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1. ПЕРЕДМОВА 

Детальний план території є містобудівною документацією з планування 
території на місцевому рівні, що визначає планувальну організацію та розвиток 
території.  

Детальний план розробляється на окремі частини території населеного 
пункту (району) на основі затвердженого генерального плану (схеми 
планування території району) з використанням матеріалів земельного кадастру. 

Затверджений детальний план є основою для: 
- розроблення проектів забудови територій, земельних ділянок; 
- планувально-просторової організації забудови, проектування будинків і 

споруд різного призначення; 
- функціонального призначення, режиму та параметрів забудови 

земельних ділянок, розподілу територій згідно з будівельними нормами, 
державними стандартами та правилами;  

- проектування мереж і споруд інженерно-транспортної інфраструктури 
та інженерного забезпечення території, проведення гідравлічних розрахунків 
інженерних мереж; 

- організації транспортного та пішохідного руху; 
- комплексного благоустрою та озеленення; 
- розроблення схеми санітарного очищення і прибирання територій; 
- визначення містобудівних умов та обмежень; 
- розроблення проектів землеустрою окремих земельних ділянок. 
Загальна доступність матеріалів детального плану території 

забезпечується шляхом розміщення на веб-сайті місцевого органу державної 
влади, у місцевих друкованих засобах масової інформації, а також у 
загальнодоступному місці в приміщенні такого органу, крім частини, що 
належить до інформації з обмеженим доступом відповідно до законодавства 
України.  

Законодавчою базою для розробки і впровадження детального плану 
території є наступні законодавчі акти: 

- Конституція України,  
- Закон України «Про місцеві державні адміністрації», 
- Закон України «Про основи містобудування», 
- Закон України «Про регулювання містобудівної діяльності», 
- ДБН Б.1.1-14:2012 Склад та зміст детального  плану території. 
Детальний план території розроблений з метою:  

 уточнення планувальної структури і функціонального призначення 
території, параметрів забудови; 

 визначення функціонального призначення та параметрів забудови 
території; 
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 визначення існуючих та прогнозованих планувальних обмежень 
використання території згідно з державними будівельними та санітарно-
гігієнічними нормами; 

 забезпечення комплексності забудови території; 

 визначення параметрів забудови окремих земельних ділянок; 

 визначення містобудівних умов та обмежень у разі відсутності плану 
зонування. 

Проектом дана оцінка існуючого стану ділянки та передбачені: основні 
принципи планування і забудови території, її функціональне використання, 
інженерне забезпечення, організація транспортного та пішохідного руху з 
розміщенням місць паркування транспортних засобів, а також комплексний 
благоустрій з організацією зелених зон та майданчиків. 

Проект розроблений у відповідності з Законом України «Про 
регулювання містобудівної діяльності». В проекті враховані вимоги ДБН Б.2.2-
12:2019 «Планування та забудова територій», ДБН Б.1.1-14-2012 «Склад та 
зміст детального плану території»,  
ДСП 173-96 «Державні санітарні правила планування та забудови населених 
пунктів», ДБН В.1.1.7-2002 «Пожежна безпека об‘єктів будівництва», тощо. 

 
2. СТИСЛА ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИРОДНИХ,  

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ ТА МІСТОБУДІВНИХ УМОВ 
 

Територія, на яку розробляється детальний план, розташована з південно-
східного боку с. Вили Лубенського району Полтавської області на відстані 16,3 
км від районного центру м. Лубни та 157 км від обласного центру – м. Полтава. 

Населений пункт входить до складу первинної системи розселення 
Тарандинцівської сільської ради Лубенського району Полтавської області, до 
складу якої входять також села Тарандинці та Губське. 

Через територію населеного пункту проходить ряд автомобільних доріг 
загального користування: 

- міжнародна автомобільна дорога державного значення М-03 Київ-
Харків-Довжанський; 

- місцевого значення: С 171305 Губське/Біївці – Тарандинці – Вили; 
- обласного значення: О 1713173 Вили – Вороненці. 
Згідно із класифікацією, встановленою Державними будівельними 

нормами, розташований поруч населений пункт відноситься до групи середніх 
сільських населених пунктів. 

У відповідності до архітектурно-будівельного кліматичного районування 
території України, територія детального планування розташована в межах 
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Південно-західного кліматичного району, основні показники якого наведено 
нижче у таблиці 1. 

Таблиця 1 

Основні кліматичні показники території детального планування 

Температура повітря, °С 
Кількість 
опадів за 
рік, мм 

Відносна 
вологість 
у липні, 

% 

Середня 
швидкість 

вітру у 
січні, м/с 

Середня за 
Абсолютний 

мінімум 
Абсолютний 

максимум Січень Липень 

Від -5 
Від 
+18 

Від -37 Від +37 Від 550 Від 65 Від 3 

До -8 До +20 До -14 До +40 До 700 До 75 До 4 
 
Показники середньомісячної температури зовнішнього повітря наведені 

нижче у таблиці 2. 
Таблиця 2 

Показники середньомісячної температури зовнішнього повітря  
Місяц

ь 
I II III IV V VI VII VIII IX X XI 

XI
I 

°С 
-
5,
4 

-
4,
6 

+0,
3 

+8,
6 

+15,
3 

+18,
5 

+20,
2 

+19,
1 

+13,
7 

+7,
6 

+1,
3 

-
3,3

 
При цьому, значення температури зовнішнього повітря, які 

використовуються в будівництві, мають наступні значення: 
- середня за рік: +5,8°С; 
- найхолодніша доба (забезпечення 0,98): -29°С; 
- найхолодніша доба (забезпечення 0,92): -26°С; 
- найхолодніша п’ятиденка (забезпечення 0,98): -25°С; 
- найхолодніша п’ятиденка (забезпечення 0,92): -23°С; 
- найжаркіша доба (забезпечення 0,95): +28°С; 
- найжаркіша доба (забезпечення 0,99): +25°С. 
Тривалість періоду із середньодобовою температурою зовнішнього 

повітря: 
- ≤ 8 °С складає 180 діб (середня температура -0,7°С); 
- ≤ 10 °С складає 197 діб (середня температура +0,1°С); 
- ≥ 21 °С складає 16 діб (середня температура +20,5°С). 
Дати переходу середньої добової температури повітря через 8°С та 10°С 

восени та навесні (дати початку і закінчення опалювального сезону наведено 
нижче в таблиці 3). 
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Таблиця 3 
Дати опалювального періоду 

перехід через 8 °С перехід через 10 °С 
початок закінчення початок закінчення 

14.X 12.IV 4.X 19.IV 
 
Детальна кліматологічна характеристика переважного напряму вітру, 

його направленості і середній швидкості по місяцях наведена в таблиці 4. 
 

Таблиця 4 
Детальна кліматологічна характеристика переважного напряму вітру 

Назва показника 
Місяць 

I II III IV V VI 
Переважний напрямок 
вітру 

З Сх Сх Пд Пд ПнЗ 

Повторюваність, % 15 18 18 17 16 17 
Середня швидкість, м/с 2,7 2,8 2,5 2,4 2,2 1,9 

Назва показника 
Місяць 

VII VIII IХ Х ХІ ХІІ 
Переважний напрямок 
вітру 

ПнЗ Пн З З З З 

Повторюваність, % 21 21 18 18 18 17 
Середня швидкість, м/с 1,9 1,7 1,8 2,0 2,3 2,4 

Кліматологічні характеристики відносної вологості зовнішнього повітря 
характеризуються показниками, наведеними в таблиці 5. 

Таблиця 5 
Кліматологічні характеристики відносної вологості зовнішнього повітря 

Назва показника 
Місяць 

I II III IV V VI 
Середня місячна 
відносна вологість 
повітря, % 

85 83 80 68 63 67 

Назва показника 
Місяць 

VII VIII IХ Х ХІ ХІІ 
Середня місячна 
відносна вологість 
повітря, % 

69 69 73 79 87 88 

Кліматологічні характеристики опадів та снігового покриву по місяцям 
наведено в таблиці 6. 

Таблиця 6 
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Кліматологічні характеристики опадів та снігового покриву 

Назва показника 
Місяць 

I II III IV V VI 
Середня кількість опадів, 
мм 

45 42 46 47 48 77 

Середня наявність 
снігового покриву, дні 

26 24 28 - - - 

Назва показника 
Місяць 

VII VIII IХ Х ХІ ХІІ 
Середня кількість опадів, 
мм 

68 62 56 46 52 51 

Середня наявність 
снігового покриву, дні 

- - - - 4 22 

 
2.1. Геологічна будова 
В геоструктурному відношенні територія детального планування 

розташована в межах центральної частини Дніпровсько-Донецької западини. 
2.2. Геологічні умови 
На території детального планування у відповідності з геологічною 

будовою, можна виділити ряд водоносних горизонтів, які відносяться до зони 
активного водообміну і використовуються для цілей водопостачання: 

- водоносний горизонт в алювіальних пісках (водовміщуючими породами 
є мілко зернисті, глинисті піски кварцового складу заплави. Покрівлею 
водоносного горизонту є суглинки, в підошві залягає водоносний горизонт 
харківських відкладів. Між даним водоносним горизонтом в пісках харківської 
світи існує гідравлічний зв'язок. Живлення водоносного горизонту 
здійснюється за рахунок інфільтрації атмосферних опадів); 

- в пісках харківської світи (водовміщуючими породами є мілко- і 
тонкозернисті в різному ступені глинисті кварцево-глауконітові піски і 
алевроліти на глинистому цементі. Глибина залягання водоносного горизонту 
відповідає глибині покрівлі відкладів харківської світи. При наявності 
гідравлічного зв’язку між водоносними горизонтами алювіальних і харківських 
відкладів, рівень води останнього відповідає рівню водоносного горизонту 
алювіальних відкладів. Живлення горизонту здійснюється за рахунок 
фільтрування атмосферних опадів і перетікання підземних вод з вище- і 
нижчезалягаючих водоносних горизонтів); 

- в пісках бучаківської світи (водовміщуючими породами є сірі, темно-
сірі, мілко зернисті кварцові піски. Водоносний горизонт бучацьких відкладів є 
напірним. Живлення горизонту здійснюється, в основному, за рахунок 
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фільтрації атмосферних опадів, а також за рахунок перетікання підземних вод з 
вище- і нижчезалягаючих водоносних горизонтів). 

2.3. Грунтовий покрив 
Територія детального планування розташована у смузі поширення 

родючих лісостепових чорноземних грунтів. 
В цілому за рівнем природної родючості грунти відносяться до родючих 

та високо родючих. 
За даним архівних матеріалів, в геологічній будові ділянки приймають 

участь техногенні, еолові та еолово-делювіальні, піщано-глинисті грунти 
четвертинного віку, що залягають (за фондовими матеріалами) на розмитій 
поверхні неогенових відкладів.  

2.4. Соціально-економічні умови 
Для України як держави, яка орієнтована на експорт 

сільськогосподарської продукції, з практично незрівняним 
сільськогосподарським виробничим потенціалом, сталий розвиток 
сільськогосподарського ринку є перспективним напрямком. Очікується, що на 
фоні збільшення доходів, урбанізації, змін харчових звичок і розвитку 
виробництва та запровадження новітніх технологій у сільське господарство, 
світові обсяги торгівлі сільськогосподарською продукцією стабільно 
зростатиме. Це стосується як сировини, так і готової продукції з високою 
доданою вартістю. 

В ході впровадження реформ Україна хоче створити 
конкурентоспроможне, експортно-орієнтоване сільське господарство. Харчова 
промисловість вироблятиме конкурентоспроможні харчові продукти у 
відповідності до міжнародних стандартів безпечності та якості. Модернізація та 
інвестиції в харчову промисловість дозволять збільшити обсяги виробництва з 
високою доданою вартістю. В результаті впровадження перетворень у 
агропромисловому секторі держава зміцнить своє становище на традиційних 
експортних ринках, що сприятиме позитивному торгівельному балансу щодо 
сільськогосподарської продукції. Політика розвитку сільських територій 
повинна враховувати та стимулювати місцеві ініціативи. Це призведе до 
створення нових робочих місць як в неаграрному секторі, розвитку 
підприємницької діяльності тощо, так і в сільському господарстві, шляхом 
диверсифікації сільськогосподарського виробництва, збільшення кількості 
продукції з високою доданою вартістю та органічної продукції, а також 
покращення загального стану і розвиток інженерної інфраструктури, що 
призведе до підвищення рівня життя у сільській місцевості. 

Таким чином, подальше зростання діяльності сільськогосподарських 
підприємств регіону, облаштування їх виробництва за новітніми стандартами 
шляхом впровадження сучасних технологій відповідає головним цілям 
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розвитку даної галузі на державному та регіональному рівнях і призведе до 
підвищення інвестиційної привабливості району, підвищенню ефективності 
використання території, забезпеченню стабільності розвитку 
сільськогосподарських підприємств, створенню нових робочих місць тощо. 

Основними чинниками сталого розвитку Полтавської області в цілому та 
Лубенського району зокрема є робота сільськогосподарських та промислових 
підприємств. Територіальний потенціал розвитку визначається вигідним 
значним природно-ресурсним та виробничим потенціалом, а також 
інвестиційною привабливістю. Територія району та Тарандинцівської сільської 
ради, зважаючи на існуючі територіальні ресурси, трудові ресурси, транспортну 
мережу, існуючі функціональні зв’язки, є комфортною для сталого розвитку 
сільського господарства. 

Таким чином функціонування комплексу сільськогосподарського 
підприємства на території Тарандинцівської сільської ради (біля с. Вили) 
Лубенського району Полтавської області повністю відповідає сформованому 
напрямку розвитку району та області та населеного пункту зокрема. 

 
2.5. Містобудівні умови 
 
За містобудівними умовами територія, на яку розробляється детальний 

план, розміщена з південно-східного боку с. Вили Лубенського району 
Полтавської області. 

Територія детального планування знаходиться за межами населеного 
пункту, і включає в себе одну земельну ділянку з кадастровим номером 
5322887000:09:002:0057, площею 5,4839 га. 

Тип власності: Державна власність. 
Цільове призначення: для розміщення та експлуатації основних, 

підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, 
машинобудівної та іншої промисловості; для розміщення та експлуатації 
основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, 
машинобудівної та іншої промисловості. На території детального планування 
розташовані наступні існуючі будівлі: їдальня, майстерня, склад для цукру, 
будівля БМЗ, трансформаторна підстанція ТП-166 10кв/0,4кВ. 

Територія детального планування межує з територіями 
сільськогосподарського, виробничого призначення. З південної сторони ділянка 
проектування межує з об’єктами озеленення спеціального призначення – 
санітарно-захисна зона залізничної колії Полтавської дирекції Південної 
залізниці. 

Містобудівна ситуація та існуючий стан даної території відображені у 
графічній частині детального плану. 
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Земельна ділянка має умовно «спокійний» рельєф з пониженням з півдня 
на північ і характеризується абсолютними відмітками в межах від 155,00м до 
152,00м. 

Загальна площа території проектування складає 5,4839 га. 
 

Таблиця 6 
Містобудівні умови та обмеження 

№ 
п.п 

Вид  
об’єкта містобудування 

Відповідно до переліку переважних, 
супутніх та допустимих видів 

використання 
1. Граничнодопустима висотність 

будинків, будівель і споруд у 
метрах 

Згідно з ДБН Б.2.2-12:2019 
«Планування і забудова територій»; 
ДБН В.1.1-7:2016 «Пожежна безпека 
об’єктів будівництва. Загальні 
вимоги»; Містобудівний розрахунок з 
техніко-економічними показниками 
(при наявності). 

2. Максимально допустимий 
відсоток забудови земельної 
ділянки 

Згідно з ДБН Б.2.2-12:2019 
«Планування і забудова територій»; 
Містобудівний розрахунок з техніко-
економічними показниками (при 
наявності). 

3. Максимально допустима 
щільність населення в межах 
житлової забудови відповідної 
житлової одиниці (кварталу, 
мікрорайону). 

Не визначається 

4. Планувальні обмеження 
(охоронні зони, зони пам’яток 
культурної спадщини, межі 
історичних ареалів, зони 
регулювання забудови, зони 
охоронного ландшафту, зони 
охоронного археологічного 
культурного шару, в межах 
яких діє спеціальний режим їх 
використання, охоронні зони 
об’єктів природно-заповідного 
фонду, прибережні захисні 
смуги, зони санітарної охорони. 

Див. таблиця 8 

5. Охоронні зони об’єктів 
транспорту, зв’язку,інженерних 
комунікацій, відстані від 
об’єкта, що проектується до 

Згідно з ДБН Б.2.2-12:2019 
«Планування і забудова територій»; 
ДБН В.1.1-7:2016 «Пожежна безпека 
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інженерних мереж об’єктів будівництва. Загальні 
вимоги». ДБН В.2.3-5-2001 «Споруди 
транспорту. Вулиці та дороги 
населених пунктів». ДБН В.2.5-2–
2001 Інженерне обладнання будинків 
і споруд. Зовнішні мережі та споруди. 
Газопостачання. ДБН В.2.5-74:2013 
Водопостачання зовнішні мережі та 
споруди. Основні положення 
проектування. 

 
 

3. ОЦІНКА ІСНУЮЧОЇ СИТУАЦІЇ 
В ході проведеного аналізу містобудівної та земельної документації 

встановлено, що територія проектування межує з: 
- з півдня – залізниця, сполученням Київ-Полтава-Харків, земельна 

ділянка для розміщення та експлуатації будівель і споруд залізничного 
транспорту для розміщення та експлуатації будівель і споруд залізничного 
транспорту (5322885700:11:001:0001); 

- із заходу – землі Лубенського району, на яких знаходиться під’їзна 
дорога до залізничної станції «Вили»; 

- з півночі – землі Лубенського району, на яких розташована зона 
озеленення автомобільної магістралі М-03 Київ-Харків. 

- сходу – земельна ділянка для розміщення та експлуатації основних, 
підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, 
машинобудівної та іншої промисловості підприємств іншої промисловості  
(кадастровий номер - 5322887000:09:002:0053).  

В результаті натурних обстежень встановлено, що земельна ділянка 
переважно вільна від забудови, окрім існуючих будівель їдальні, майстерні, 
складу для цукру, будівлі БМЗ, трансформаторної підстанції ТП-166. 

Існуючі інженерні мережі: 
- мережі газопостачання – газопровід високого тиску (проходить в 

північній частині території детального планування); 
- повітряна лінія електромережі напругою 10кВ (проходить в південній 

частині території детального планування). 
Під’їзд до території детального планування здійснюється за рахунок 

створеного з’їзду з траси міжнародного значення М-3 «Київ –Харків-
Довжанський». 

Цінні зелені насадження в межах території проектування на час 
розроблення детального плану не виявлено. 
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На стан навколишнього середовища в межах території проектування 
впливають головним чином сільськогосподарські об’єкти, розташовані на 
суміжних земельних ділянках. Вплив на навколишнє середовище незначний 
(IV-V клас шкідливості). 

Існуючі об’єкти сільськогосподарського призначення не відносяться до 
таких, що несуть підвищену екологічну небезпеку (відповідно до Постанови 
КМУ від 27.07.1995 №554 «Про перелік видів діяльності та об’єктів, що 
становлять підвищену екологічну небезпеку».  

Під час виконання робіт по розміщенню проектних будівель та споруд 
тимчасовими джерелами впливу на навколишнє середовище будуть: 

- атмосферне повітря – викиди забруднюючих речовин та шумова дія 
зварювального устаткування; 

- на грунти – тимчасове складування будівельних матеріалів та 
конструкцій, можливе тимчасове розміщення будівельних відходів. 

В межах території проектування діють наступні планувальні обмеження 
(таблиця 7): 

 
Таблиця 7 

Існуючі планувальні обмеження 

Обмеження 
Пасилання на номативні 

документи 
Режими використання 

територій 
1 2 3 

Санітарно-захисні та охоронні зони 

Санітарно-захисна зона 
АЗС, що розташовується 
на сусідній ділянці, – 50 

м  

п. 5.32. Державних 
санітарних правил 

планування та забудови 
населених пунктів, 

затверджених наказом 
МОЗ України від 
19.06.1996 №173 

- забороняється будувати 
житлові, громадські та 
дачні будинки, 
розташовувати 
автозаправні станції або 
сховища паливно-
мастильних матеріалів, 
влаштовувати спортивні 
майданчики для ігор, 
стадіони, зупинки 
громадського 
транспорту; 
- не допускається 
влаштовувати звалища, 
розпалювати вогнища. 

Санітарно-захисні та охоронні зони інженерних мереж 
Охоронні зони ПЛ ст. ст. 21, 22, 24, 32 - забороняється будувати 
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електромережі 10кВ (для 
ПЛ 10кВ – 10м в обидві 
сторони від крайнього 

поводу) 

Закону України «Про 
землі енергетики та 

правовий режим 
спеціальних зон 

енергетичних обєктів»; 
п. 5.8.9 Правил охорони 

електричних мереж, 
затверджених 

Постановою КМУ від 
04.03.1997 №209. 

житлові, громадські та 
дачні будинки, 
розташовувати 
автозаправні станції або 
сховища паливно-
мастильних матеріалів, 
влаштовувати спортивні 
майданчики для ігор, 
стадіони, зупинки 
громадського 
транспорту; 
- не допускається 
влаштовувати звалища, 
розпалювати вогнища; 
- забороняється саджати 
дерева та інші 
багаторічні зелені 
насадження. 

Охоронна зона 
транформаторної 

підстанції – 3м від 
огорожі;  

санітарно-захисна зона 
трансформаторної  
підстанції – 10м 

п. 5 Правил охорони 
електричних мереж, 

затверджених 
Постановою КМУ від 

04.03.1997 №209 

- забороняється будувати 
житлові, громадські та 
дачні будинки, 
розташовувати 
автозаправні станції або 
сховища паливно-
мастильних матеріалів, 
влаштовувати спортивні 
майданчики для ігор, 
стадіони, зупинки 
громадського 
транспорту; 
- не допускається 
влаштовувати звалища, 
розпалювати вогнища; 
- забороняється саджати 
дерева та інші 
багаторічні зелені 
насадження. 

Охоронна зона 
газопроводу високого 
тиску – 7м по обидві 

Підрозділ 4 Розділу ІІІ 
Кодексу 

газорозподільчих систем, 

- вздовж газопроводів 
високого тиску 
забороняєтьсябудь-яке 



 17

сторони від осі 
газопроводу 

затверджених 
постановою НКРЕКП від 

30.09.2015 №2494 

проведення ремонтних 
будівельних і земляних 
робіт в межах, 
встановлених умовними 
лініями, що проходять в 
7м від осі газопроводу по 
обидві сторони без 
відповідного погодження 
Оператора ГРМ. 

Зона саніторної охорони 
свердловини 

водозабірної – 30м 

п. 15.2.1.1  
ДБН В.2.5-74:2013 
«Водопостачання. 
Зовнішні мережі та 

споруди» 

- забороняється будувати 
житлові, громадські та 
дачні будинки, 
розташовувати 
автозаправні станції або 
сховища паливно-
мастильних матеріалів, 
влаштовувати спортивні 
майданчики для ігор, 
стадіони, зупинки 
громадського 
транспорту; 
- не допускається 
влаштовувати звалища, 
розпалювати вогнища; 
- забороняється саджати 
дерева та інші 
багаторічні зелені 
насадження. 

Санітарно-захисні та охоронні зони транспортної інфраструктури 
Санітарно-захисна зона 

колії безперервного 
транзитного руху 

залізниці – 100м по 
обидві сторони від 

крайної колії залізниці; 
санітарно-захисна зона 

під’їзної колії залізниці – 
50м по обидві сторони 

від крайної колії 
залізниці 

п. 14.11.7  
ДБН Б.2.2-12:2019 

«Планування та забудова 
територій» 

- забороняється будувати 
житлові, громадські та 
дачні будинки, 
розташовувати 
автозаправні станції або 
сховища паливно-
мастильних матеріалів, 
влаштовувати спортивні 
майданчики для ігор, 
стадіони, зупинки 
громадського 
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транспорту; 
- не допускається 
влаштовувати звалища, 
розпалювати вогнища. 

Зона акустично-
шумового впливу 

автомагістралі  
М-03 Київ-Харків-

Довжанський – 100м по 
обидві сторони від 
бровки земляного 

полотна 

п. 10.1.6  
ДБН Б.2.2-12:2019  

«Планування та забудова 
територій» 

- забороняється будувати 
житлові, громадські та 
дачні будинки, 
розташовувати 
автозаправні станції або 
сховища паливно-
мастильних матеріалів, 
влаштовувати спортивні 
майданчики для ігор, 
стадіони, зупинки 
громадського 
транспорту; 
- не допускається 
влаштовувати звалища, 
розпалювати вогнища. 

 
4. РОЗПОДІЛ ТЕРИТОРІЙ ЗА ФУНКЦІОНАЛЬНИМ ВИКОРИСТАННЯМ 

 
Детальним планом території передбачається розміщення комплексу 

сільськогосподарського підприємства, а також супутніх об’єктів обслуговування 
та надання послуг. 

Запропоновані проектні рішення у складі детального плану території 
визначені на підставі раніше реалізованих проектів сільськогосподарських 
підприємств по обробці та зберіганню сільськогосподарської продукції на 
території України. 

В межах території, на яку розробляється детальний план, проектом 
визначені території за функціональним призначеннням:  

- землі для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних 
будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої 
промисловості; для розміщення та експлуатації основних, підсобних і 
допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та 
іншої промисловості. 

Основні техніко-економічні показники, зазначені у складі проекту 
детального плану, можуть бути кориговані та уточнені та наступних стадіях 
проектування (стадія «Робочий проект», стадія «Робча документація»). 
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Фактичні параметри забудови повинні бути уточнені та обгунтовані на 
подальших стадіях проектування (допускається уточнення контуру забудови, 
взаємне розташування об’єктів, уточнення поверховості, благоустрою, що 
визначаються містобудівним розрахунком забудови земельної ділянки, на яку 
розробляється детальний план). Внесення змін до даної містобудівної 
документації повинні здійснюватися відповідно до вимог чинного 
законодавства України. 

 
5. ХАРАКТЕРИСТИКА НАМІРІВ ЗАБУДОВИ ТЕРИТОРІЇ 

ДЕТАЛЬНОГО ПРОЕКТУВАННЯ 
Територія проектування призначається для розміщення комплексу 

сільськогосподарського підприємства. Переважну частину забудови проектом 
передбачено під розміщення виробничих об’єктів і споруд  комплексу 
мінеральних добрив. 

Комплекс мінеральних добрив складається з наступних технологічних 
об'єктів:  

- склад фасованих мінеральних добрив з цехом грануляції;  

- цех та резервуари КАС;  

- цех компактування мінеральних добрив;  
Склад фасованих мінеральних добрив с цехом грануляції  
Для складу фасованих мінеральних добрив прийнято споруду в легких 

металевих конструкціях розміром в плані 84х36 м. На цій же площі 
передбачено установку двох дозаторів вагових автоматичних тип ДН-1 ООО-Б 
("Біг-Бег") продуктивність 180т/год; приймального бункера-140 м3; норії та 
дільниці клапанний мішок 12т/год. 

Цех та резервуари КАС  
Для складу КАС nрийнято шість вертикальних резервуарів для агресивних 

хімічних nродуктів. КАС з інгібітором корозії трансnортують залізничним та 
автомобільним трансnортом. Для nриймання КАС із залізничних цистерн 
nередбачено три нижніх зливних nристрої та естакада. Для заnовнення 
резервуарів та видачі КАС сnоживачам nередбачена насосна станція 
nерекачування КАС.  

Проектом прийнято два реактори продуктівністью 72 т/добу, які 
встановлюються на стальні чи залізобетонні колони, між якими 
організовуються проїзди для вантажного автотранспорту.  

Цех компактування мінеральних добрив.  
Конструкція цеху складає два компактувальних агрегата з обладнанням: 

приймальний бункер 9 м3; норія 10 т/год; компактор «1»+ компактор «2»; 
класифікатор. 
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Перелік основних і допоміжних проектованих об’єктів і споруд, які  
передбачено, зазначено на графічних матеріалах. 

Режим забудови території обумовлений необхідністю сталого розвитку 
території, виділення елементів планувальної структури території, проектування, 
встановлення параметрів розвитку елементів планувальної структури та меж 
зон, розміщення об’єктів капітального будівництва, визначення меж земельної 
ділянки. 

При цьому детальним планом передбачене встановлення обмеженеь на 
використання наявних на території проектування охоронних зон інженерних 
мереж. 

Відповідно до наданоїогранами виконавчої влади та органами місцевого 
самоврядування інформації територія проектування знаходиться поза межами 
зон охорони пам’яток культури, зон охоронюваного ландшафту, меж 
історичних ареалів тощо. 

Під час проведення аналізу існуючого стану не виявлено інших обмежень 
для реалізації запланованої на даній території містобудівної діяльності. 

На частину території, на яку розробляється детальний план, діють 
планувальні обмеження у вигляді охоронних зон інженерних об’єктів та мереж 
газопроводу, електропостачання та зона пило-шумового забруднення від 
автомобільної траси міжнародного значення М-03 «Київ-Харків-Довжанський». 

Зважаючи на наміри забудови території, існуючі планувальні обмеження 
та розташування ділянки проектування детальним планом території 
передбачено раціональне розміщення будівель і споруд з визначенням 
регламенту забудови. 

Прогнозоване планувальне обмеження від складу мінеральних добрив, 
відповідно до п. 5.16. Державних санітарних правил планування та забудови 
населених пунктів, затверджених наказом МОЗ України від 19.06.1996 №173, 
становить 1000 м. Але згідно відповідних розрахунків, передбачених висновком 
державної санітарно-епідеміологічної експертизи, планувальне обмеження від 
складу мінеральних добрив до зерноскладів, розташування яких заплановане на 
сусідній території становить 500 м (див. креслення 5).  

Планувальним регламентом передбачається: 
визначення принципової планувальної структури території, що 

розглядається для забезпечення транспортного обслуговування об’єктів 
проектування, забезпечення місцями для паркування транспорту; 

раціональне використання території. 
Після реалізації запропонованих проектних рішень на ділянці 

проектування будуть діяти наступні прогнозовані планувальні обмеження 
(таблиця 8): 

Таблиця 8 
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Прогнозовані планувальні обмеження 

Обмеження 
Посилання на номативні 

документи 
Режими використання 

територій 
1 2 3 

Санітарно-захисні та охоронні зони 

Санітарно-захисна зона 
АЗС, що розташовується 
на сусідній ділянці, – 50 

м  

п. 5.32. Державних 
санітарних правил 

планування та забудови 
населених пунктів, 

затверджених наказом 
МОЗ України від 
19.06.1996 №173 

- забороняється будувати 
житлові, громадські та 
дачні будинки, 
розташовувати 
автозаправні станції або 
сховища паливно-
мастильних матеріалів, 
влаштовувати спортивні 
майданчики для ігор, 
стадіони, зупинки 
громадського 
транспорту; 
- не допускається 
влаштовувати звалища, 
розпалювати вогнища. 

Санітарно-захисні та охоронні зони інженерних мереж 

Охоронні зони ПЛ 
електромережі 10кВ (для 
ПЛ 10кВ – 10м в обидві 
сторони від крайнього 

поводу) 

ст. ст. 21, 22, 24, 32 
Закону України «Про 
землі енергетики та 

правовий режим 
спеціальних зон 

енергетичних обєктів»; 
п. 5.8.9 Правил охорони 

електричних мереж, 
затверджених 

Постановою КМУ від 
04.03.1997 №209. 

- забороняється будувати 
житлові, громадські та 
дачні будинки, 
розташовувати 
автозаправні станції або 
сховища паливно-
мастильних матеріалів, 
влаштовувати спортивні 
майданчики для ігор, 
стадіони, зупинки 
громадського 
транспорту; 
- не допускається 
влаштовувати звалища, 
розпалювати вогнища; 
- забороняється саджати 
дерева та інші 
багаторічні зелені 
насадження. 
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Охоронна зона 
транформаторної 

підстанції – 3м від 
огорожі;  

санітарно-захисна зона 
трансформаторної  
підстанції – 10м 

п. 5 Правил охорони 
електричних мереж, 

затверджених 
Постановою КМУ від 

04.03.1997 №209 

- забороняється будувати 
житлові, громадські та 
дачні будинки, 
розташовувати 
автозаправні станції або 
сховища паливно-
мастильних матеріалів, 
влаштовувати спортивні 
майданчики для ігор, 
стадіони, зупинки 
громадського 
транспорту; 
- не допускається 
влаштовувати звалища, 
розпалювати вогнища; 
- забороняється саджати 
дерева та інші 
багаторічні зелені 
насадження. 

Охоронна зона 
газопроводу високого 
тиску – 7м по обидві 

сторони від осі 
газопроводу 

Підрозділ 4 Розділу ІІІ 
Кодексу 

газорозподільчих систем, 
затверджених 

постановою НКРЕКП від 
30.09.2015 №2494 

- вздовж газопроводів 
високого тиску 
забороняєтьсябудь-яке 
проведення ремонтних 
будівельних і земляних 
робіт в межах, 
встановлених умовними 
лініями, що проходять в 
7м від осі газопроводу по 
обидві сторони без 
відповідного погодження 
Оператора ГРМ. 

Зона саніторної охорони 
свердловини 

водозабірної – 30м 

п. 15.2.1.1  
ДБН В.2.5-74:2013 
«Водопостачання. 
Зовнішні мережі та 

споруди» 

- забороняється будувати 
житлові, громадські та 
дачні будинки, 
розташовувати 
автозаправні станції або 
сховища паливно-
мастильних матеріалів, 
влаштовувати спортивні 
майданчики для ігор, 
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стадіони, зупинки 
громадського 
транспорту; 
- не допускається 
влаштовувати звалища, 
розпалювати вогнища; 
- забороняється саджати 
дерева та інші 
багаторічні зелені 
насадження. 
 

Санітарно-захисні та охоронні зони транспортної інфраструктури 

Санітарно-захисна зона 
колії безперервного 
транзитного руху 
залізниці – 100м по 
обидві сторони від 
крайної колії залізниці; 
санітарно-захисна зона 
під’їзної колії залізниці – 
50м по обидві сторони 
від крайної колії 
залізниці 

п. 14.11.7 ДБН Б.2.2-
12:2019 «Планування та 

забудова територій» 

- забороняється будувати 
житлові, громадські та 
дачні будинки, 
розташовувати 
автозаправні станції або 
сховища паливно-
мастильних матеріалів, 
влаштовувати спортивні 
майданчики для ігор, 
стадіони, зупинки 
громадського 
транспорту; 
- не допускається 
влаштовувати звалища, 
розпалювати вогнища. 

Зона акустично-
шумового впливу 

автомагістралі  
М-03 Київ-Харків-

Довжанський – 100м по 
обидві сторони від 
бровки земляного 

полотна 

п. 10.1.6  
ДБН Б.2.2-12:2019  

«Планування та забудова 
територій» 

- забороняється будувати 
житлові, громадські та 
дачні будинки, 
розташовувати 
автозаправні станції або 
сховища паливно-
мастильних матеріалів, 
влаштовувати спортивні 
майданчики для ігор, 
стадіони, зупинки 
громадського 
транспорту; 
- не допускається 
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влаштовувати звалища, 
розпалювати вогнища. 

Санітарно-захисна зона 
складів мінеральних 

добрив –  1000 м (500м) 

п. 5.16. Державних 
санітарних правил 

планування та забудови 
населених пунктів, 

затверджених наказом 
МОЗ України від 
19.06.1996 №173; 

висновок державної 
санітарно-

епідеміологічної 
експертизи 

- забороняється будувати 
житлові, громадські та 
дачні будинки, 
розташовувати 
автозаправні станції або 
сховища паливно-
мастильних матеріалів, 
влаштовувати спортивні 
майданчики для ігор, 
стадіони, зупинки 
громадського 
транспорту; об’єкти 
харчової промисловості; 
- не допускається 
влаштовувати звалища, 
розпалювати вогнища. 

 
6. ОРГАНІЗАЦІЯ РУХУ ТРАНСПОРТУ ТА ПІШОХОДІВ 

Проектиними рішеннями передбачається організація дороги та технічні 
проїзди з твердим покриттям (асфальтобетон, щебінь, гранвідсів, тощо). Для 
нормального функціонування і екплуатації земельної ділянки проїзди згідно з 
проектом передбачається влаштовувати з поліпшеного покриття  
(асфальтобетон, гран відсів тощо). 

Основний заїзд передбачений з північно – західної частини території 
проектування.  Заїзд для легкових автомобілів передбачено з західної частини 
території проектування. Запасний заїзд передбачено з південно-західної 
частини проектування. 

Проектні рішення щодо організації руху транспорту і пішоходів необхідно 
розробляти у відповідності до вимог ДБН В.2.2-40:2018 «Інклюзивність 
будівель і споруд». 

 
7. ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ 

Таблиця 9 
Техніко-економічні показники 

№ 
п/п 

Найменування показників 
Одиниці 
виміру 

Кількість Примітки 

1 2 3 4 5 

1 
Розрахункова потужність 
комплексу: 
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- комлекс зберігання 
мінеральних добрив; 

тис.т 10  

- склад КАС; м3 3500  
2 Площа земельної ділянки га 5,4839  
3 Площа забудови м2 11998  

4 

Площа щільних покриттів в т.ч.: м2 10575  
-площа проїздів і майданчиків м2 9467  
-площа пішохідних доріжек і 
майданчиків 

м2 1108  

5 Площа залізничного полотна м2 5262  

6 
Площа озеленення земельної 
ділянки 

м2 27004  

7 Щільність забудови % 21,88  
 

8. ЗАХОДИ З ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ТА 
РАЦІОНАЛЬНОГО ВИКОРИСТАННЯ ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ 

 
8.1 ІНЖЕНЕРНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТЕРИТОРІЇ ПРОЕКТУВАННЯ 
Вибір способу розміщення мереж (наземний, надземний або підземний) 

повинен відповідати результатам техніко-економічних розрахунків, виконаних 
на наступних стадіях проектування (стадія «Робочий проект», стадія «Робоча 
документація»). 

Місця вводу основних мереж інженерного забезпечення та місця їх 
прокладки, визначатимуться проектними рішеннями при розробці проектної 
документації об’єкту на наступних стадіях проектування відповідно до 
технічних умов відповідних експлуатуючих інженерних служб. 

Умови використання охоронних зон інженерних мереж (стороннього 
землекористувача) необхідно визначати згідно технічних умов організацій, що 
обслуговують дані мережі, згідно з вимогами державних будівельних норм та 
вимог чинного законодавства. 

Водопостачання - передбачається від артезіанської свердловини. 
Водовідведення – для побутової каналізації передбачаються септики, для 

дощової - очисні споруди.  
Електропостачання – передбачено від мереж 10 кВ, що проектуються.  
Зовнішнє електроосвітлення – передбачено прожекторами. В спорудах і 

будівлях виконується робоче та аварійне освітлення. 
Газопостачання – передбачається влаштувати від існуючого газопроводу 

високого тиску. 
На території проектування передбачено влаштування пожежної 

сигналізації, комплексу пожежогасіння, охоронної сигналізації, автоматичної 
системи управління технологічними процесами. 
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Територію проектування можливо забезпечити мережами єдиної 
національної системи зв’язку, телефонного і провідного мовлення тощо. 

 
8.2. ІНЖЕНЕРНА ПІДГОТОВКА ТА ЗАХИСТ ТЕРИТОРІЇ  
Проектними рішеннями передбачено якісне горизонтальне і вертикальне 

планування території, що забезпечить відведення поверхневих вод, 
влаштування підмосток тощо для нормального функціонування комплексу 
сільськогосподарського підприємства. 

Вертикальне планування території, в цілому, повинно забезпечувати 
допустимі для руху всіх видів транспорту уклони на проїздах з раціональним 
баланом земляних робіт. На подальших стадіях проектування необхідно 
передбачити найменший обсяг земляних робіт і мінімальне переміщення грунту 
в межах освоєння земельної ділянки. Планувальні відмітки, зазначені у 
графічній частині проекту детального плану території на кресленні «Схема 
інженерної підготовки території та вертикального планування», визначено з 
максимальним збереженням природного рельєфу, відводу поверхневих вод, що 
виключають ерозію грунту. 

 
8.3. ПРОТИПОЖЕЖНІ ЗАХОДИ 

При визначенні заходів щодо техногенної безпеки, пов’язаних із 
запобіганням можливості виникнення аварій на об’єкті, проектування слід 
здійснювати з урахуваннм вимог Кодексу цивільного захисту України. Правил 
техногенної безпеки у сфері цивільного захисту на підприємствах, в 
організаціях установах, інших нормативних документів. 

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

Проектом генерального плану с. Вили Лубенського району Полтавської 
області передбачається створення в селі Тарандинці пожежного депо на 2 
машини (в складі громадського центру безпеки). Відстань від проектного 
пожежного депо до ділянки проектування складає близько 7 км. До часу 
створення Пожежного депо, проектними рішенням передбааться створення у 
сілі Тарандинці добровільної пожежної охорони. 

Протипожежні заходи для проектної території, перш за все, 
забезпечується рішеннями, закладеними у детальному плані території на 
підставі вимог державних будівельних норм та правил, а саме: 

влаштування пожежних резервуарів; 
влаштування насосної станції протипожежного водопостачання; 
влаштування кільцевої протипожежної мережі водопостачання 

(діамантом 100 мм) з 5 протипожежними гідрантами; 
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дотримання протипожежних відстаней по відношенню до навколишньої 
забудо; 

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

забезпечення можливості проїзду пожежного транспорту д усіх об’єктів і 
споруд; 

облаштування місць для розміщення засобів первинного пожежогасіння 
(пожежний щит) в місцях розташування об’єктів підвищеної пожежної 
небезпеки. 

Для забезпечення ведення постійного протипожежного контролю за 
територією проектним рішенням передбачається розміщення пункту охорони 
(пожежний пост) зі зв’язком з пожежним депо. 

Всі приміщення, рім санітарно-технічних приміщень з вологим режимом 
роботи, повинні бути забезпечені автоматичною системою пожежної 
сигналізації та сповіщення. 

Пожежна безпека проектованої забудови має бути забезпечена з 
дотриманням протипожежних норм відповідно до вимог ДБН Б.2.2-12:2019 
«Планування та забудова територій» та ДБН В.1.1.7-2002 «Пожежна безпека 
об‘єктів будівництва». 

Також, до початку будівництва необхідно провести перевірку 
будівельного майданчику на вибухонебезпечні вироби. 

 
8.  ЗАХОДИ З РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕТАЛЬНОГО ПЛАНУ ТЕРИТОРІЇ 
 
Здійснення забудови обґрунтовується відповідними техніко-

економічними розрахунками, містобудівними і санітарно-гігієнічними 
вимогами. 

Виходячи з вимог Закону України «Про регулювання містобудівної 
діяльності» зметою організації комплекснї забудови території, яка є засобом 
забезпечення громадських та приватних інтересів, детальним планом розвинуто 
та уточнено функціональне і цільове використання території щодо необхідності 
організації проведення робіт та спрямування фінансування на ефективне 
використання наявної території. 

 На подальших стадіях проектування, згідно із завданням на 
проектування, можливе виділення черговості будівництва та пускових 
комплексів для поетапного освоєння території. Розрахунковий термін реалізації 
детального плану території 3-5 років. 

Затверджений детальний план є підставою для отримання вихідних даних 
на проектування. 

 


