СКЛАД ПРОЕКТУ
№

Найменування

тому

Примітка

Пояснювальна записка

1 книга
А4

Том 1
Вихідні дані

6 аркуші
Том 2

Графічні матеріали

(листів) А1, А2

ТОМ 1.
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
ЗМІСТ
№

Найменування

з/п
1

Вступ

4

2

Стислий опис природних, соціально-економічних і містобудівних умов.

5

3

4
5

10
11

Інженерне забезпечення, розміщення інженерних мереж, споруд.

7
8
Зам. інв. №

Оцінка існуючої ситуації: стану навколишнього середовища, використання
території, характеристика (за видами, поверховістю, технічним станом)
будівель, інженерного обладнання, транспорту, озеленення і благоустрою,
планувальних обмежень.
Розподіл територій за функціональним використанням, розміщення
забудови на вільних територіях та за рахунок реконструкції, структура
забудови, яка пропонується (поверховість, щільність).
Характеристика видів використання території.
Пропозиції щодо режиму використання територій, передбачених для
перспективної містобудівної діяльності.
Переважні, супутні та допустимі види використання території,
(уточнення)
Основні принципи планування та забудови території, формування
архітектурної композиції.
Система обслуговування населення, розміщення основних об’єктів
обслуговування.
Вулична мережа, транспортне обслуговування.

6

9

10

11
13
14
14
15
15
15
16

13

Інженерна підготовка та інженерний захист території, використання
підземного простору.
Комплексний благоустрій та озеленення території.

20

14
15
16

Містобудівні заходи щодо поліпшення стану навколишнього середовища.
Заходи щодо реалізації детального плану на етап 5 років.
Техніко-економічні показники.

20
22
23

12

Зам. інв. №

Підп. та дата

Сторінка

19
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17
18

Заходи цивільної оборони
Містобудівні умови та обмеження забудови земельних ділянок. Додаток 1.
Перелік вихідних даних.

24
25

ТОМ 2.
ГРАФІЧНІ МАТЕРІАЛИ
ЗМІСТ
№
аркуша
з/п

Найменування
Найменування

Масштаб

1

Загальні дані. Схема розташування території у планувальній структурі
населеного пункту

2

План існуючого використання території.

1:2000

3

Схема планувальних обмежень.

1:2000

4

Проектний план.

1:2000

5

Схема інженерної підготовки території та вертикального планування.

1:2000

6

Схема магістральних інженерних мереж, споруд і використання підземного
простору. Креслення поперечних профілів вулиць.

1:2000
1:100

довільний

АВТОРСЬКИЙ КОЛЕКТИВ
Найменування

Прізвище І.Б.

Займана

розділу

виконавця

посада

Швець О.В.

ГАП

Радіонова О. О.

Архітектор

проекту

Архітектурно-планувальні
рішення

Зам. інв. №

Підп. та дата
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АВТОРСЬКІ ПРАВА
Авторський колектив, передаючи Замовнику ДПТ дану документацію не
передає Замовнику авторські права на неї.
Всі ідеї, що представлені в цій містобудівній документації у вигляді
малюнків, схем, креслень, описувань тощо, є власністю ТОВ "АРХРОЗВИТОК"
авторського

колективу

проекту.

Розробка

наступних

стадій

і

проектування,

використання вище зазначених ідей для іншої мети, а також копіювання даної
документації (том 1, том 2), як фізичними так і юридичними особами забороняється
без письмового підтвердження згоди директора ТОВ "АРХРОЗВИТОК".

ГАРАНТІЙНИЙ ЗАПИС
Містобудівна документація розроблена у відповідності вимогам Конституції
України, відповідних законів України, інших нормативно-правових актів з питань
використання території.
У випадках, коли в умовах, що склалися, немає можливості в повній мірі
реалізувати вимоги будівельних норм та правил, проектні пропозиції в частині цих
відхилень додатково узгоджуються з органами державного нагляду, в компетенції
яких знаходяться схвалювані рішення.

Швець О.В.

Містобудівна документація місцевого рівня (детальний план території за межами
населеного пункту) набирає юридичної сили після громадського обговорення та
Розпорядження голови районної державної адміністрації.

Зам. інв. №

Підп. та дата

Зам. інв. №

Головний архітектор
проекту
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1. ВСТУП
Проект «Про розроблення детального плану території для розміщення полігону твердих
побутових відходів та сміттєпереробного заводу на перспективу на території Долинської
пункту)»,,
сільської ради Токмацького району Запорізької області (за межами населеного пункту)»
виконано ТОВ "Архрозвиток", згідно Розпорядження голови районної державної адміністрації №
336 від 12.10. 2017 року, відповідно до завдання на проектування.

У відповідності до Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», детальний
план території (ДПТ) – містобудівна документація, що визначає планувальну організацію та
розвиток території. Детальний план території може виконуватись для ділянок в межах населених
пунктів або поза межами населених пунктів.
Поза межами населених пунктів ДПТ розробляється відповідно до схем планування території
району з метою визначення функціонального призначення території ділянки, охопленої детальним
планом.
Метою розроблення детального плану є:
- уточнення в більш крупному масштабі положень схеми планування території району;
- визначення функціонального призначення та параметрів забудови окремої території за межами
населеного пункту з метою розміщення об’єкту будівництва;
- визначення планувальної структури, просторової композиції, параметрів забудови проектної
території за межами населеного пункту;
- визначення планувальних обмежень використання території згідно з державними будівельними
та санітарно-гігієнічними нормами;
- формування пропозицій щодо можливого розташування проектних споруд об’єкту будівництва в
межах однієї проектної території із дотриманням вимог містобудівного, санітарного,
екологічного, природоохоронного, протипожежного та іншого законодавства з метою залучення
інвестицій згідно інтересів територіальної громади заходів щодо реалізації містобудівної політики
розвитку території району;
- визначення існуючих червоних ліній та ліній регулювання забудови проектної території;
- проектний зв'язок нової забудови з існуючою вулично-дорожньою мережею вулиць;
- визначення містобудівних умов та обмежень.
Детальним планом розглядається можливість розміщення полігону твердих побутових відходів
та сміттєпереробного заводу на місці колишнього тваринницького комплексу, розташованого за
межами населеного пункту м. Молочанськ на території Долинської сільської ради.

Зам. інв. №

Підп. та дата

Зам. інв. №

Замовник містобудівної документації місцевого рівня - Токмацька районна державна
адміністрація.
Інвестор - ТОВ СП "НІБУЛОН"
Виконавець детального плану території - ТОВ "Архрозвиток"
Виконавець картографічна основи
у цифровій формі (топографічної підоснови М 1:2000,
виконана в 2017р) - ПП ІНФОТЕРА.
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В якості вихідних даних Замовником надані:
- Завдання на проектування;
- Топографічна зйомка території виконана М 1:2000 (ПП ІНФОТЕРА).
- Викопіювання з Проекту районного планування Токмацького району (1970р.)
- Фрагмент Кадастрової мапи України (Інтернет - ресурс, 2018рік);
- Космічний знімок високої розподільчої здатності (за 2017рік);
- Ситуаційна схема Токмацького району (автошляхів та топографічна);
- Запорізька обласна держана адміністрація. Про визначення та врахування державних та
регіональних інтересів під час розроблення детального плану території. № 09677/08-24 від
05. 01. 2018р.
- Інвестиційний паспорт Токмацького району.
Проект виконано відповідно до вимог чинного законодавства і нормативних документів:

Зам. інв. №

Конституція України;
Земельний кодекс України;
Закон України «Про основи містобудування»;
Закон України «Про регулювання містобудівної діяльності»;
Закон України «Про особисте селянське господарство»;
ДБН Б.1.1-14:2012 "Склад та зміст детального плану території";
ДБН 360-92** "Планування та забудова міських і сільських поселень";
ДБН В.2.3-5-2001 "Вулиці і дороги населених пунктів";
ДБН В.2.4-2-2005 "Полігони твердих побутових відходів".
ДСП №173-96 Державні санітарні правила планування та забудови населених
пунктів;
ДСанПіН 2.2.7.029-99 «Гігієнічні вимоги щодо поводження з промисловими відходами та
визначення їх класу небезпеки для здоров’я населення».
Довідки та листи від Виконавчого комітету Молочанської міської ради.
У випадках, коли в умовах, що склалися, немає можливості реалізувати вимоги перелічених
документів, проектні пропозиції в частині цих відхилень додатково узгоджуються з органами
державного нагляду, в компетенції яких знаходяться схвалювані рішення.
Зміни, які не передбачені даним детальним планом, щодо вимог до об'ємно-планувальних
рішень, нормативних розривів, а також до інженерного обладнання, або до вимушеного відхилення
від проекту, допускається приймати з урахуванням відповідних обґрунтувань за узгодженням з
відповідними органами державного нагляду та замовника.

Зам. інв. №

Підп. та дата

2. СТИСЛИЙ ОПИС ПРИРОДНИХ, СОЦІАЛЬНОСОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ І МІСТОБУДІВНИХ УМОВИ
2.1. Природні умови
Район розташований у степовій зоні на півдні України. Клімат району – степовий, атлантико
– континентальний. Характеризується тривалим сухим та жарким літом, малохмарним з великою
кількістю сонячних днів та короткою малосніжною зимою із частими відлигами. Основні кліматичні
характеристики наведені в таблиці.
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Характеристики природно-кліматичних умов.
№

Показник

з\п
1
2
3
4
5
6

Середньо річна температура
Пересічна температура січня
Пересічна температура липня
Тривалість без морозного періоду
Глибина промерзання ґрунту
Сумарна кількість опадів за рік

Таблиця 2.1
Одиниця
виміру
С0
С0
С0
дні
см.
мм

Розмір
показника
+ 9,2
- 4,6
+ 22,8
165
65 – 100
420

В геоморфологічному відношенні північна частина територія району відноситься до області
Азово-придніпровської височини.
Територія проектних робіт, а також 100-метрова зона огляду навколо, знаходиться за
межами природних «зелених коридорів» міграційних шляхів диких тварин. Територія
проектування знаходиться за межами прибережно-захисних смуг річок, озер. Територія
проектування не потрапляє до крутих схилів ярів, похилих схилів балки. В межах 100-метрової
зони огляду відсутні ліси, лісопарки.
В результаті аграрної діяльності людини, розорювання цілинних степів навколо території що
розглядається, природні угрупування рослин витісняються культурними (лани пшениці,
соняшнику, кукурудзи та інших сільськогосподарських культур).
Також останніми роками спостерігається погіршення водного режиму в степовій зоні району
до якого належить проектна територія. Кількість опадів не просто починає скорочуватись, але й
посилюється тенденція їхнього нерівномірного випадіння. В результаті цього особливий дефіцит
вологи відчувається у весняно-літній період, тобто в період активної вегетації та цвітіння
рослин.
Територія проектування знаходиться на території Долинської сільської ради, поблизу
південної межі м. Молочанськ, яке в свою чергу, знаходиться на лівому березі долини р.Молочна.
Рельєф території характеризується спокійним рівнем поверхні, без значних ухилів, перепадів, ярів,
вимоїн або пагорбів. Відмітки в Балтійській системі висот 35,45-32,20м з постійним ухилом в
південно-західному напрямку.

Зам. інв. №

Підп. та дата

Зам. інв. №

2.2. СоціальноСоціально-економічні умови.
Токмацький район знаходиться в центральній частині Запорізької області. Межі району: на
півдні – Мелітопольський та Приазовський райони, на заході – Михайлівський, на півночі –
Оріхівський та Василівський, на сході - Пологівський та Чернігівський райони. Район розташований
на перехресті автошляхів державного значення: Кам’янка–Дніпровська – Бердянськ; та обласного
значення: Новомиколаївка – Мелітополь.
Територія в цілому та населені пункти навколо проектних робіт не відносяться до сучасних
чи недавно освоєних районів. Територія проектування знаходиться в північній частині Долинської
сільської ради. Найближчий населений пункт м. Молочанськ. Районний центр - місто Токмак
розташований в долині р. Молочна.
Провідна роль в економіці регіону належить сільському господарству, часка якої в обсязі
валової суспільної продукції і становить три чверті. Основними напрямками спеціалізації
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Зам. інв. №
Підп. та дата
Зам. інв. №

сільського господарства є вирощування зернових культур і соняшника, птахівництво. Торгівельне
обслуговування здійснюють магазини системи споживчої кооперації та приватні. Розвивається
малий бізнес. Додатковими джерелами наповнення дохідної частини бюджету району є податок на
доходи фізичних осіб та плата за землю. Сільське господарство залишається провідною галуззю
економіки району. В районі працює декілька крупних сільськогосподарських підприємств, які
будують свою виробничу діяльність на умовах оренди.
В районі знаходиться хлібоприймальні підприємства, сільськогосподарські підприємства,
сільськогосподарські фермерські та фермерські господарства; приватні підприємства; приватні
сільськогосподарські підприємства.
Згідно наданих вимог Замовнику проектних робіт від Запорізької обласної держаної
адміністрації, про визначення та врахування державних та регіональних інтересів під час
розроблення детального плану території, під час розроблення містобудівної документації на
новому рівні потрібно враховувати рішення Схеми планування території Запорізької області.
Відповідно до аналізу рівня соціально-економічного розвитку окремих таксонів Запорізької області
Токмацький район відноситься до 3 типу таксонів із середнім показником потенціалу та середнім
рівнем соціально-економічного та містобудівного розвитку.
Інженерне забезпечення території
м. Молочанськ з північного-сходу на південний-захід перетинає залізнична магістраль, лінія
Федорівка - Верхній Токмак I. Через місто проходять автомобільна дорога Т 0401.
Водопостачання міста забезпечується 5 артезіанськими свердловинами.
Підприємство Токмацького район електричних мереж ВАТ „Запоріжжяобленерго” забезпечує
електроенергією всі галузі економіки району.
Забезпечення природним газом споживачів району здійснює Запорізьке лінійне виробниче
управління магістральних газопроводів.
Проблеми району.
Проблема твердих побутових відходів (ТПВ), в останній час є актуальною і досить гострою в
цілому для України. Утворення відходів зростає, тоді як значна частка цих відходів видаляється
на полігонах та звалищах, які розміщені, спроектовані та експлуатуються неналежним чином,
наслідком чого є негативний вплив на навколишнє середовище та здоров’я людини. Охоплення
послугами збирання відходів у багатьох населених пунктах є недостатнім, що призводить до
несанкціонованого розміщення відходів та пов’язаних з цим негативних факторів впливу. Поточні
заходи по зменшенню утворення відходів та підвищенню переробки і утилізації відходів погано
координуються та не є ефективними. Більшість населення не має культури поводження з ТПВ.
Ініціативи, спрямовані на покращення ситуації, повинні забезпечити оптимальне використання
наявних дефіцитних фінансових ресурсів та здійснення розвитку у напрямку, націленому не лише
на відповідність вимогам можливих майбутніх національних регулятивних та керівних документів,
а й Права ЄС. Національна стратегія поводження з ТПВ забезпечує комплексні засади для
розвитку системи поводження з ТПВ в Україні у довгостроковій перспективі. По суті, вона
спрямовуватиме регіони та муніципалітети України у розвитку технічних, інституціональних,
регулятивних та фінансових аспектів їхніх систем поводження з ТПВ у стійкому напрямку,
враховуючи як національне, так і законодавство ЄС.
Основна мета Національної стратегії поводження з ТПВ полягає у зменшенні утворення та
негативного впливу всіх видів ТПВ, а відтак – сприянні розвитку в Україні стійких, чистих та
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Закон України «Про відходи» визначає правові, організаційні й економічні основи діяльності,
спрямованої на зменшення обсягів утворення відходів, на забезпечення їх збирання, перевезення,
збереження, оброблення, утилізацію та видалення, знешкодження й захоронення, а також на
запобігання негативного впливу відходів на навколишнє природне середовище та здоров’я людини
на території України.
Значимість проблеми поводження з відходами вимагає проведення цілеспрямованої державної
регуляторної політики. Головна мета комунального господарства це усунення потенційної або
реальної загрози для життя, здоров’я людей та стану навколишнього природного середовища.
Правове визначення порядку поводження з відходами, їх утилізація чи вторинна переробка
мають стратегічне значення, враховуючи, що екологічна безпека є невід’ємною складовою безпеки
національної, відповідно до положень Закону України «Про основи національної безпеки України»
Мета проекту.
Необхідність будівництва заводу та розроблення детального плану території, визначена
нагальною необхідністю вирішення питань утилізації побутового сміття та інертних відходів
житлової, громадської та виробничої забудови, як м. Молочанськ так й навколишніх населених
пунктів розташованих на території Долинської сільської ради в цілому, що дозволить суттєво
зменшити антропогенне та техногенне навантаження на сельбищні території населених пунктів,
покращити екологічну ситуацію. Позбутися накопичення сміття на стихійних звалищах.
Планується розміщення в межах проектної території сміттєпереробного заводу з сучасними
технологіями, які відповідають аналогам європейських діючих заводів.
Перспектива будівництва такого заводу поряд з м. Молочанськ надасть можливість
перероблення відходів, які не можуть бути утилізовані іншим чином.
Детальні рішення щодо об'ємно-просторової композиції будівель та споруд проектного заводу,
техніко-економічні показники, будуть надані далі в робочій документації, згідно отриманих
технічних умов. У вихідних даних ТЕП від Замовника містобудівної документації, інформація
відсутня.
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процвітаючих міських центрів і сільських населених пунктів. Для досягнення цієї мети
Національна стратегія поводження з ТПВ забезпечує покращення та майбутнього розвитку
системи поводження з ТПВ в країні. Одним із аспектів Національної стратегії поводження з ТПВ є
створення структури заохочування до участі національних та місцевих органів влади України у
інвестиційних проектах.
Питання санітарної очистки міст та селищ району, яке в більшій мірі пов’язане зі збиранням,
утилізацією й захороненням побутових відходів, актуальні практично для всіх міст України.
Тому залишається економічно, технологічно і екологічно обґрунтованою необхідність в
розробці і впровадженні нових прогресивних і безпечних методів вирішення проблеми позбавлення
жителів міста від небезпеки забруднення атмосфери відходами споживання.
На сьогодні однією із основних причин екологічно небезпечної ситуації в ряді регіонів України
є недосконалість системи збирання й транспортування і утилізації твердих побутових відходів
(ТПВ), яка потребує вдосконалення та постійної адаптації до зростання кількості та
різноманітності побутових відходів внаслідок збільшення чисельності міського населення,
підвищення добробуту, зміни обсягу житлового фонду, роздрібної торгівлі та виробництва.
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Згідно Інвестиційного паспорту Токмацького району, починаючи з 2016 р, ведеться перелік
земельних ділянок, які можуть бути включені до загальнонаціональної бази даних інвестиційних
проектів з питань місцевого і регіонального розвитку, серед яких ділянки для будівництво
сміттєпереробного заводу з зручними логістичні зв'язки підприємства з населеним пунктом.
Досвід Європи, друге життя сміття. Зазвичай, розподіляють відходи на кілька основних
категорій: пластик, папір, скло, органічні відходи та метал, самі мешканці в пунктах та
майданчиках збору ТПВ.
З непридатної деревини, соломи і тд. виготовляють альтернативне органічне паливо —
пеллети, якими опалюють будинки.
Величезним попитом користується вторинна сировина з переробленого пластику. З пляшок,
які переробляють спочатку у гранули, виготовляють предмети домашнього побуду, корпуси
побутової техніки, труби, іграшки та багато іншого. Особливо популярна сировина серед
власників 3D-принтерів.
Статистика.
Згідно довідки наданою виконавцю містобудівної документації від Виконавчого комітету
Молочанської міської ради № 71 від 22.01.2018р, відомо, що станом на 01.01.2018р на території
м.Молочанськ:
- проживає 6900 чол. з них в багатоквартирних будинках - 950чол.
- уклали договір про надання послуг з вивезення (збирання й перевезення) - 163 організації
(підприємців) та 1985 договір з населенням.
- прийнята та діюча система збирання та вивезення твердих побутових відходів - плановаподвірна система збирання ТПВ.
- уклали договір на вивезення ТПВ негабаритних, ремонтних та виробничих за контейнерною
та безконтейнерною схемами в 2017р - 20 організацій (підприємців).

Згідно передпроектних задумів, земельна ділянка яку було вибрано Замовником проектних
робіт для можливого розміщення сміттєпереробного заводу, розташовано південніше існуючої межі
м. Молочанськ за межами сельбищної території міста, на території колишнього тваринницького
комплексу (МТФ), визначеного як виробнича територія.
Загальна площа проектних робіт – 13,22га. З них:
- сільськогосподарські території - рілля (державна власність) – 0га;
- пасовище по фактичному використанню – 0га,
- озеленення спецпризначення – 0,82га,
- виробнича територія (колиш. тваринницького комплексу)– 12,40 га.
Територія проектних робіт обмежена:
- з півночі, сходу та заходу – фактичними межами колишньої МТФ;
- з півдня – вул.Спартаківською.
Від межі проектних робіт до межі обласного центру - 72км,
від межі ДПТ до м.Токмак - 6,5км,
від межі ДПТ до залізничної колії 45м, (розташована за межами проектних робіт),
в межах 100-метрової зони огляду навколо ДПТ - відсутні водоохоронні та прибережнозахисні зони водних об'єктів, від межі території проектування до р. Молочна, понад - 3км,
в межах 100-метрової зони огляду навколо ДПТ - відсутні ботанічні пам'ятники місцевого
значення,
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від межі території проектування до ботанічної пам'ятники природи місцевого значення «Дуб
150-річчя» - 6км, знаходиться с.Долина.
централізовані системи надземних та підземних інженерних мереж та споруд
водозабезпечення, каналізування, теплозабезпечення, антени, вишки, водонапірні вежі, свердловини
в межах ДПТ - відсутні.
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3. ОЦІНКА ІСНУЮЧОЇ СИТУАЦІЇ:
стану навколишнього середовища, використання
використання території,
характеристика (за видами, поверховістю, технічним станом) будівель,
інженерного обладнання, транспорту, озеленення і благоустрою, планувальних обмежень.
3.1. Стан навколишнього середовища.
Розділ розроблений відповідно до вимог ДБН 360-92**, ДБН Б.1.1-11, СН 173-96.
Вплив на навколишнє природне середовище в межах проектних робіт чинять міські і
районні суб’єкти підприємницької діяльності, які мають стаціонарні і пересувні джерела
викидів, скидів забруднюючих речовин, розміщують промислові і побутові відходи на території
району. До таких відносяться виробничі підприємства в межах міста, перевезення небезпечних
(курних, токсичних) товарів залізницею.
Відомостей щодо випадків забруднення атмосферного, водних об’єктів та ґрунтів на
території міської ради від Замовника проектних робіт у складі вихідних даних не надходило.
3.2 Екологічна ситуація.
Екологічна ситуація в межах зони огляду навколо території проектування протягом останніх
років залишається стабільною, випадків екстримально-високого рівня забруднення складових
довкілля, підтоплення, зсувів, просідань поверхні території – дані відсутні.
Об’єктів рекреаційного використання – парки відпочинку, лісопарки, санаторії, бази
відпочинку, пляжі, мотелі, дитячі-спортивні секції, кемпінги в межах 100-метрової зони огляду
навколо проектної території - відсутні. Матеріали курортологічних ресурсів і медичного
зонування для курортних районів – відсутні.
3.3 Характеристика об’єктів та будівель в межах ДПТ, які негативно впливають
впливають на
навколишнє середовище.
Будівель, складів в межах проектних робіт, які негативно впливають на навколишній стан
території, що розглядається - не виявлено.
3.4 ІнженерноІнженерно-будівельні умови
Згідно інженерно-будівельного зонування (фізико-георафічного районування) територія ДПТ
розташована в зоні ІІІБ, підзони ІІІ-Б1 Південний степ, яка є сприятливою для всіх видів
будівництва.
3.5. Використання території.
На даний час земельна ділянка колишнього МТФ не використовується.
3.5 Характеристика будівель.
В межах ДПТ будівлі, споруди - відсутні.
3.6. Об`єктів культурної спадщини, земель історикоісторико-культурного призначення.
На території, що розглядається в межах ДПТ колишньому тваринницькому комплексу,
об`єктів культурної спадщини, земель історико – культурного призначення не виявлено. Наявні,
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видимі на поверхні кургани, могильники - відсутні, згідно лита від Запорізької обласної держаної
адміністрації. Про визначення та врахування державних та регіональних інтересів під час
розроблення детального плану території. № 09677/08-24 від 05. 01. 2018р.
Відомостей щодо наявних видимих чи невидимих об’єктів культурної спадщини на території
що розглядається від Замовника проектних робіт у складі вихідних даних не надходило.
3.7. Характеристика інженерного обладнання.
Згідно топопідоснови М 1:2000, виданої Замовником, через територію яка розглядається
проектом, не проходять інженерні підземні та наземні комунікації. Споруди – відсутні.
3.8. Характеристика транспорту.
Територія що розглядається в проекті не має вулиць з визначеними червоними лініями
житлового чи виробничого призначення або проїздів чи доріг місцевого значення. Найближча
асфальтована дорога з південного боку – вул. Спартаківська.
3.9. Характеристика озеленення і благоустрою.
Територія проектних робіт та оточуюча її 100-метрова зона огляду навколо, вільна від
зелених насаджень.
3.10. Планувальних обмежень.
Санітарно-захисний (нормативний) відступ від житлової садибної забудови, нормативний
відступ від залізничної колії.
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4. РОЗПОДІЛ ТЕРИТОРІЇ ЗА ФУНКЦІОНАЛЬНИМ
ФУНКЦІОНАЛЬНИМ ВИКОРИСТАННЯМ,
розміщення забудови на вільних територіях та за рахунок реконструкції,
структура забудови, яка пропонується (поверховість, щільність).
Згідно фактичного використання та Проекту районного планування району, території
розташовані навколо зони ДПТ відносяться до сільськогосподарської території. Територія в межах
зони проектування раніше використовувалась в якості сільськогосподарського підприємства,
тваринницького комплексу. Після затвердження проектних рішень детального плану щодо
запланованого функціонального використання територій, можливе визначення цільового
призначення земельної ділянки в межах проектних робіт, для розміщення та експлуатації
основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної промисловості.
В зв'язку з відсутністю від Замовника містобудівної документації передпроектних пропозицій
щодо бажаної схеми планування та забудови території, проектними рішеннями визначені основні
принципи функціонального зонування території в цілому.
В межах проектних робіт відсутні будівлі та споруди, тому реконструкція не передбачається.
Принцип функціонального зонування території, яка пропонується до подальшого розвитку,
передбачає розміщення поблизу території міста підприємства ІІ класу з СЗЗ 500м. В перспективі
(за потреби) в СЗЗ 500м, можливе розміщення підприємств 4-5 класу шкідливості з СЗЗ 50-100м, на
віддалених ділянках від межі міста, розміщення та будівництво яких буде можливо згідно окремого
проекту та надання містобудівних умов та обмежень.
Проектом визначена межа санітарно-захисної зони від житлової зони міста, а також від
існуючої залізничної дороги до зони розміщення котлованів, з урахування яких повинно
здійснюватись діяльність та планування й розміщення всіх зон в межах території.
Проектними пропозиціями передбачене зонування території, визначені місця розміщення
сміттєпереробного цеху, майданчику складування вторинної сировини, котлованів для зберігання
органічних відходів. Вирішені шляхи руху машин, заїзди та виїзди, передбачена об'їзна дорога,
обабіч житлових вулиць населеного пункту.
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Згідно проектних рішень, територія розділяється на три зони. В східній з боку залізниці
частині передбачається розміщення сміттєпереробного заводу. В центральній частині розміщення
декількох черг котлованів. В західній частині з боку сельбищної території господарської зони.
Господарська частина забудови.
Проектними рішеннями передбачений компактний майданчик для будівель різного призначення,
який має транспортне сполучення з двома іншими. В межах проектованої території вздовж
існуючої дороги, яка є продовження вулиці Спартаківська, передбачена дорога для внутрішнього
користування. Господарська зона розділяється на два майданчика, майданчик зберігання ґрунту з
котлованів для майбутньої рекультивації та проміжного шарування, а також майданчик
розміщення основних та підсобних будівель та споруд. (дет.дивись схему лист №4).
Зона сортування та тимчасового складування.
Більша частина території що проектується передбачена для розміщення майданчику
складування вторинної сировини. Він розділений на декілька додаткових з можливістю планування
та розміщення вторинного сміття по групам. Передбачені навіси для певного виду вторинної
сировини та додаткове сітчасте огородження. Передбачений окремий в'їзд для вантажних машин,
які вивозитимуть вторсировину, аванзона перед в'їздом, вантажний майданчик та контора,
вагова та ванна для коліс при виїзді.
Менша частина передбачена для розміщення головної будівлі території - сміттєпереробного
цеху. Максимальна довжина будівлі - 150м. Ділянка для розміщення цеху передбачена в північносхідній частині території проектування в цілому. Виїзд з будівлі передбачений на проектне
внутрішнє перехрестя. Поблизу нього передбачена споруда на опорах - оглядова вишка
планувальника роботи з зручним оглядом території в цілому.
В'їзд на територію для машин комунгоспу передбачений зі східного боку, через вагову та
майданчики первинного огляду й радіологічний контроль. (дет.дивись схему лист №4).
Зона розміщення котловану.
Проектом передбачена дорога внутрішнього користування, яка розділяє центральну зону дві
рівні частини.
На ділянці складування передбачається створення двох котлованів. Глибина котловану, який
риють у основі полігона, залежить від рівня ґрунтових вод. Основа днища котловану повинна
бути на 2 м вище прогнозованого рівня ґрунтових вод. Виїзд техніки з котловану передбачений
на заплановану дорогу, далі через ванну для миття коліс можливо потрапити в господарську
зону або зону складування вторинної сировини.
Згідно ДСП №173-96, полігони розміщають на ділянках, прилеглих до міських територій, якщо
вони не включені в житлову забудову відповідно до генерального плану розвитку міста на
найближчі 25 років, а також під перспективну забудову. на відстані 0,5км від житлової та
громадської забудови (санітарно-захисна зона), а також 1км від межі міста.
Необхідно розробити ОВНС - Оцінку впливу на навколишнє середовище.
Проектом передбачене озеленення спеціального призначення на першу чергу й на перспективу
в 500-метрової СЗЗ.
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Територія має внутрішні технічні проїзд по периметру та повздовжні додаткові, які
об'єднують три зони. Проїзди передбачені з твердого покриття.
На території відсутні існуючі магістральні споруди, що пересікають зону проектування. Від
проектних інженерних мереж застосовуються нормативні розриви до будівель та споруд.
При забудові необхідно провести інженерні вишукування:
- Інженерно-геодезичні та топографічні зйомки з точністю масштабів 1:500 та точніше
- інженерно-гідрографічні, трасувальні роботи, геодезичні стаціонарні спостереження
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Територія проектування огороджується глухим парканом висотою до 2м, який має металеву
сітчасту огорожу в верхній частині якої передбачаються спіральні загородження. За потреби
захисту навколишньої території та суміжних земельних ділянок від сміття, яке може бути
перенесене силою вітру, пропонується по периметру території над глухою частиною паркану
встановлення додаткового прозорого екрану (+1,5-2м) або сітчастого на металевих опорах для
уловлювання легких фракцій. Крім того таке огородження передбачається навколо карт
котлованів та серед загального майданчика складування вторинної сировини.
Додаткові заходи захисту проектної території. Застосування біоакустичні установок не
вимагає додаткового комплексу піротехнічних засобів відлякування, а й інтегральний характер
пропонованого пристрою значно підвищує ефективність впливу на птахів і дозволяє протягом
декількох хвилин ліквідувати скупчення птахів на значних площах, за потреби захисту
майданчиків накопичення сировини від птахів.
Освітлення території вирішується шляхом встановлення на стовпах та огорожі світильників з
кроком між ними орієнтовно 25-35 м. Рекомендується встановлення системи відеоспостереження по
периметру ділянки. На територію ділянки передбачається один основний-центральний та два
додаткових в’їзди - виїзди для різних зон. Передбачений також окремий пожежний в'їзд.
Майданчик для службової стоянки спецавтомобілей запланований під навісом поруч з гаражем
та майстернями. Парковка особистого транспорту передбачена на окремому майданчику, перед
адміністративно-побутовою будівлею, за потреби можливо її розміщення під навісом.
На першу чергу передбачено, що роботу комплексу забезпечують - 24чол/три зміни.
Постійних робітників 8чол/зміна. Точна кількість працівників та потрібні розрахунки потреб
комплексу будуть визначені на наступній стаді проектування.
За рахунок коштів підприємства фінансуються заходи, спрямовані на:
1) благоустрій, виконання робіт з ремонту і реконструкції доріг внутрішньогосподарського
користування, озеленення, утримання в належному стані території, яка їм належить на праві
власності або праві користування, а також об'їзних доріг та супутніх споруд;
2) усунення на закріплених за ними об'єктах благоустрою (їх частинах) пошкодження
інженерних мереж, елементів благоустрою, а також наслідків аварій, що сталися з їх вини.
3) ведеться санітарна вирубка лісосмуг та інших груп насаджень.
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5. ХАРАКТЕРИСТИКА ВИДІВ ВИКОРИСТАННЯ ТЕРИТОРІЇ.
ДПТ за межами населеного пункту вносить уточнення і доповнення до актуальної чи
перспективної Схеми планування території району на новому рівні містобудівної документації,
пов'язаному із більшою деталізацію території планування. Згідно задуму Замовника проектних
робіт, проектна територія буде використовуватися за призначенням - для будівництва
сміттєпереробного заводу.
Проектна місткість полігона розраховується для обґрунтування розмірів ділянки складування
сміття. Розмір земельної ділянки, що відводиться під складування, визначається залежно від:
- строку експлуатації полігона;
- чисельності населення району, що обслуговується, з урахуванням перспективи його
зростання;
- норми накопичення сміття та їх щільності;
- обсягу всіх інших відходів, що складуються з ТПВ (вуличне та будівельне сміття, деякі
промислові відходи, які дозволено складувати разом з ТПВ та інші);
- геометричної форми ділянки та допустимої висоти складування відходів;
- методу, який приймається для ущільнення відходів при складуванні;
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- напрямку подальшого використання земельної ділянки після закриття та рекультивації
полігона.
6. ПРОПОЗИЦІЇ ЩОДО РЕЖИМУ ВИКОРИСТАННЯ ТЕРИТОРІЙ
ПЕРЕДБАЧЕНИХ ДЛЯ ПЕРСПЕКТИВНОЇ МІСТОБУДІВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ.
Рішення детального плану повинні враховуватись і прийматись за основу при прийнятті
рішень органів самоврядування щодо використання територій, при розробленні та видачі
містобудівних умов, обмежень та моніторингу реалізації містобудівної документації на наступних
стадіях проектування.
Територія визначена детальним планом для містобудівного освоєння, слід використовувати за
функціональним призначенням.
Вразі відсутності можливості розміщення сміттєпереробного заводу та полігону ТБО на
проектованій території, її можливо використовувати для розміщення підприємств промисловості V, IV та ІІІ класу шкідливості відповідно до параметрів, визначених державними санітарними
нормами ДСП-173.
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7. ПЕРЕВАЖНІ, СУПУТНІ І ДОПУСТИМІ ВИДИ ВИКОРИСТАННЯ ТЕРИТОРІЙ.
Проектними пропозиціями передбачено використання території у якості виробничої.
Містобудівні умови та обмеження забудови ділянки зазначені нижче в Додатку 1.
Проектні та перспективні
перспективні переважні
переважні види використання території.
Сміттєпереробний завод.
Ппромислові підприємства - V, IV та ІІІ класу шкідливості відповідно до параметрів,
визначених державними санітарними нормами ДСП-173.
Дозволені види використання, що супутні переважним
переважним видам використання.
адміністративні будівлі, офіси, контори;
інженерно-технічні комунікації та споруди, що необхідні для обслуговування даної
території;
пожежні депо;
виробничо-лабораторні корпуси;
науково-дослідні, проектні і конструкторські організації, пов’язані з обслуговуванням
підприємств;
підприємства громадського харчування (кафе, їдальні, буфети), безпосередньо пов’язані з
обслуговуванням виробничих та промислових підприємств;
пункти надання швидкої медичної допомоги, аптеки,
зелені насадження спеціального призначення;
відкриті стоянки тимчасового збереження автомобілів, майданчики транзитного
транспорту з місцями зберігання автобусів, вантажних і легкових автомобілів;
залізничні під’їздні колії, вантажні та контейнерні майданчики;
об’єкти складського призначення
станції технічного обслуговування автомобілів;
авторемонтні підприємства;
автозаправні станції;
підприємства та бази сільськогосподарського призначення (аеропорти малої авіації без
глісадних смуг, передбачені для квадракоптерів).
Допустимі
Допустимі види використання, які потребують спеціального зонального погодження:
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будівлі та споруди, мережі систем електро-, газо-, водо та теплопостачання
регіонального рівня.

-

8. ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ПЛАНУВАННЯ ТА ЗАБУДОВИ ТЕРИТОРІЇ,
ФОРМУВАННЯ АРХІТЕКТУРНОЇ КОМПОЗИЦІЇ
КОМПОЗИЦІЇ
Основними принципами планування і забудови територій є:
- обґрунтування майбутніх потреб та визначення переважних напрямів використання
територій;
- урахування державних, громадських і приватних інтересів під час планування забудови та
іншого використання територій.
Формування архітектурної композиції передбачає:
- визначення принципової планувальної структури території;
- раціональне використання і формування об'ємно-просторової композиції, забудови
однотипними спорудами виробничої території.
Проектним рішенням ДПТ не вноситься жодних змін до планувальної структури навколишньої
території, яка потрапляє в 100-метрової зону огляду від межі проектних робіт.
Архітектурну композицію території на якій проектується нове будівництво, можливо буде
оцінити з боку населеного пункту, а також може сприймається на віддалені й формується по
фронтальному принципу – розгорткою всіх проектних будівель згідно сторін Світу.
9. СИСТЕМА ОБСЛУГОВУВАННЯ НАСЕЛЕННЯ, РОЗМІЩЕННЯ ОСНОВНИХ ОБ’ЄКТІВ ОБСЛУГОВУВАННЯ.

Згідно з ДСП №173-96. планувальні рішення вулично-дорожньої мережі населених пунктів
повинні виключати перевезення промислових і будівельних вантажів, транзитні транспортні
потоки на вулицях загальноміських центрів, площах, сельбищних територіях, набережних великих
водойм. З цією метою повинні улаштовуватись автомобільні дороги вантажного призначення і
об'їзні дороги на межі міста, в промислових і комунально-складських зонах, в смугах відводу
залізниць, санітарно-захисних зонах.
Проектом передбачена можливість руху машин комунгоспу обабіч існуючих житлових вулиць
міста. В'їзд на територію сміттєпереробного заводу здійснюється з окремої проектної дороги
місцевого значення, яка бере свій початок від автошляху Т-0401. Проходить поза відводами
земельних ділянок (ріллі) в бік залізничної одноколійної гілки, де вздовж відводу від залізниці
підходить до проектованої території з південного боку. Дорога (за потреби) передбачена на
підвищенні, шина проїжджої частин - 6м, узбіччя 1,5м обабіч дороги, сільського поперечного
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Територія знаходиться поруч з м. Молочанськ. Від центральної міста та об'єктів
обслуговування населення розташованих в межах громадської зони до проектної виробничої зони
- 2км. В межах проектованої території передбачена господарська зона з можливістю розміщення
всіх необхідних будівель та споруд для обслуговування робітників виробничої зони.
Наявність об’єктів обслуговування та соціальної інфраструктури (амбулаторії, пошти,
магазинів з продажу різних та супутніх товарів, а також в 100-метровій зоні огляду навколо межі
проектних робіт) раніше розробленою містобудівною документацією не передбачалося. Культурнопобутове обслуговування працівників підприємства виробничої зони планується в населеному
пункті.
10. ВУЛИЧНА МЕРЕЖА, ТРАНСПОРТНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ
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профілю з ухилом в один бік до передбаченого водовідвідного лотка. Вздовж дороги з боку ріллі
передбачена вітрозахисна лісосмуга.
Категорія й основні параметри під'їзної дороги визначають відповідно до розрахункової
інтенсивності руху (автомобілів/добу).
Проїзди в межах території заводу проектуються на стадії робочої документації.
Проектними рішеннями передбачений центральний в'їзд через КПП зі східного боку для машин
комунгоспу, з західного боку виїзд через господарську зону, направлений в бік об'їзної дороги. В
центральній частині в'їзд для машин які направляються на майданчик складування вторинної
сировини. Для аварійного обслуговування території на випадок перекриття головного в'їзду,
проектом пропонується аварійний виїзд з західного боку проектних робіт з існуючого ґрунтової
дороги, яка починається від вул. Спартаківська.
Оптимізація руху транспорту, здійснюється шляхом формування радіусів на перехрестях не
менше - 20м, створення вільних "трикутників" видимості на виїзді з території, формування
аванзони перед головними в'їздами та КПП для можливості накопичення машин. Створення
майданчика з твердим покриттям в межах господарської зони.
Проектні проїзди в межах території, а також об'їзна дорога повинна бути передбачена для
забезпечення руху вантажного та довгомірного транспорту.
Основні дороги, проїзди, проходи повинні мати тверде покриття. Влаштовуючи проїзди для
пожежних автомобілів до будівель, споруд та вододжерел ґрунтовою дорогою, її треба
укріплювати шлаком, гравієм або іншими місцевими матеріалами для забезпечення можливості
під'їзду будь-якої пори року.

Майданчик для розміщення надземних споруд інженерного забезпечення території, проектом
передбачено в центральній частині господарської зони, поблизу забудови.
Водозабезпечення - СЕС планується від локального водозабору.
Згідно загального переліку об'єктів, які проектують у господарській зоні полігона , повинна
бути передбачена артезіанська свердловина для власних водопотреб. Під час проектних робі була
виявлена в межах 500-метрової СЗЗ від сміттєпереробного заводу з боку міста, ділянка
інженерної інфраструктури з розміщеними на ній водонапірній вежі, КТП 10/0,4кВ та артезіанською
свердловиною.
Згідно наданого листа №70 від 22.01.18р, виконавцю містобудівної документації від
виконавчого комітету Молочанської міської ради, відомо, що свердловина знаходиться на балансі
КП "Громада Молочанської м/р", експлуатується свердл. з 1970р, термін експлуатаціє перевищує
нормативний, комунікації зношені, потребує ремонту. З початком будівництва полігону та заводу,
свердловина, яка буде знаходитися в межах 500-метрової СЗЗ, буде використовуватися виключно
для потреб проектної території полігону. З вказаного моменту свердловина буде відключена від
системи централізованого водопостачання населення м.Молочанськ. Слід зазначити,
водопостачання міста забезпечується 5 артезіанськими свердловинами (згідно загальної
інформації).
Згідно цього проектом пропонується підключення проектної території, на якій розташована
господарська зона до існуючої свердловини розташованої за межами території комплексу на
відстані понад 200м
В межах господарської зони передбачена станція водопідготовки, водопровідна насосна
станція.

Зам. інв. №

Підп. та дата

Зам. інв. №

11. ІНЖЕНЕРНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ,
РОЗМІЩЕННЯ ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ, СПОРУД
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Проектом передбачено на перспективу можливе розміщення свердловини технічної води для
додаткових потреб з західного боку території. Вода подається від свердловини до
адміністративної зони за допомогою передбачених насосних стацій, далі через модульну
контейнерну станцію водопідговки (за потреби) або для наповнення пожежної водойми.
Свердловина - технічної води подає воду до приямку, далі до резервуару для подальшої її
доочистки на індивідуальній установці. Згідно ЗУ «Про питну воду та питне водопостачання»
індивідуальні установки (пристрої) питного водопостачання – це пристрої для забору води з
водного об'єкта або водопровідної мережі та доведення її якості до вимог державних
стандартів.
(без ванн, місц. водонагрівачі та душові)- 8 працівника/зміна. х 150 л/добу = 1,2 м3/добу, без
врахування технічної води.
Потреба в необхідної кількості води (питної, технічної) буде вирішено наступною стадію
проектування в робочій документації.
Каналізація - децентралізована.
Проектом передбачена самопливна каналізація від резервуарів накопичення використаної води
до очисних споруд. Проектом передбачено відстань від можливого проектного розміщення очисних
споруд до існуючої свердловини за межами ДПТ - 210м. Проектом пердбачена можливість
розміщення КНС поблизу очисних споруд (за потреби).
(побутове водовідведення) 1,2 м3/добу х0,8%=0,96 м3/добу.
Газозабезпечення – Проектом передбачене утилізацію біогазу, що утворюється при
анаеробному розкладанні органічної складової ТПВ, можливість його збору та тимчасове
зберігання. Біогаз може використовуватись як паливо для енергетичних установок
(котлоагрегати, печі, стаціонарні двигуни-генератори) або для заправки в балони
автотранспорту. Майданчик для споруд дегазаційних установок для вилучення біогазу зі
свердловин, вузлу підготування його, газгольдерів, передбачений в межах господарської зони.
Система збирання та утилізації біогазу з полігону, буде вирішено наступною стадію
проектування.
Теплопостачання - Проектом передбачена можливість розміщення котельної в господарській
зоні, за потреби на першу черго можливе опалення приміщень від твердопаливного котлу, на
перспективу планується від індивідуальних пристроїв працюючих на газу власного виробництва.
Електропостачання. Енергозабезпечення потреб опалення та освітлення комплексу СЕС
передбачено від джерел міста. Передбачається підключення від ПС "Молочанська 330кВ",
розташованої за межею зони огляду проекту, прокладення кабелю від ПС до ТП розташованого на
території заводу, вздовж нормативного відступу від залізниці до проектної території. На
території передбачається будівництво ТП (або КТП) -10/0,4кВ для забезпечення власних потреб.
За потреби, передбачена можливість розміщення дизельної електропідстанції на випадок не
передбаченого відключення. Для освітлення проїздів та території передбачається установка
прожекторних світильників на опорах з кроком між ними.
Потреба в потужностях та необхідної кВт для сміттєпереробного заводу, освітлення
проїздів, майданчиків буде вирішено наступною стадію проектування в робочій документації.
Майданчик для розміщення ТП, проектом передбачено в центральній частині господарської зони
Телефонізація – Телефонізація від мобільних операторів (за потреби на території можливо
встановлення щогли, антени, вишки мобільного зв'язку).
Сміттєвидалення.
Сміттєвидалення - Санітарне очищення передбачає заходи по збиранню, видаленню та
знезараженню побутових та господарських відходів. Сухе побутове сміття, тверді відходи
збираються у сміттєзбірник, який передбачений проектом поблизу адмінбудівлі. Крім того
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передбачений сміттєзбірник поруч з будівлею конторою-офісом,
розташованою поблизу
вантажного майданчика вторинного сміття.
Майданчик для встановлення контейнерів ТПВ, огороджується глухим парканом та
захищається від опадів дашком. 280кг (рік.люд)*8осіб(одна зміна)=2240кг/рік. min 3 баки за
потреби роздільного сміття (1 бак-700кг).
Пожежогасіння.
Пожежогасіння.
Витрати води на зовнішнє пожежогасіння становлять 10 л/с. Згідно зі СНиП 2.04.02 має бути
передбачено два резервуари або водойми для пожежогасіння місткістю не менше ніж по 50 м3
кожний.
Розділ проекту на протипожежну безпеку та про пожежний захист виконати на стадії
розробки проектно-кошторисної документації. Зокрема розглянути забезпеченість території
водопостачанням для цілей зовнішнього пожежогасіння та забезпечити аварійно-рятувальною
технікою. Система протипожежного захисту повинна забезпечувати автоматичне відключення
окремих елементів електромереж при виникненні коротких замикань, забезпечення проїзду
пожежних машин та заходів по зовнішньому пожежогасінню. Проектом передбачено можливість
розміщення проектної свердловини технічної води, розташованої за межами території в зоні
озеленення спецпризначення для додаткового об'єму води.
Будівництво на території нових будівель та споруд (у тому числі тимчасових) може
здійснюватися лише за наявності проектної документації, яка пройшла попередню експертизу
(перевірку) в органах державного пожежного нагляду на відповідність нормативним актам з
пожежної безпеки.
Не дозволяється прибудовувати до будівель з огороджуючими металоконструкціями, що
містять горючі полімерні утеплювачі (пінополістирол, пінополіуретан тощо), комори, майстерні та
інші приміщення.
Проектними рішеннями ДПТ на території вздовж проїздів передбачені підземні пожрезервуари,
а також пожежна водойма - 2100м.куб в межах господарської зони.
Локальні міні-пожежі планується гасити пересувними установками з вуглекислотним
вогнегасниками. На території встановлюються пожежні щити, біля кожного КПП та в цеху.
Ворота в'їзду на територію підприємства, які відчиняються за допомогою електроприводу,
повинні мати пристосування (пристрої), які дозволяють відчиняти їх вручну.
Дороги, проїзди й проходи до будівель, споруд, пожежних вододжерел - водойми, пожрезвуарів,
підступи до зовнішніх стаціонарних пожежних драбин, пожежного інвентарю, обладнання та засобів
пожежогасіння мають бути завжди вільними, утримуватися справними, взимку очищатися від снігу.
На території на видних місцях повинні бути встановлені таблички із зазначенням порядку
виклику пожежної охорони, знаки місць розміщення первинних засобів пожежогасіння, схема руху
транспорту, в якій слід вказувати розміщення будівель, водойм.
Забороняється паління на території складування вторинної сировини та у приміщеннях. Усі
будівлі, приміщення і споруди повинні своєчасно очищатися від горючого сміття, відходів
виробництва і постійно утримуватися в чистоті. Терміни очищення встановлюються
технологічними регламентами або інструкціями.
Протипожежні системи, установки, устаткування приміщень, будівель та споруд (протидимовий
захист, пожежна автоматика, протипожежне водопостачання, протипожежні двері, клапани, інші
захисні пристрої у протипожежних стінах і перекриттях тощо) повинні постійно утримуватися у
справному робочому стані.
Не допускається улаштовувати на шляхах евакуації пороги, виступи, турнікети, двері
розсувні, підйомні, такі, що обертаються, та інші пристрої, які перешкоджають вільній евакуації
людей.
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Передбачені зручні в'їзди виїзди з проектної території. Проектом запланована зручна
внутрішня схема проїздів. Найближча пожстанція - 8 державний пожежно-рятувальний пост
знаходиться в м. Молочанськ, вул. Педенко, 40-а.

Територія полігона ТПВ, у тому числі ділянка складування і господарська зона, має бути
захищеною від затоплення зливовими та талими водами з вище розташованих земельних масивів.
Інженерне підготовлення території виконується для безпечної експлуатації проектних
майданчиків та забезпечення діяльності сміттєпереробного заводу.
Верхні відмітки територія з боку залізниці – 35,5м-34м. Верхні відмітки територія з боку
м.Молочанськ – 34,4м-32,2м.
Значне перероблення (планування) рельєфу буде здійснюватись в центральній частині
виробничої зони в процесі складання органічних відходів. Вертикальне планування, організація
відведення поверхневих вод в місцях забудови, автомобільної стоянки, майданчику складування
вторинної продукції, повинні виконуватися на стадії розробки робочої проектної документації.
Проектом передбачено можливість влаштування посилених, самопливних водовідних лотків для
відводу повеневих вод в межах окремих майданчиків та території в цілому в бік підземної станції
очищення поверхневих вод (сепараторів нафтопродуктів).
Для відводу повеневих стічних вод з підвищених суміжних земельних ділянок з північного боку,
передбачено проектний штучний водовідвідний насип. При перетині водовідвідних споруд з
дорогами та проїздами в місцях запланованих для руху вантажного транспорту, необхідно
облаштування водопропускних труб, або використовувати криті решіткою посиленні водовідвідні
лотки.
Технологія захоронення відходів включає відвід зливових вод з територій та збір й відведення
поверхневих та талих вод з території полігону на проектні очисні споруди, розташовані в
західній частині проектних робіт. Після очищення освітлені води, що не задіяні в круговому
технологічному циклі, проходять контроль якості та направляються на додаткове очищення для
повторного використання.
Проектом передбачений вільний доступ до водовідвідних лотків. які слугують основними
елементами системи поверхневого стоку для планової розчистки. Випуск поверхневих вод, які
сформувались на виробничій території в зону житлової забудови - не передбачається. Проектом
передбачено їх очищення на очисних спорудах зливових вод, для подальшого тимчасового
зберігання в резервуарах в технічних цілях.
Забезпечення дорожнього руху в межах виробничої території здійснюється з максимальним
збереженням існуючого рельєфу. Ухили по основним дорогам виробничої зони прийняті в
сприятливому для умов руху діапазоні – 1-6%. При плануванні території та будівництві об'їзної
дороги (за потреби) можливо використовувати будівельне сміття та інші інертні матеріали, при
умові контролю їх складу.
Проектними рішеннями ДПТ пропонується при плануванні території збереження рослинного
ґрунту та подальше використання його при організації та благоустрою поверхні земельної
ділянки. При вертикальному плануванні майданчику під розміщення будівель та споруд в ході
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будівництва необхідно забезпечити мінімальний об’єм земельних робіт, розрахувати нульовий
баланс, з використанням землі, яка виймається для будівництва фундаментів, проїжджих частин,
інших споруд.
13. КОМПЛЕКСНИЙ БЛАГОУСТРІЙ З ОРГАНІЗАЦІЄЮ РОЗВИТКУ ЗЕЛЕНИХ ЗОН
Враховуючи специфіку виробництва в межах проектних робіт не передбачається масове
висадження локальних груп дерев. Передбачено благоустроїти пішохідний прохід вздовж існуючої
вулиці Спартаківська. в господарській зоні поблизу адміністративно-побутовій будівлі
передбачений газон, а також висадження декоративних дерев та високорослих для створення
тіньової зони в місці розташування альтанки для тимчасового відпочинку робітників.
Вирішення питання щодо комплексного благоустрою території, який передбачає безпеку,
зручність і художню виразність середовища, що досягаються використанням засобів пластичної
організації рельєфу, покриттів поверхні землі, декоративного озеленення і обводнення
некапітальних споруд, малих архітектурних форм, зовнішнього освітлення, візуальної інформації 3D реклами встановленої на під'їзді, розміщення місця тимчасового відпочинку співробітників,
процентного відношення різних типів та прийомів озеленення в межах проектної території, буде
вирішено наступною стадію проектування.

Суб'єкти містобудівної діяльності повинні дотримуватися встановлених екологічним
законодавством і нормативно-технічними документами вимог щодо охорони навколишнього
природного середовища, раціонального використання природних ресурсів та екологічної безпеки
території в цілому. Санітарно-захисну зону слід встановлювати від джерел шкідливості до межі
житлової забудови, ділянок громадських установ, будинків і споруд, в тому числі дитячих,
навчальних, лікувально-профілактичних установ, закладів соціального забезпечення, спортивних
споруд та ін., а також територій парків, садів, скверів та інших об'єктів зеленого будівництва
загального користування, ділянок оздоровчих та фізкультурно-спортивних установ, місць
відпочинку, садівницьких товариств та інших, прирівняних до них об'єктів, згідно ДСП №173-96.
Розміри санітарно-захисної зони можуть бути зменшені, коли в результаті розрахунків та
лабораторних досліджень, проведених для району розташування підприємства буде встановлено,
що на межі житлової забудови та прирівняних до неї об'єктів концентрації шкідливих речовин у
атмосферному повітрі, рівні шуму, вібрації не перевищуватимуть гігієнічні нормативи.
При плануванні території враховані екологічні вимоги до планування території, спрямовані на
зменшення несприятливого впливу негативних факторів на здоров’я людини та навколишнє
природне середовище.
Категорія щодо шкідливості – ІІ клас (СЗЗ-500м)
Проектом визначена межа санітарно-захисної зони від житлової зони міста до виробничої
зони, а також від існуючої залізничної дороги до зони розміщення карт котлованів, з урахування
яких повинно здійснюватись діяльність та планування й розміщення всіх зон в межах території.
Проектними пропозиціями передбачене зонування території, визначені місця розміщення
сміттєпереробного цеху, майданчику складування вторинної сировини, котлованів для зберігання
органічних відходів.
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Існуючі зелені насадження, які розташовані за межами ДПТ відносяться до зелених насаджень
спеціального призначення, вітрозахисних лісосмуг. Проектом передбачено можливість на вільних
ненаданих у користування земельних ділянках, розташованих в межах 500-метрової СЗЗ навколо
ДПТ, розміщення додаткових груп та лісосмуг насаджень спеціального призначення. Особливу
увагу потрібно приділити території розташованій з західного боку ДПТ, яка знаходиться між
житловою зоною міста та проектним сміттєпереробним заводом. Територія санітарно-захисної
зони навколо ДПТ має бути розпланованою та упорядкованою. Мінімальна площа озеленення
санітарно-захисної зони - 50% для 500м-метрової.
Проект організації санітарно-захисної зони слід розробляти в комплексі з проектом
будівництва підприємства з першочерговою реалізацією заходів, передбачених у зоні.
Для зменшення впливу на навколишнє середовище підприємствами, що сортують, утилізують
та захоронюють сміття, державними нормами по їх проектуванню та проектними рішеннями
передбачені заходи по охороні навколишнього середовища:
- будівництво об'їзної дороги обабіч житлової зони міста;
- огородження всієї території,
- додаткове внутрішнє сітчасте огородження навколо карт-котлованів сітчастим
огородженням для уловлювання легких фракцій;
- будівництво нагірних водовідвідних канав та швидкотоку
- створення штучного насипу водовідвідного з боку суміжних підвищених територій;
- насадження захисних лісосмуг;
- укладання протифільтраційних екранів на днище карт котлованів,
- улаштування наглядових свердловин, до та після полігону, вздовж потоку ґрунтових вод,
- відведення біогазу, який утворюються при бродінні органічних фракцій сміття;
- огородження зони тимчасового зберігання вторинної сировини, сітчастим огородженням для
уловлювання легких фракцій;
- зона відвантаження сміття для первинного сортування передбачена в закритих приміщення
цеху.
Фактична відстань:
- від межі ДПТ до житлової зони міста - 350м,
- від садибної малоповерхової забудови до забудови розташованої в межах господарської
зони - 445м,
- від зони розміщення карт-котлованів до межі міста - 510м.
- від залізничної одноколійної дороги (гілки) до карт-котлованів - 200м.,
- від карт-котлованів до проектних лісосмуг (озеленення спецпризначення) - 50м,
- передбачена нормативна 200-метрова СЗЗ від карт-котлованів до земель
сільськогосподарського використання. Потрібно погодити обмеження використання суміжних
земельних ділянок з власниками.
Використання сільськогосподарських земель в межах санітарно-захисної зони
повинно
здійснюватись за умови погодження з санітарно-епідеміологічною службою.
Перспективний розвиток та розміщення садибної житлової забудови по вулиці Спартаківська
- в зонах впливу проектного сміттєпереробного заводу (Згідно ДСП №173-96) - буде небезпечним
для здоров’я мешканців перспективної забудови.
До початку будівництва Замовнику проектних робіт необхідно розробити ОВНС - Оцінку
впливу на навколишнє середовище, погодити проектну СЗЗ. Це комплекс заходів, спрямований на
виявлення характеру, інтенсивності і ступеня небезпеки впливу на стан навколишнього
середовища та здоров'я населення запланованої господарської діяльності в межах ДПТ.
ОВНС- необхідний для попередження шкідливого впливу планової господарської діяльності на
навколишнє середовище або мінімізація такого впливу при неможливості його повного усунення.
ОВНС проводиться на етапі проектування, ще до початку будівництва об'єкту.
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15. ЗАХОДИ ЩОДО РЕАЛІЗАЦІЇ
РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕТАЛЬНОГО ПЛАНУ
НА ЕТАП 5 РОКІВ.
Проект «Про розроблення детального плану території для розміщення полігону твердих
побутових відходів та сміттєпереробного заводу на перспективу на території Долинської
сільської ради Токмацького району Запорізької
Запорізької області (за межами населеного пункту)»,
пункту)»,
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Підп. та дата

Протифільтраційним екраном полігонів ТПВ вважається екран, що має відповідно до європейських стандартів коефіцієнт фільтрації води не більше 10-9 м/с.
Додаткові заходи захисту проектної території.
Дія шуму на організм людини не обмежується тільки дією на органи слуху. Подразнення шумом
передається в центральну й вегетативну нервову систему, а через неї впливає на внутрішні
органи, призводячи до різних змін в їхньому функціональному стані. Шум впливає також на
психічний стан людини, спричинюючи почуття неспокою й роздратування. Проектними рішеннями
передбачені заходи щодо зниження шуму від існуючої одноколійної залізниці, яка знаходиться зі
східного боку території. Захист передбачено для працівників майбутнього підприємства.
Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут», Київ.
"Зменшення шуму залізничного транспорту за допомогою шумозахисних екранів". Для зниження
рівнів шуму рекомендовано встановити шумозахисний екран, як найбільш ефективний акустичний
засіб зниження шуму, що створюється потоками залізничних поїздів на вказаній території
забудови. Влаштування екрану за рекомендованим варіантом забезпечує суттєве зниження рівня
звуку. В зв’язку з цим було розроблено низку нормативних документів на методи розрахунку шуму
в приміщеннях і на місцевості від різних джерел шуму. Основним джерелом шуму, що негативно
впливає на прилеглу до транспортної магістралі територію, є шум, створюваний потоком
вантажних і пасажирських поїздів. Захист території від шуму вказаного джерела має
здійснюватися як архітектурно-планувальними заходами, так і застосуванням будівельноакустичних засобів, одним з яких є встановлення шумозахисного екрана.
Захист приміщень сміттєпереробного цеху, монтаж панелей, їх клас та вид, буде вирішено
наступною стадією проектування. На першу чергу проектними рішеннями передбачено створення
лісосмуги спецпризначення зі східного боку території ДПТ.
Насадження нових дерев може бути рядовим або шахматним при відстані між деревами не
більше 4 м, висоті дерев не менше 5 – 8 м, а кущів – 1,5 – 2 м. При цьому шахматне насадження
більш ефективне для зниження шуму. Зелені насадження із хвойних порід більш ефективні для
шумозахисту у порівнянні з листяними і не залежать від пори року, вони додатково прикрасять
проектну територію й створять зелену стіну з боку залізниці. Ростуть вони повільно, тому
поєднання їх з листяними породами дерев буде більш доцільне для даної території.
Віброзахист території та майбутніх приміщень від залізниці.
Зі східного боку території, за лінією забудови пропонується передбачити противібраційний
екран, фактично це - повздовжній рів (траншея) для захисту приміщень сміттєпереробного цеху.
Необхідна ширина рову завжди залежить від щільності і властивостей матеріалу, застосованого
як -"заповнювач". Для гуми 1-3 см, для матів з вербових гілок 10-20 см, засипка керамзитом і
щебенем великої фракції повинна мати ширину 35-50 см, а піщана засипка - понад 60 см. Ширину
рову визначає проектувальник після виконання на території необхідних досліджень і вимірів до
початку монтажу "заповнювача".
Додаткові заходи щодо зниження шуму, повинна бути передбачена в робочій документації
заздалегідь, за рахунок орієнтації вікон та дверей в проектних приміщеннях в протилежну
сторону від джерела шуму.
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розроблено згідно завдання на проектування в детальному плані враховуються інвестиційні наміри
будівництва.
Необхідно:
- оприлюднити проект;
- затвердити проектну містобудівну документацію;
- розробити Оцінку впливу на навколишнє середовище (ОВНС),
- рекомендовано погодити проектну межу СЗЗ з Інститутом громадського здоров'я ім. О.М.
Марзєєва НАМН України.
- погодити проектні пропозиції щодо організації в'їзду-виїзду на автошлях ІV-категорії
(Т-0401) між м.Молочанськ та с.Левадне з Філія “Токмацький райавтодор” ДП “Запорізький
облавтодор”;
- погодити з проект Облуправлінням МНС (ГУ ДСНС України у Запорізькій області);
- проінформувати Департамент екології та природних ресурсів Запорізької обласної
державної адміністрації
- розробити землевпорядну документацію проектом землеустрою щодо присвоєння
цільового призначення зем. діл. в межах проектної території;
- розробити та затвердити проектну документацію;
- отримати дозвіл на будівельні роботи;
- отримати умови підключення до існуючої електропідстанції, узгодити ти лінії
електропередачі, - визначити трасування лінії електропередач;
- закріпити на місцевості планувальні вісі проектної об'їзної дороги;
- отримати технічні умови (заключити договір) на водопостачання від існуючої
свердловини розташованої за межами ДПТ;
- виконати благоустрій пішохідно-транспортного зв’язку.
16. ТЕХНІКОТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ
№

Показники
всього:

Вихідний
2018р.

Розрахунковий
термін 2033р.

га

13,22

13,22

1

Сельбищна територія

га

0

0

2

Виробнича територія
в т.ч.
2.1 Господарська зона
2.2 Зона сортування та тимчасового складування

га

0

12,4

га
га

0
0

3,55
4,9

га

0

4,77

Сільськогосподарська територія

га

0

0

4

Інші території в межах проектних робіт:

га

0

0

5

Охорона навколишнього середовища:
в т.ч.
5.1
Площа територій, що попадає в охоронну зону від
котловану до сільськогосподарських угідь на
суміжних зем. зіл. (200м)
5.2
Площа проектної територій, що попадає в
нормативний відступ від залізничної дороги - 200м,

га

0

17,04

га

8,4

8,4

2.3 Зона котлованів
3
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ТЕРИТОРІЯ В МЕЖАХ ПРОЕКТНИХ РОБІТ

Одиниця
виміру
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від житлової забудови (500м-СЗЗ) до розміщення
котловану
6

Інша інформація території в межах ДПТ
в т.ч.
6.1
6.2
6.3
6.4

Будівель (кап./безфунд.)
Кількість працівників
Довжина внутрішнього Проїзду 01
Довжина проїзду по периметру

кіл.
Чол.
км
км

0
0
0
0

8/10
24/8-зміна
0,95
1,2

17. ЗАХОДИ ЦИВІЛЬНОЇ ОБОРОНИ

Зам. інв. №

Підп. та дата

Зам. інв. №

В складі містобудівної документації розробляються заходи захисту населення на особливий
період, але саме для детального плану території в ДБН Б.1.1-5 об’єм робіт та перелік питань не
визначено.
Територія проектних робіт згідно зонування по можливому впливу засобів ураження та
природних катастроф - не розташована в зоні можливих руйнувань.
Надзвичайна ситуація техногенного та природного характеру - порушення нормальних умов
життя і діяльності людей на окремій території чи об'єктів на ній спричинене аварією,
катастрофою, стихійним лихом або іншою небезпечною подією, в тому числі епідемією, епізоотією,
епіфітотією, пожежею, яке призвело (може призвести) до неможливості проживання населення на
території чи будівництві нових об'єктів, ведення там господарської діяльності - відсутні.
Основними чинниками, які становлять небезпеку для робочого та обслуговуючого персоналу
об’єкта та його безперебійного функціонування, будуть небезпечні фактори при застосуванні
ворогом зброї масового враження та при виникненні надзвичайних ситуацій техногенного та
природного характеру в мирний час.
На виконання вимог п. 1 п. 1ст 20 «Кодексу цивільного захисту України» (введений в дію від
01.07.2013 року № 5403-VI) особовий склад працівників та обслуговуючого персоналу об’єкта
укриватиметься в найближчих розташованих захисних спорудах цивільного захисту, відповідно до
вимог табл.. 4 дод. 1 до ДБН В.2.2-5-97 «Захисні споруди цивільної оборони».
У випадку необхідності робочий та обслуговуючий персонал об’єкта буде евакуйовано в
безпечні місця відповідно до загальних планів евакуації населення запланованих в районі.
Евакуація людей буде здійснюватись по визначених маршрутах та під’їздах.
На першу чергу захист працівників в разі надзвичайної ситуації військового характеру
передбачено в межах комплексу. в підземних пристосованих приміщеннях (тимчасовому укритті)
або в простішому окремо обладнаному укритті – «щілині». Одне приміщення передбачене поблизу
адміністративно-господарської будівлі, інше приміщення поблизу сміттєпереробного цеху.
Щілину роблять глибиною близько 2,3 м. Стіни щілини укріплюють дошками, жердинами, хмизом,
очеретяними фашинами або іншим підручним матеріалом. Входи в щілини роблять східчасті, під
прямим кутом до осі щілини, і закривають дверима. Перекриття щілини роблять з накату колод,
потім шар глини товщиною 10 — 15 см, який захищає щілину від потрапляння дощових вод, і шар
ґрунту 20 — 40 см. Зверху все це вкривають дерном. Поверхневі води відводять у бік від щілини
по стічних канавках.
В межах проекту та на прилеглих територіях населеного пункту потенційно небезпечних
об'єктів, на яких можуть використовувати небезпечні речовини, що за певних обставин можуть
створювати загрозу виникненню техногенної надзвичайної ситуації, немає.
Проектними пропозиціями передбачені необхідні заходи, що забезпечують безпечне
функціонування об’єкта:
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- організовані під’їзди та внутрішні проїзди шириною не менше 6м;
- інженерне забезпечення (електропостачання, водопостачання, каналізування);
- оповіщення працюючих на об’єкті про загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій
(встановлення сигнально-гучномовних пристроїв);
- забезпечення системою протипожежного захисту;
- передбачені додаткові в'їзди - виїзди.
- Найближча дорога територіального значення знаходиться на відстані - 1км.
- За умови збирання біогазу, на щит технологічного контролю необхідно вивести
світлозвукову сигналізацію, яка попередить про утворення небезпечних концентрацій кисню в
трубопроводі біогазу і концентрацій метану в приміщеннях (за наявності)..
Радіофікація. Для ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій. З метою недопущення загибелі
людей, забезпечення їх нормальної життєдіяльності у НС передусім повинно бути проведено
сповіщення про можливу загрозу, а якщо необхідно, організувати евакуацію.
Місцеві органи виконавчої влади, зобов'язані надавати населенню через засоби масової
інформації оперативну та достовірну інформацію:
- про стан цивільного захисту,
- про виникнення надзвичайних ситуацій,
- методи та способи захисту від них,
- вжиття заходів щодо забезпечення безпеки.
Переліки такої інформації затверджується спеціально уповноваженим центральним органом
виконавчої влади з питань цивільного захисту.
Для того, щоб населення своєчасно ввімкнуло радіо та телевізор, існує сигналізація (сирени,
ревуни, гудки) розміщені переважно на найвищих спорудах в населеному пункті.

Додаток.1
МІСТОБУДІВНІ УМОВИ ТА ОБМЕЖЕННЯ ЗАБУДОВИ ДІЛЯНКИ
Містобудівні умови та обмеження забудови ділянки складаються з текстової та
графічної частин, відповідно "Порядку надання містобудівних умов та обмежень забудови
земельної ділянки, їх склад та зміст" , затвердженому Наказом Мінрегіонбуду №109 від
07.07.2011 р.

ПРОЕКТ

Україна, Запорізька область, Токмацький
Токмацький район,
Долинська сільська рада,
рада, за межами населеного пункту
ЗАГАЛЬНІ ДАНІ:

2.Інформація про інвестора

3.Наміри забудови

Зам. інв. №

Підп. та дата

Зам. інв. №

1.Назва об’єкта містобудування

- Будівництво полігону твердих побутових відходів та
сміттєпереробного заводу.
ТОВ СП "НІБУЛОН"
Адреса: 54002, Україна, Миколаївська обл., місто Миколаїв,
Каботажний спуск, 1.
ЄДРПОУ 14291113.
Св. № 100002619
Р/р 26001000009580
в АТ «Укрексімбанк», МФО 322313.
- Будівництво майданчиків первинного сортування
сортування сміття,
будівництво сміттєпереробного цеху, котловану ІІ-ої черги
комплексу, додаткових й супутніх будівель та споруд;
будівництво будівель та споруд в межах господарської зони;
встановлення групи безфундаментних модульних будиночків;
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4.Адреса будівництва або місце
розташування об‘єкта:
5.Документ, що підтверджує право
власності або користування
земельною ділянкою:
6.Площа земельної ділянки
7.Цільове призначення земельної
ділянки :

Державна власність
- 13,
13,22га
22га
- 11.02 для розміщення та експлуатації основних, підсобних і
допоміжних будівель та споруд підприємств переробної
промисловості.
промисловості.

- Проект «Про розроблення детального плану території
для розміщення полігону твердих побутових відходів та
сміттєпереробного заводу на перспективу на території
Долинської
Долинської сільської ради Токмацького району
Запорізької області (за межами населеного пункту)»,
ТОВ «Архрозвиток», 2017р.смт. Слобожанське, Дніпровський
район, Дніпропетровської області.
Затв. Роспорядженням голови районної державної
адміністрації
від _____._______
201__р
- Виробнича зона

9. Функціональне призначення
земельної ділянки
- Згідно технікотехніко-економічних показників проекту.
10. Основні техніко-економічні
показники об‘єкта будівництва
(відповідно містобудівного
розрахунку):
МІСТОБУДІВНІ УМОВИ ТА ОБМЕЖЕННЯ ЗАБУДОВИ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ
7-12м
1. Гранична висота будівлі/споруд
35%
35%
2.Максимальний відсоток
забудови земельної ділянки
3.Максимально допустима щільність Не нормується
населення (для житлової забудови)
Згідно діючих норм
4.Відстань від об‘єкта, який
проектується, до червоних ліній та
ліній регулювання забудови
СЗЗ від заводу та карт - 500м.
5.Планувальні обмеження (зони

Зам. інв. №

Підп. та дата

Зам. інв. №

8.Посилання на містобудівну
документацію: генеральний план
населеного пункту, план зонування,
детальний план території та
рішення щодо їх затвердження (у
разі наявності)

монтаж на гвинтових
гвинтових фундаментних кріпленнях огородження,
огородження,
елементів освітлення; будівництво майданчику з твердим
покриттям та поліпшеним покриттям, проїздів, будівництво
майданчиків-об’їзної дороги місцевого значення, формування майданчиків
аванзони; прокладання електричних кабелів
кабелів,
ів, водопроводу від
існ.свердловини, каналізації, трубопроводів, ін.комунукацій,
висадження дерев в передбачених зонах озеленення
спецпризначення І-ої черги,
черги, лісосмуг.
- Україна, Запорізька область, Токмацьк
Токмацькький
кмацькький район,
Долинська сільська рада,
рада, за межами населеного пункту
пункту
(поблизу південної околиці м. Молочанськ)
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охорони пам‘яток культурної
спадщини, зони охоронюваного
ландшафту, межі історичних
ареалів, прибережні захисні смуги,
санітарно-захисні та інші
охоронювані зони) :
6.Мінімальні допустимі відстані
будинків, що проектуються, до
існуючих будинків та споруд
7. Охоронювані зони інженерних
комунікацій

- при необхідності може бути визначена (менша чи більша
СЗЗ) додатковими окремими проектами -ОВД, ОВДС.

Категорія щодо шкідливості – ІІ клас (СЗЗ-500м)

Згідно діючих норм

Згідно діючих норм

Склад і обсяг інженерних досліджень, геологічні та
8. Вимоги до необхідності
гідрогеологічні умови ділянки встановлюється технічним
проведення інженерних вишукувань
згідно з ДБН А.2.1-1-2008 «Інженерні завданням.
Провести інженерноінженерно-геологічні вишукування, згідно
вишукування для будівництва»:

9.Вимоги щодо благоустрою (в тому
числі відновлення благоустрою) :

11. Вимоги щодо забезпечення
необхідною кількістю місць зберігання
автотранспорту
Якщо під час проведення земляних робіт
робіт буде виявлено
12. Вимоги щодо охорони
знахідку археологічного або історичного характеру,
культурної спадщини.
виконавець робіт зобов'язаний зупинити їх подальше
ведення і протягом однієї доби повідомити про це
відповідний орган охорони культурної спадщини та
орган місцевого самоврядування,
самоврядування, на території якого
проводяться земляні роботи.

Зам. інв. №

Підп. та дата

Зам. інв. №

10.Забезпечення умов транспортнопішохідного зв‘язку:

завдання розробника документації стадії РП.
- територію забезпечити освітленням,
- на території передбачити майданчик для тимчасового
відпочинку робітників;
- благоустроїти прилеглу територію вздовж вулиці
Спартаківська.
- організувати безпечний виїзд транспорту на вулицю
Спартаківська.
- облаштувати вздовж проїзду вулиці Спартаківська
пішохідний тротуар 1,5м, для безпечного проходу робітників
до зупинок громадського транспорту
- передбачити схему руху комунального автотранспорту
обабіч житлових вулиць населеного пункту.
пункту.
Згідно діючих норм

Аркуш

11.17/77.1 ПЗ
Зміна

Кіл.. Аркуш №док.
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