інженерної підготовки 

території та вертикального 

планування 

Папір 1:500  

 212.2019-ДПТ-6 Схема інженерних мереж і 

споруд. 
Папір 1:1000  

Том 1.1 212.2019-ДПТ-СЕО 

Розділ охорона навколишньо-

го природного середовища 

(Стратегічна екологічна оцін-

ка) 

Книга -  

ІІІ. Вихідні дані. 

Матеріали на електронних носіях 

 - Креслення та пояснювальна 

записка ДПТ 

СD-

диск 
-  
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Передмова. 

Детальний план території (надалі - ДПТ) – містобудівна документація, що уточнює або 

визначає планувальну організацію, функціональне призначення, просторову композицію, пара-

метри забудови та ландшафтної організації частини території населеного пункту або території 

за його межами. Детальний план території за межами населеного пункту уточнює у більш круп-

ному масштабі положення схеми планування території району. 

Замовник ДПТ для розміщення та експлуатації об’єктів дорожнього сервісу; основних, 

підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємства з виробництва будівельних конструк-

цій та матеріалів на ділянці з кадастровим № 0522684800, площею 3,4614, яка розташована  на 

території Немійської сільської ради (за межами населеного пункту) Могилів-Подільського ра-

йону Вінницької області –Могилів-Подільська районна державна адміністрація Могилів-

Подільсього району Вінницької області. 

Розробник ДПТ  – ТОВ «НВК «Світязь». 

Розроблення ДПТ здійснювалось у відповідності до вимог: 

- нормативно-правових актів України у сфері містобудування та архітектури, що визначені 

ДБН Б.1.1-14:2012. «Склад та зміст детального плану території», ДСТУ Б Б.1.1.-17:2013 «Умовні 

позначення графічних документів містобудівної документації»; 

- нормативно-правових актів, які регламентують діяльність органів виконавчої влади, міс-

цевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, щодо розроблення, збереження та ти-

ражування містобудівної документації. 

- розпорядження  № 296 від 02.12.2019 р. Могилів-Подільської районної державної адмініс-

трації «Про надання дозволу на розроблення детального плану території для розміщення та екс-

плуатації об’єктів дорожнього сервісу; основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд під-

приємства з виробництва будівельних конструкцій та матеріалів, яка розташована на території 

Немійської сільської ради (за межами населеного пункту) Могилів-Подільського району Вінниць-

кої області. 

Вихідні дані, використані при розробці «Детального плану території для розміщення та 

експлуатації об’єктів дорожнього сервісу; основних, підсобних і допоміжних будівель та спо-

руд підприємства з виробництва будівельних конструкцій та матеріалів на ділянці з кадастро-

вим №0522684800, площею 3,4614 яка розташована  на території Немійської сільської ради (за 

межами населеного пункту) Могилів-Подільського району Вінницької області»: 

- розпорядження Вінницької РДА від 18.03.2020 р. за № 65 «Про надання дозволу на ро-

зроблення детального плану території для будівництва складу з прибудовою адміністративно-

побутової будівлі та технічними приміщеннями на земельних ділянках загальною площею 

4,7374 га, розташованих на території Якушинецької сільської ради (за межами населеного пунк-
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ту) Вінницького району Вінницької області» 

Розпорядження від 02 грудня 2019 р. за № 296 Могилів-Подільської районної адмініст-

рації Вінницької області «Про надання дозволу на розроблення детального плану території для 

розміщення та експлуатації об’єктів дорожнього сервісу; основних, підсобних і допоміжних 

будівель та споруд підприємства з виробництва будівельних конструкцій та матеріалів на діля-

нці з кадастровим № 0522684800, площею 3,4614 га яка розташована на території Немійської 

сільської ради (за межами населеного пункту) Могилів-Подільського району Вінницької облас-

ті»; 

- завдання на розробку детального плану; 

- лист Департаменту будівництва, містобудування та архітектури Вінницької обласної 

державної адміністрації щодо врахування державних інтересів при розробленні детального пла-

ну території від 03.01.2020р. за № 05.1-09/11 з листами (додатками): 

- Головного управління Держгеокадастру у Вінницькій області від 18.12.2019р. за № 0-2-

0.331-13793/2-19; 

- Головного управління Держпродспоживслужби у Вінницькій області від 21.12.2019 р. 

за № 3037-07; 

- Управління культури і мистецтв облдержадміністрації від 24.12.2019 р. за № 7297/02-

25; 

- Департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації від 24.12.2019 р. за № 6162/12; 

- Департаменту освіти і науки облдержадміністрації від 10.12.2019 р. № 01- 20/3036; 

- Головного управління державної служби України з надзвичайних ситуацій у Вінниць-

кій обл. від 11.12.2019 р. за № 01- 7410/13; 

- АТ «Вінницяобленерго» від 23.12.2019 р. за№ 05.21.12900; 

- КП «Вінницяоблводоканал» від 23.12.2019 р. за № 1/08-2723; 

- Управління Держпраці у Вінницькій області від 10.12.2019р. за № 6009/17-09/09; 

- Департаменту житлово-комунального господарства, енергетики та інфраструктури обл-

держадміністрації від 10.12.2019р. №01-20-05/2058; 

- Департаменту агропромислового розвитку, екології та природних ресурсів облдер-

жадміністрації від 10.04.2020 р. за № 08-01-12/2674; 

- Департаменту міжнародного співробітництва та регіонального розвитку облдержадмі-

ністрації від 10.12.2019 р. за №3005/4-2; 

- Служби автомобільних доріг у Вінницькій області від 11.12.2019 р. № 2289; 

- регіональної газової компанії «Вінницягаз» від 24.12.2019 р. за №21002.2.2-9-7665-

1219; 

- договір оренди землі від 01 серпня 2019 р. с. Немія, Могилів- Подільського району; 

- матеріали Детального плану території для будівництва виробничого комплексу «Асфа-
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льтобетонний завод та автоматизований бетонний вузол» на території Немійської сільської ради 

Могилів-Подільського району Вінницької області. 

Копії всіх вищезазначених документів та інших додатків надані в розділі ІІІ -  вихідні 

дані. 

Під час розроблення детального плану території були враховані законодавчі та нормати-

вні 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»; 

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 2006 р. за №173. 

Картографічна основа розроблена ФОП Комаровим А. А. у 2019 році в програмному 

комплексі «Digitals» методом стереотопографічної зйомки в місцевій системі координат, що має 

зв'язок з державною системою координат УСК-2000. Вихідним масштабом форми картографіч-

ної основи для створення детального плану території є масштаб М 1:500. 

1. Природні, соціально-економічні і містобудівні умови. 

1.1. Характеристика географічного розташування території детально-

го плану. 

Земельна ділянка, яка передбачається для розміщення та експлуатації об’єктів дорожньо-

го сервісу; основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємства з виробництва 

будівельних конструкцій та матеріалів (кадастровий № 0522684800:01:000:0156, площею 3,4614 

га), розташована  на території Немійської сільської ради на відстані 4 км на північ від села Не-

мія та 5 км на північ від м. Могилів-Подільський, Могилів-Подільського району Вінницької 

області.  

1.2. Природні умови. 

Могилів-Подільський район розташований на південному заході Вінницької області. За 

характером рельєфу — хвиляста рівнина, порізана численними долинами річок, ярами і балка-

ми. Лівими притоками Дністра, що протікають територією району, є річки Лядова, Серебрійка, 
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Немия, Дирло, Мурафа тощо. Могилівщина розташована в зоні лісостепу. 

Місцевість багата на корисні копалини. Є запаси лісовику кам'яного будівельного, вап-

няку, трепелу, родовище літографічного каменю, родовища столової води в селах Бронниця, 

Яруга, Садківці. 

Площа лісових насаджень становить 13520 га. Переважають широколисті мішані ліси. 

В межах території детального плану природні водні об’єкти відсутні. 

1.3. Клімат. 

Відповідно до ДСТУ-Н Б В.1.1-27:2010  «Будівельна кліматологія» ділянка проектованих 

об’єктів ДПТ знаходиться в північно-західному районі архітектурно-будівельного кліматичного 

районування України (район І) та характеризується помірно-континентальним кліматом. 

Середня  температура повітря січня - мінус 5-8°С.  

Середня температура повітря липня - 18-20°С.  

Нормативна глибина промерзання ґрунтів – 0,9 м.  

Сейсмічність району- до 6 балів. 

Кількість опадів за рік складає 550-700 мм. 

Снігове навантаження – 136 кг/м
2
. 

Річна к-ть сонячної радіації – 933 ккал/см
2
. 

Середньорічна кількість опадів - 460-520 мм. 

Максимальна швидкість вітру в січні – 3-4м/с. 

Переважний напрям вітру протягом року:  

в січні – західний;  

у липні – північно-західний, західний.  

1.4. Містобудівні умови. 

Приватна земельна ділянка, яка передбачається для розміщення та експлуатації об’єктів 

дорожнього сервісу; основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємства з ви-

робництва будівельних конструкцій та матеріалів, в даний час вільна від забудови та викорис-

товується для сільськогосподарського призначення (рілля). 

Дана ділянка розташована в межах встановленої санітарно-захисної зони (1000 м) діючо-

го виробничого підприємства (асфальтобетонний завод  та автоматизований бетонний вузол). 

Зони охорони пам’яток культурної спадщини, історичного середовища та  археологічні 

території в межах  детального плану відсутні.  

Під час проведення земляних робіт можуть бути виявлені ознаки наявності археологіч-

них 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 зу-
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пинити їх проведення і протягом однієї доби повідомити про це уповноважений орган охорони 

культурної спадщини для забезпечення відповідних заходів для вивчення та фіксації археологі-

чних об’єктів, нанесення на карти та визначення їх охоронних зон. 

Інші містобудівні обмеження на території детального плану відсутні.  

Зі сходу земельної ділянки проектованого об’єкту проходить державна автомобільна до-

рога загального користування міжнародного значення М21 (Виступовичі-Житомир-Могилів-

Подільський), яка є частиною європейського маршруту E583 (ділянка Могилів-Подільський - 

Житомир). На  півдні земельна ділянка межує з місцевою дорогою, яка має виїзд на автодорогу 

М21. 

2. Оцінка існуючої ситуації. 

Територія даного ДПТ включає приватну земельну ділянку с/г призначення (кад.           

№ 0522684800:01:000:0156) та територію на відстані ≥ 50 м по її периметру. У межі ДПТ вхо-

дить смуга відведення міжнародної автомобільної дороги М21, яка є частиною європейського 

маршруту E583 (ділянка Могилів-Подільський - Житомир). 

Земельна ділянка, яка передбачається для розміщення проектованих об’єктів, має прямо-

кутну в плані форму (з розмірами прибл. 565х60 м, орієнт. – півн. схід/півд. захід) і є суміжною 

із смугою відведення автодороги М21 (по довшій стороні). 

 У північній частині ділянки рельєф пологий,  в центральній частині - пологий з балками. 

Перепад висотних відміток по ділянці від 210,0 до 220,0 м над рівнем моря (Балтійська система 

висот). 

 Ділянка обмежена: 

- з півночі та заходу – землями сільськогосподарського призначення (рілля); 

- з південного заходу – місцева польова дорога та територія виробничого призначення 

(виробничий комплекс: асфальтобетонний завод  та автоматизований бетонний вузол); 

- зі сходу – смуга відводу міжнародної автомобільної дороги М21 (Виступовичі-

Житомир-Могилів-Подільський); 

На час розроблення ДПТ, приватна земельна ділянка, на якій пропонується розмістити 

проектовані об’єкти дорожнього сервісу та виробничого призначення (виробництво будматері-

алів та конструкцій) має  цільове призначення земель - 01.03 (для ведення особистого селянсь-

кого господарства). Ділянка вільна від забудови, використовується як ділянка сільськогоспо-

дарського призначення (рілля) та розташована в межах санітарно-захисної зони (1000 м) вироб-

ничого підприємства (асфальтобетонний завод та автоматизований бетонний вузол). 

3. Розподіл території за функціональним використанням. 

Згідно даного ДПТ, проектовану земельну ділянку визначено як території виробничого 
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призначення та об’єктів дорожнього сервісу, за санітарною класифікацією - підприємство IV 

класу шкідливості (СЗЗ – 100 м). 

З півдня земельна ділянка межує з місцевою польовою дорогою (територія транспортної 

інфраструктури), з якої передбачається організувати головний в’їзд-виїзд для підприємства з 

виробництва будівельних конструкцій та матеріалів. 

З сходу земельна ділянка межує зі смугою відводу міжнародної автомобільної дороги 

М21 (територія транспортної інфраструктури), за рахунок якої передбачається влаштування 

проектного місцевого (бічного) проїзду та організація в’їздів-виїздів на територію об’єктів до-

рожнього сервісу, а також додаткового в’їзду-виїзду на територію підприємства з виробництва 

будівельних конструкцій та матеріалів. 

З півночі та заходу земельна ділянка межує з територіями сільськогосподарського приз-

начення (рілля). 

Також в межах детального плану території передбачається влаштування озеленення при-

леглих територій, які відносяться до зелених насаджень спеціального призначення. 

4. Основні принципи планування та забудови території. 

4.1. Архітектурно – планувальні рішення. 

Загальне композиційне вирішення території проектування обумовлене конфігурацією 

земельної ділянки, рельєфом, наявністю дороги загального користування міжнародного значен-

ня М-21 Виступовичі - Житомир - Могилів-Подільський (через м. Вінницю). 

В основу проектування об’єктів дорожнього сервісу та підприємства з виробництва бе-

тонних 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, вида-

лення та утилізація побутових і виробничих відходів, створення повітряно-теплового режиму в 

приміщеннях і санітарно-гігієнічних умов для забезпечення ефективної трудової діяльності згі-

дно  вимог чинних галузевих нормативно-правових актів. 

Загальна площа ділянки під будівництво виробничого підприємства становить 3,4614 га, 

територія, що розглядається ДПТ  становить 10,56 га. 

В межах ділянки планується розмістити нові об’єкти дорожнього сервісу (автозаправка, 

авто мийка, газова автозаправка, СТО) та підприємство з виробництва бетонних виробів та бу-

дівельних конструкцій. В складі проекту передбачені слідуючі будівлі та споруди проектного 

підприємства (за зонуванням території): 

адміністративна зона: 
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- адміністративно-побутовий корпус підприємства; 

виробнича зона: 

- цех № 1 з виробництва армованих бетонних кілець; 

- цех № 2 з виробництва дорожніх виробів; 

- цех № 3 з виробництва будівельних конструкцій; 

споруди інженерного забезпечення підприємства: 

- 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: 

- технологічні проїзди та майданчики відстою техніки.  

4.2. Характеристика намірів забудови об’єктів містобудування. 

Підприємство призначене для виробництва бетонних виробів та будівельних конструк-

цій: 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.  

Накопичення і зберігання виготовлених бетонних виробів та будівельних конструкцій 

передбачено в виробничих цехах на відокремлених площадках. 

Вхід і в’їзд на територію підприємства здійснюється згідно затвердженого режиму про-

пуску через КПП. 

Територія підприємства огороджується парканом і цілодобово охороняється з метою за-

побігання 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 зміну. Тривалість робочої зміни стано-

вить 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) доставлятимуться на проектне підприємство ав-

томобільним транспортом. Наповнювачі будуть зберігатись на відкритій площадці перед виро-

бничими корпусами. З місць складування матеріали подаються в виробничі корпуси для заван-

таження в бункери агрегатів для приготування бетонних сумішей. Бетонна суміш буде  подава-
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тися 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 час-

тину. Обмежувачі, встановлені на кільці, забезпечують чітке дотримання розмірів ви-

робів; 

 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 віб-

ропрес. 

Рівномірне укладання бетону і його розподіл у формі виконують за допомогою вібрації. 

Вібратори розташовані як зверху, так і всередині. Вони піднімають бетонну суміш знизу, а пу-

ансон 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 пресуван-

ня. 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 у виробничих приміщеннях на відокремлених площа-

дках. 

В технологічному процесі виготовлення бетонних виробів задіяні такі машини та механі-

зми: 

 завантаження матеріалів - автосамоскид, фронтальний завантажувач, авто маніпу-

лятор;  

 виготовлення продукціі - вібропрес, бетонозмішувачі, транспортери, машини для 

пакування. 
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5. Трудові ресурси. 

5.1. Кількість працюючих. 

Орієнтовна потреба в трудових ресурсах для ефективної роботи об’єкту дорожнього сер-

вісу та підприємства з виробництва будівельних конструкцій та матеріалів – близько 55 осіб.  

Режим роботи: 

об’єктів дорожнього сервісу - 7-ми денний робочий тиждень; 

кількість змін на добу - 3 зміни. 

тривалість робочої зміни - 8 годин. 

підприємства з виробництва будівельних конструкцій та матеріалів - 5-ти денний робо-

чий тиждень; 

кількість змін на добу - 1 зміна. 

тривалість робочої зміни - 8 годин. 

6. Переважні та супутні види використання земельної ділянки, містобудівні 

умови та обмеження.  

6.1.  Переважні та супутні види використання земельної ділянки.  

Переважні види забудови та іншого використання земельної ділянки: 

розміщення та експлуатація об’єктів дорожнього сервісу; основних, підсобних і до-

поміжних будівель та споруд підприємств з виробництва будівельних конструкцій та матеріалів 

(підприємства IV класу санітарної класифікації, СЗЗ – 100 м); 

Супутні види дозволеного використання:  

адміністративні  будівлі, що пов'язані з функціонуванням основних об’єктів; 

приміщення обслуговуючого персоналу, чергового аварійного персоналу, охорони 

підприємства; 

виробничо-лабораторні корпуси, проектні і конструкторські організації, пов’язані з 

обслуговуванням підприємств; 

об’єкти складського призначення різноманітного профілю (крім складів продовольства і 

продовольчої сировини); 

об’єкти зберігання автомобілів: відкриті стоянки, гаражі боксового типу; 

об’єкти технічного і інженерного забезпечення підприємств; 

спеціалізовані магазини гуртової, дрібногуртової, роздрібної торгівлі; 

об’єкти,  що  технологічно  пов’язані  з  переважними  видами  діяльності; 

заклади  громадського  харчування; 

підприємства по обслуговуванню транспортних засобів; 
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споруди інженерної та транспортної інфраструктури; 

розсадники рослин для озеленення промислових територій і санітарно-захисних зон; 

зелені насадження спеціального призначення. 

об’єкти пожежної охорони; 

майданчики для відпочинку персоналу підприємств; 

пункти надання першої медичної допомоги, пов’язані з обслуговуванням підприємств; 

станції технічного обслуговування автомобілів; 

авторемонтні підприємства; 

автозаправочні станції; 

антени сотового, радіорелейного, супутникового зв’язку. 

7. Містобудівні умови та обмеження.  

Детальним планом території пропонуються містобудівні умови та обмеження забудови 

проектної земельної ділянки: 

- площа земельної ділянки - 3,4614 га. 

- цільове призначення земельної ділянки: 

 для розміщення та експлуатації об’єктів дорожнього сервісу; 

 землі промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призна-

чення; 

- функціональне призначення земельної ділянки - для розміщення та експлуатації 

об’єктів дорожнього сервісу; основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємс-

тва з виробництва будівельних конструкцій та матеріалів; 

- гранично допустима висота проектних будівель – до 12,0 м; 

- максимальний відсоток забудови земельної ділянки – 63%; 

- відстань від проектного об’єкта до червоних ліній вулиць – об’єкт за межами населено-

го пункту; 

- санітарно-захисні зони – проектна ділянка знаходиться в межах санітарно-захисної зо-

ни (1000 м) існуючого виробничого комплексу (асфальтобетонний завод та автоматизований 

бетонний вузол), проектна санітарно-захисна зона – 100 м (згідно детального плану території). 

- зони охорони памяток культурної спадщини, зони охоронюваного ландшафту – відсут-

ні; 

- прибережно-захисні смуги – відсутні; 

- зони санітарної охорони – відсутні; 

- мінімально допустимі відстані від проектних до існуючих об’єктів – не менше проти-

пожежних та санітарних розривів; 

- охоронні зони інженерних комунікацій – згідно нормативних актів; 



 

 

19 

 

- вимоги до необхідності проведення інженерних вишукувань - згідно з ДБН А.2.1-1-

2008 «Інженерні вишукування для будівництва»; 

- вимоги щодо благоустрою - ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування і забудова територій», 

ДБН Б.2.2-5:2011 «Благоустрій територій», інші державні будівельні норми відповідно до виду 

забудови; 

- забезпечення умов транспортно-пішохідного зв'язку - згідно ДБН Б.2.2-12:2019 "Пла-

нування і забудова територій", іншою профільною нормативною документацією; 

- вимоги щодо забезпечення необхідної кількісті місць зберігання автотранспорту - згід-

но з ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування і забудова територій», ДБН В.2.3-15:2007 «Споруди тран-

спорту. Автостоянки і гаражі для легкових автомобілів», ДБН В.2.2-40:2018 «Інклюзивність 

будівель і споруд. Основні положення»; згідно з профільним ДБН за типом об’єкту; 

- вимоги щодо створення безперешкодного життєвого середовища для осіб з обмежени-

ми фізичними можливостями та інших маломобільних груп населення - згідно з ДБН В.2.2-

40:2018 «Інклюзивність будівель і споруд. Основні положення»;  згідно з профільними ДБН за 

типом об’єкту. 

8. Основні принципи планувально-просторової організації території. 

Основні принципи планувально-просторової організації території ДПТ визначені з ура-

хуванням: 

- місця розташування території ДПТ в планувальній структурі району; 

- місця розташування території ДПТ по відношенню до існуючих виробничих, тра-

нспортних об’єктів та до існуючої мережі транспортних сполучень; 

- рельєфу ділянки ДПТ та прилеглих територій; 

- існуючих інженерних меререж та споруд; 

- забезпечення технології функціонування об’єктів дорожнього сервісу; основних, 

підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємства з виробництва будіве-

льних конструкцій та матеріалів; 

- геометричних розмірів проектних будівель та споруд; 

- забезпечення санітарних та протипожежних вимог. 

Для підприємства з виробництва будівельних конструкцій та матеріалів головний в’їзд-

виїзд передбачається влаштувати від існуючої місцевої польової дороги, яка примикає до авто-

мобільної дороги М21, а додатковий в’їзд – виїзд з проектного місцевого проїзду в межах смуги 

відведення автомобільної дороги М21.  

На території підприємства з виробництва будівельних конструкцій та матеріалів перед-

бачається розмістити: 

- адміністративно-побутовий комплекс; 

http://online.budstandart.com/ua/catalog/doc-page.html?id_doc=83211
http://online.budstandart.com/ua/catalog/doc-page.html?id_doc=77431
http://online.budstandart.com/ua/catalog/doc-page.html?id_doc=83211
http://online.budstandart.com/ua/catalog/doc-page.html?id_doc=7136
http://online.budstandart.com/ua/catalog/doc-page.html?id_doc=7136
http://online.budstandart.com/ua/catalog/doc-page.html?id_doc=79740
http://online.budstandart.com/ua/catalog/doc-page.html?id_doc=79740
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- автостоянка легкового транспорту гостьова; 

- автостоянка легкового транспорту персоналу; 

- автостоянка вантажного транспорту;  

- пожежний пост; 

- пожежний щит; 

- пожежні резервуари; 

- водозабірна свердловина; 

- майданчик для сміттєконтейнерів; 

- виробнича будівля №1(виробництво бетонних виробів та полімерних будівельних 

матеріалів); 

- виробнича будівля №2 (виробництво бетонних виробів та полімерних будівель-

них матеріалів); 

- відкритий склад матеріалів (пісок, щебінь, відсів); 

- відкритий склад готової продукції; 

- очисні споруди побутової каналізації BIOTAL; 

- очисні споруди поверхневих стічних вод (біоплато); 

- трансформаторна підстанція (уточнюється згідно технічних умов); 

До ділянки для розміщення та експлуатації об’єктів дорожнього сервісу заїзди-виїзди 

передбачаються з проектного місцевого проїзду, що сполучається з автомобільною дорогою 

М21 та місцевою польовою дорогою. 

На ділянці, яка передбачається для розміщення та експлуатації об’єктів дорожнього сер-

вісу, розташовані: 

- приміщення АЗС (операторна) з магазином автотоварів; 

- паливо-роздавальні колонки з навісом; 

- зона ємностей для зберігання пального; 

- газова заправка; 

- місце посадки-висадки пасажирів; 

- автомийка автоматизована; 

- станція технічного обслуговування (СТО); 

- водозабірна свердловина; 

- пожежний пост; 

- пожежний щит; 

- автостоянка легкового транспорту (гостьова); 

- автостоянка легкового транспорту персоналу; 

- автостоянка вантажного транспорту та автобусів; 

- майданчик для сміттєконтейнерів; 
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- пожежні резервуари; 

- очисні споруди побутової каналізації з резервуаром-накопичувачем стоків; 

- очисні споруди поверхневих стічних вод з резервуаром-накопичувачем стоків; 

- трансформаторна підстанція 10/0,4 кВ. 

Технологічний процес функціонування підприємства з виробництва будівельних конс-

трукцій та матеріалів забезпечує: 

- прийом, складування матеріалів для виготовлення бетонних та залізобетонних 

конструкцій (пісок, відсів, щебінь, метал та ін.); 

- виготовлення бетонних та залізобетонних виробів (тротуарна бетонна плитка, 

дрібні залізобетонні конструкції); 

- виготовлення полімерних будівельних матеріалів (установка для виготовлення пі-

пополістирольного утеплювача та ін.); 

- складування готової продукції; 

- парковка для вантажного автотранспорту. 

 Технологічний процес функціонування об’єктів дорожнього сервісу забезпечує: 

- заправку автотранспорту бензином та дизельним пальним, а також зберігання за-

пасу пального; 

- заправку автотранспорту скрапленим вуглеводневим газом; 

- мийка та обслуговування транспорту; 

- ремонт легкового, вантажного транспорту та автобусів; 

- стоянка для легкового, вантажного транспорту, а також автобусів. 

Ділянки проектованих об’єктів дорожнього сервісу та підприємства з виробництва буді-

вельних конструкцій та матеріалів передбачається огородити прозорою огорожею висотою не 

вище 1.8 м. 

Для роздільного збирання твердих побутових відходів на території проектованих 

об’єктів дорожнього сервісу та підприємства з виробництва будівельних конструкцій та матері-

алів передбачається влаштування контейнерних майданчиків. Вивезення відходів має здійсню-

ватись спеціалізованою організацією, яка має відповідні дозволи. 

Таким чином, проектні рішення ДПТ передбачають будівництво проектних об’єктів різ-

ного функціонального призначення (проектованих об’єктів дорожнього сервісу та підприємства 

з виробництва будівельних конструкцій та матеріалів). 

9. Вулично-дорожня мережа, транспортне обслуговування. 

Існуючу дорожню мережу пропонується доповнити новим місцевим проїздом, який за-

безпечуватиме транспортну і пішохідну доступність до новостворених об’єктів, а також доступ 

до нього пожежних машин, машин швидкої допомоги та комунальних служб. 
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Детальним планом передбачається влаштування раціональних транспортних сполучень 

проектних об’єктів з існуючою дорожньою мережею та дорогами загального користування. При 

цьому забезпечується: 

- вільний доступ до проектних об’єктів всіх необхідних транспортних засобів; 

- необхідні швидкості руху на під’їздних проїздах та дорогах; 

- безпеку руху транспортних засобів та пішоходів. 

Транспортне сполучення запроектованих об’єктів ДПТ з об’єктами, що знаходяться за 

межами даної території, передбачається здійснювати автомобільною автодорогою М21. Для 

цього пропонується використати існуюче примикання місцевої польової дороги до автодороги 

М21, а також пропонується влаштування місцевого (бічного) проїзду в межах території смуги 

відводу автомобільної дороги М21. Примикання до автомобільної дороги М21 здійснювати за 

допомогою додаткових перехідно-швидкісних смуг. 

Проектний місцевий (бічний) проїзд передбачається одностороннього руху шириною 

проїзної частини 6,0 м та узбіччям 1,0 м (паралельно до існуючої автомобільної дороги М21). 

Проектна документація на влаштування місцевого (бічного) проїзду та інші об’єкти, що 

передбачені в межах смуги відводу автодороги М21 виконуються за окремим робочим проек-

том по технічних умовах балансоутримувача автодороги, з погодженням відповідно до чинного 

законодавства. 

Для підприємства з виробництва будівельних конструкцій та матеріалів головний в’їзд-

виїзд передбачається від існуючої місцевої польової дороги, що примикає до автомобільної до-

роги М21 та додатковий в’їзд-виїзд з проектного місцевого проїзду, що сполучається з автомо-

більною дорогою М21 та місцевою польовою дорогою. 

До ділянки для розміщення та експлуатації об’єктів дорожнього сервісу заїзди-виїзди 

передбачені з проектного місцевого проїзду, що сполучається з автомобільною дорогою М21 та 

місцевою польовою дорогою. 

Схема проїздів по території проектних об’єктів відповідає вимогам їх технологічних 

процесів і враховує доступність до будівель і споруд. Проїзди покриваються асфальтобетонним 

покриттям. 

На території проектного підприємства з виробництва будівельних конструкцій та матері-

алів, а також на території об’єктів дорожнього сервісу передбачені місця для стоянки автомобі-

лів зовнішнього легкового транспорту, місця для стоянки автомобілів, що належать працівни-

кам даних підприємств та місця для стоянки вантажних транспортних засобів. 

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. 

Рух транспорту та пішоходів в межах проектних ділянок ДПТ передбачається згідно ви-
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мог технологічного процесу та внутрішніх регламентів підприємств. Для забезпечення безпеки 

руху транспортних засобів та пішоходів в проектній документації на будівництво необхідно 

розробити розділ із безпеки руху. 

Параметри та дорожнє покриття на існуючих та проектних дорогах, проїздах необхідно 

привести до вимог ДБН В.2.3-4:2015 "Автомобільні дороги" та вимог ДСТУ 3587-97 «Автомо-

більні дороги, вулиці, та залізничні переїзди». 

10. Інженерне забезпечення, розміщення інженерних мереж, споруд. 

Для потреб проектних об’єктів передбачається комплекс заходів з інженерного забезпе-

чення: 

- водопостачання питне – привозна бутильована вода; 

- технологічне водопостачання – від проектної арт. свердловини; 

- каналізування побутове – на локальні очисні споруди типу «BIOTAL» з утилізацією 

умовно чистих вод на спеціалізованих підприємствах. 

- виробничі стоки відсутні; 

- каналізування стічних поверхневих вод (дощова каналізація) - відведення поверхневих 

вод з території земельних ділянок передбачається за допомогою організації рельєфу із влашту-

ванням водовідвідних лотків до локальних очисних споруд зі скиданням умовно чистих вод до 

кюветної системи магістральної автомобільної дороги (за відповідним погодженням з органами 

місцевої виконавчої влади); 

- електропостачання – від проектної трансформаторної підстанції для власних потреб 

(уточнюється на подальших стадіях проектування у відповідності до технічних умов); 

- теплопостачання – електроконвектори; 

- газопостачання – не передбачається; 

- кондиціонування – електрообладнання; 

- телефонізація – засоби мобільного зв’язку. 

10.1. Водопостачання.  

Детальним планом території в якості джерела водопостачання передбачено улаштування 

артезіанської свердловин з водонапірною вежею (поз. 2,8 по проектному плану ДПТ). Об’єкт за 

технологічними процесами не є потужним споживачем води, яка задіяна у виробництві. Проду-

ктивність водозабору буде визначена інженерно-геологічними вишукувальними роботами арт. 

свердловини. 

Проектом передбачено влаштування майданчикових мереж: 

- мережа господарсько-побутового та виробничого водоводу. 

- мережа відокремленого протипожежного водоводу: - витрата води на пожежогасіння 
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становить: 

- 15 л/с - зовнішнє пожежогасіння; 

- 5 л/с - внутрішнє пожежогасіння. 

Внутрішні трубопроводи водопостачання виконуються з поліпропіленових труб діамет-

ром  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. 

10.2. Каналізування. 

Каналізування проектних об’єктів передбачається влаштуванням мережі господарсько-

побутової каналізації. Мережі каналізації передбачені з каналізаційних ПВХ труб. Господарсь-

ко-побутові стоки накопичуються у водонепроникних ємностях-накопичувачах та транспорту-

ються на очисні споруди для повної очистки, за окремим договором з відповідною комуналь-

ною службою району. 

10.3. Відведення поверхневих стічних вод. 

Відведення поверхневих стічних вод з території проектних об’єктів передбачається ме-

режею дощової каналізації. Для збору, відведення та очищення дощових стоків з території ком-

плексу 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 м
3
. 

Стічні поверхневі води з території підприємств мають пройти очищення через очисні 

споруди поверхневих стічних вод «BIOTAL BT» перед скиданням у резервуар-накопичувач 

очищеної води на 50 м
3
. Очищена вода може використовуватися  для технічних потреб підпри-

ємств. 

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 терито-

рія повинна бути озеленена травами, стійкими до витоптування та декоративними чагарниками.  
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10.4. Теплопостачання. 

В приміщеннях адміністративного корпусу підприємства з виробництва бетонних виро-

бів та будівельних конструкцій передбачається індивідуальне опалення від вбудованої котельні 

з твердопаливним котлом потужністю ≥ 70 кВт. Діапазон температур води на виході 60-90 С. 

Система опалення: двотрубна, горизонтальна з примусовою циркуляцією теплоносія. 

Трубопроводи системи опалення передбачені з поліпропіленових труб øу = 25; 20; 15; 12,5 мм. 

Подачу теплоносія від котла до розподільчого колектора улаштувати з поліпропіленових 

труб øу = 50 мм. 

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 опалю-

вальних приладів здійснюється терморегуляторами "Данфос". 

За радіаторами опалення встановити двошарову відбивну ізоляцію з фольгованим по-

криттям 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 стадіях проектування. Можливий 

варіант встановлення електричних теплогенераторів за техніко-економічним обґрунтуванням. 

Теплопостачання проектних об’єктів дорожнього сервісу - електричні теплогенератори. 

10.5. Електропостачання. 

Електрозабезпечення комплексу об’єктів дорожнього сервісу та підприємства з вироб-

ництва бетонних виробів та будівельних конструкцій передбачено 3-х фазним струмом на 

напругу ~10 кВ. На території виробничого комплексу передбачено встановлення КТП-10/0,4 кВ 

з трансформатором потужністю 1000 кВА. Проект зовнішніх мереж 10 кВ розробляється 

енергопостачальною організацією. 

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. 

10.6. Газопостачання. 

Детальним планом території газопостачання даних об’єктів не передбачене. 
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10.7. 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. 

11. Санітарне очищення. 

Відходи плануються вивозитись на полігон відходів, який знаходиться в 5-ти км від під-

приємства за відповідним договором, укладеного з комунальними службами району. 

Сухе побутове сміття, тверді відходи з території підприємства збираються роздільно у 

контейнери на контейнерному майданчику. 

Періодичне вивезення сміття здійснюється на полігон твердих побутових відходів відпо-

відно договору, укладеного з територіальними комунальними службами. 

12. Протипожежні заходи. 

Земельна ділянка для розміщення проектованих об’єктів дорожнього сервісу та підпри-

ємства з виробництва будівельних конструкцій та матеріалів знаходиться за межами населених 

пунктів на території Немійської сільської ради.  

Протипожежна безпека на території проектних об’єктів забезпечується: 

- дотриманням протипожежних розривів між будівлями, спорудами та технологічним 

обладнанням; 

- захистом від прямого удару блискавки; 

- будівництвом двох протипожежних резервуарів ємкістю по 110м
3
. 

- первинними засобами пожежогасіння, що визначені нормативними актами. 

Витрати води на зовнішнє пожежогасіння та кількість одночасних пожеж приймається 

згідно ДБН В.2.5-74:2013, табл. 5 і складають 15,0 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. 

Де: q зовн. – витрати води на зовнішнє пожежогасінні, що приймається згідно ДБН В.2.5-

74:2013, табл. 5; 

Т- час гасіння пожежі – 3 години. 

Необхідний запас води на гасіння пожежі складає:  

W пож. заг. = 15,0 х 3 х 3,6  = 170,0 м. куб. 

Недоторканий протипожежний запас води в об’ємі 220 м. куб., для тригодинного гасіння 
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однієї зовнішньої та однієї внутрішньої пожежі, при одночасній потребі води на інші витрати 

забезпечується двома пожежними резервуарами, розташованими на території комплексу, єм-

ністю 110 м. куб. кожний. Біля пожежних резервуарів встановлюється світлові покажчики роз-

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

місце встановлення світлових знаків вирішується на подальших стадіях проектування («Про-

ект» та «Робоча документація»). 

Розміщення окремого пожежного депо на території проектних об’єктів не передбачаєть-

ся. Дані об’єкти  розташовуються в межах району виїзду пожежно-рятувального підрозділу                       

м. Могилів-Подільського (12 державна пожежно-рятувальна частина м. Могилів-Подільського), 

який розташований на відстані 11,5 км від найбільш віддаленої будівлі проектованих об’єктів 

по дорогах загального користування. Розрахунковий час прибуття ПРП становить 19,0 хв. при 

нормативі 20 хв. (проект. об’єкти розташовані за межами населених пунктів). 

Локальні міні-пожежі планується гасити пересувними установками з вуглекислотними 

вогнегасниками, які зберігаються в приміщенні зберігання засобів пожежогасіння. На території 

проектних об’єктів встановлюються пожежні щити.   

Крім того, для протипожежної безпеки необхідно проводити регулярний викос трави на 

території проектних об’єктів. 

На території об’єктів передбачається розміщення соціальної реклами на протипожежну 

тематику у вигляді щита. 

13. Інженерна підготовка та інженерний захист території. 

Для захисту території проектних об’єктів від небезпечних природних явищ детальним 

планом передбачено вертикальне планування території з організацією відведення дощових і 

талих вод поверхневим методом через перепускні лотки поверхневих вод на очисні споруди 

поверхневих стічних вод з послідуючим випуском очищених стічних вод у кюветну систему 

автомобільної дороги  М21 (при дотриманні нормативних вимог очищення та за відповідним 

дозволом органів місцевої виконавчої влади).  

Організаційно-господарські заходи передбачають створення умов для запобігання вихо-

ду забруднених дощових і талих вод, а також вод від поливу дорожнього покриття об’єктів за 

межі проектної земельної ділянки: 

- раціональне розміщення і будівництво дорожньої мережі; 

- влаштування водовідвідних лотків вздовж дорожнього покриття для відведення дощо-

вих і талих вод; 

- раціональне планування та використання прилеглої території. 
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14. Комплексний благоустрій та озеленення території. 

Даним ДПТ передбачено комплексний благоустрій та влаштування зелених зон. 

Комплексний благоустрій території детального плану передбачає: 

- влаштування в’їздів-виїздів на територію проектних об’єктів з існуючих місцевих доріг 

і проїздів та з міжнародної  автомобільної дороги М21; 

 - влаштування внутрішньогосподарської вулично-дорожньої мережі; 

- влаштування стоянок гостьового автотранспорту, автотранспорту персоналу, вантажно-

го автотранспорту; 

- озеленення території об’єктів з використанням газонів, низькорослих декоративних на-

саджень та квітників; 

- влаштування освітлення території проектних об’єктів; 

- влаштування огородження території проектних об’єктів; 

- влаштування майданчиків для сміттєзбірників; 

- влаштування технологічних майданчиків, технологічних проїздів та проходів. 

Обов’язковий перелік елементів благоустрою повинен відповідати вимогам                            

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

Благоустрій території проектних об’єктів буде проводитися разом з проведенням основ-

них будівельних робіт. 

15. Містобудівні заходи щодо поліпшення стану 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 

проектованих об’єктів на навколишнє середовище. 

З метою охорони й оздоровлення навколишнього природного середовища  ДПТ рекоме-

ндовано виконати ряд планувальних і технічних заходів. Намічений комплекс заходів повинен 

реалізовуватись через дію законів України щодо екологічного стану та санітарно-

епідеміологічного контролю території, місцевого самоуправління. 

Детальним планом передбачається формування планувальної структури території з ура-

хуванням особливостей ландшафту, з заходами щодо збереження існуючих зелених насаджень, 

а також насадженням нових (зелені насадження спеціального призначення та обмеженого вико-

ристання вздовж межі ділянки, проїздів, доріг, в межах охоронних зон інженерних об’єктів).  

Заходи щодо охорони атмосферного повітря: 

- застосування нових технологій та обладнання, у тому числі очисного устаткування для 

проектних об’єктів, що дозволить зменшити шкідливий вплив на оточуюче середовище;  
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- озеленення території проектних об’єктів та упорядкування санітарно-захисних зон; 

- захист від шуму та загазованості прилеглих територій за рахунок створення зелених на-

саджень вздовж магістральної дороги та проїздів. 

З метою забезпечення нормативної якості повітря рекомендується: 

- проведення нового будівництва об’єктів з впровадженням новітніх енергоефективних 

технологій з енергозбереження; 

- покращення дорожнього покриття доріг та проїздів;  

- здійснення постійного моніторингу за джерелами викидів забруднюючих речовин в ат-

мосферне повітря. 

Заходи щодо охорони водного басейну: 

- виконання державного нагляду та контролю за дотриманням водоохоронного режиму 

свердловин; розробка спеціалізованих проектів; 

- будівництво системи водовідведення побутової каналізації для проектних об’єктів на 

сучасні локальні очисні споруди; 

- організація відведення поверхневих стічних вод на локальні очисні споруди; 

- встановлення, організація та облаштування санітарно-захисних зон виробничих, склад-

ських об’єктів та об’єктів дорожнього сервісу. 

Заходи щодо охорони ґрунтів: 

- влаштування озеленення території; 

- виконання заходів з інженерної підготовки та захисту території детального плану; 

- влаштування майданчиків для контейнерів твердих побутових відходів (ТПВ), запрова-

дження заходів з організації роздільного збору та сортування ТПВ з послідуючим їх вивезенням 

та утилізацією на спеціалізованих підприємствах; 

- утилізація люмінесцентних та ртутних ламп по договору з підприємством, що має від-

повідну ліцензію; 

- розробка системи відведення поверхневих дощових та талих вод дозволяє уникнути на-

копичення бруду та відходів на проїздах та прилеглих територіях.  

Ландшафтно-планувальні заходи: 

- формування планувальної структури ДПТ з урахуванням особливостей ландшафту; 

- поліпшення стану, збереження існуючих, а також створення нових зелених насаджень у 

межах ДПТ; 

- формування локальних місць відпочинку працівників проектних об’єктів з їх благоуст-

роєм та ландшафтною організацією;  

- формування території СЗЗ проектних об’єктів з їх озелененням зеленими насадженями 

спеціального призначення.  

Табл. 1. Встановлення СЗЗ для виробничих, складських, комунальних, транспортних та 
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інженерних  об’єктів, що знаходяться в межах детального плану території. 

№ 

п/п 

Найменування підпри-

ємства 
Вид діяльності підприємства 

Нормативна 

СЗЗ, (м) 
Документ 

1 

Підприємство з вироб-

ництва будівельних 

конструкцій та матеріа-

лів 

Виробництво бетонних виро-

бів  

Виробництво полімерних бу-

дівельних матеріалів 

100 
згідно ДСП 

173-96 

2 Автозаправна станція Автозаправна станція 50 
згідно ДСП 

173-96 

3 Газова заправка  
Автогазонаповнювальні комп-

ресорні станції 
100 

згідно ДСП 

173-96 

4 
Станція технічного об-

слуговування (СТО) 

Підприємства по обслугову-

ванню автомобілів (вантажні 

автомобілі, а також автобуси) 

100 
згідно ДСП 

173-96 

5 
Автомийка автоматизо-

вана 

Підприємства по обслугову-

ванню автомобілів (легкові 

автомобілі) 

50; 

15 – сан. 

розрив 

згідно ДСП 

173-96, дод. 

10 

 

Санітарно-захисна зона встановлена розміром 100 м для усієї території проектних 

об’єктів, що розглядаються ДПТ, як для об’єкту з найбільшим розміром СЗЗ, що входить до 

складу даної території. 

16. Заходи щодо реалізації детального плану. 

Термін реалізації ДПТ – 3 роки. 

Після затвердження ДПТ необхідно виконати ряд містобудівних заходів, які сприяти-

муть його реалізації. Основні заходи щодо реалізації ДПТ: 

- розроблення проекту землеустрою щодо зміни цільового призначення земельної ділян-

ки; 

- розроблення робочої документації для будівництва проектних об’єктів;  

- будівництво проектних об’єктів. 

Чинне законодавство у галузі землеустрою не передбачає подвійного цільового призна-

чення земель. Враховуючи ту обставину, що під об’єктами дорожнього сервісу передбачено 

більшу частину земельної ділянки, що розглядається ДПТ, відповідно КВЦПЗ (наказ Держком-

зему від 23.07.2010 р., № 548) та внесених до нього змін, цільове призначення земельної ділян-

ки визначається за кодом 12.11 «Для розміщення та експлуатації об’єктів дорожнього сервісу». 
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17. Техніко-економічні показники детального плану території. 

Назва показників 
Од. 

виміру 

Значення показників 

Існ. стан Проект. стан Дод. інф. 

1 2 3 4 5 

Площа, що розглядається ДПТ га 10,56 10,56  

Інформація про земельну ділянку 

Цільове призначення земельної ділянки 

відповідно КВЦПЗ  

 

індекс 

01.03  

«Для ведення 

особистого 

селянського 

господар-

ства» 

12.11 

«Для роз-

міщення та 

експлуатації 

об’єктів до-

рожнього 

сервісу» 

 

Площа земельної ділянки ДПТ 

в т. ч.: 

- площа території підприємства з вироб-

ництва будівельних конструкцій та ма-

теріалів 

га 3,4614 3,4614  

га - 1,6167  

- площа території об'єктів дорожнього 

сервісу 
га - 1,7529  

Площа забудови земельної ділянки га - 0,5395  

Площа твердого покриття доріг, проїздів, 

тротуарів, майданчиків в межах проекту 
га - 4,0014  

Площа озеленення в межах проекту га - 1,2640  

Відсоток забудови земельної ділянки % - 15,6  

Відсоток озеленення в межах проекту % - 21,8  

Охорона навколишнього середовища 

Санітарно-захисні зони в межах проекту га - 5,8049  

- у тому числі площа озеленення в межах 

СЗЗ 
га - 1,2640  

 

 

Головний архітектор проекту 

ТОВ «НВК «Світязь»                     ___________________         М. Д. Солованюк 

 

 


