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Передмова. 

Детальний план території – містобудівна документація, що уточнює або визначає плану-

вальну організацію, функціональне призначення, просторову композицію, параметри забудови 

та ландшафтної організації частини території населеного пункту або території за його межами. 

Детальний план території за межами населеного пункту уточнює у більш крупному масштабі 

положення схеми планування території району. 

           Детальний план території визначає: 

 принципи планувально-просторової організації забудови; 

 червоні лінії та лінії регулювання забудови; 

 функціональне призначення, режим та параметри забудови однієї чи декількох земельних 

ділянок, розподіл території згідно з будівельними нормами, державними стандартами і 

правилами; 

 містобудівні умови та обмеження; 

 черговість та обсяги інженерної підготовки території; 

 систему інженерних мереж; 

 порядок організації транспортного та пішохідного руху; 

 порядок комплексного благоустрою та озеленення території. 

Мета розроблення даного детального плану - визначення можливості розміщення 

об’єкту певного функціонального профілю в межах окремої території (за межами населеного 

пункту), а також зміни цільового призначення ділянок встановленого землекористування, ви-

значення містобудівних умов і обмежень для будівництва об’єкту, а саме - торгово-

розподільчого складу промтоварів (спорттовари) з адміністративно-побутовими та технічними 

приміщеннями та будівлями.  

1. Підстави для розроблення детального плану території. 

Замовник «Детального плану території для будівництва складу з прибудовою адмініст-

ративно-побутової будівлі та технічними приміщеннями на земельних ділянках загальною 

площею 4,7374 га, розташованих на території Якушинецької сільської ради (за межами населе-

ного пункту) Вінницького району Вінницької області» – Вінницька РДА (розпорядження від 

18.03.2020 р. за № 65). 

Розробник «Детального плану території для будівництва складу з прибудовою адмініст-

ративно-побутової будівлі та технічними приміщеннями на земельних ділянках загальною 

площею 4,7374 га, розташованих на території Якушинецької сільської ради (за межами населе-

ного пункту) Вінницького району Вінницької області» – ТОВ «НВК «Світязь» (Товариство з 

обмеженою відповідальністю «Науково-виробнича компанія «Світязь»). 
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Розроблення детального плану здійснювалось: 

- згідно вимог нормативно-правових актів України у сфері містобудування та архітектури, 

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

Б Б.1.1.-17 2013 «Умовні позначення графічних документів містобудівної документації»; 

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

цевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, щодо розроблення, збере-

ження та тиражування містобудівної документації. 

Картографічна основа розроблена ТОВ «НВК «Світязь» у 2020 році в програмному ком-

плексі «Digitals» методом стереотопографічної зйомки, що має зв’язок із державною системою 

координат УСК-2000. Вихідним масштабом форми картографічної основи для створення дета-

льного плану є масштаб М 1: 1000. 

Вихідні дані, використані при розробці «Детального плану території для будівництва 

складу з прибудовою адміністративно-побутової будівлі та технічними приміщеннями на земе-

льних ділянках загальною площею 4,7374 га, розташованих на території Якушинецької сільсь-

кої ради (за межами населеного пункту) Вінницького району Вінницької області»: 

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

зроблення детального плану території для будівництва складу з прибудовою адміністративно-

побутової будівлі та технічними приміщеннями на земельних ділянках загальною площею 

4,7374 га, розташованих на території Якушинецької сільської ради (за межами населеного пунк-

ту) Вінницького району Вінницької області»; 

- завдання на розробку детального плану; 

- схема планування території Вінницької області (розробник - Український науково-

дослідний інститут проектування міст «Діпромісто», м. Київ) затверджена рішенням сесії Він-

ницької обласної ради у 2013 р.; 

- матеріалів проекту планування території Вінницького району (розробник - ТОВ «Діп-

роцивільпромбуд», 20____ р.); 

- генеральний план та план зонування с. Зарванці; 

- лист Департаменту будівництва, містобудування та архітектури Вінницької обласної 

державної адміністрації щодо врахування державних інтересів при розробленні детального пла-

ну території від 27.04.2020 р. за № 05.1-09/735 з листами (додатками): 

- Головного управління Держпродспоживслужби у Вінницькій області від 17.04.2020 р. 

за № 6.3/2778-20; 

- Управління культури і мистецтв облдержадміністрації від 21.04.2020 р. за                                

№ 1890/02-25; 

- Департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації від 01.04.2020 р. за                                  

№ 12-1612; 
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- Департаменту освіти і науки облдержадміністрації від 02.04.2020 р. за № 01-21/861; 

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

кій обл. від 31.03.2020 р. № 01-1891/13; 

- АТ «Вінницяобленерго» від 09.04.2020 р. за №  05.21-3789; 

- КП «Вінницяоблводоканал» від 06.04.2020 р. за № 2/08-919; 

- Управління Держпраці у Вінницькій області від 03.04.2020 р. № 1284/17-09/09; 

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

держадміністрації від 02.04.2020 р. за № 01-23-05/455; 

- Департаменту агропромислового розвитку, екології та природних ресурсів облдер-

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

- Департаменту міжнародного співробітництва та регіонального розвитку облдержадмі-

ністрації від 03.04.2020 р. за № 759/4-1; 

- лист Служби автомобільних доріг у Вінницькій області від 03.04.2020 р.за № 629; 

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

дані. 

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

вні документи: 

- Земельний кодекс України; 

- Водний кодекс України; 

- Закон України «Про основи містобудування»; 

- Закон України «Про регулювання містобудівної діяльності»; 

- Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»; 

При проектуванні враховані вимоги: 

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

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

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

- Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів, затверджені 

Наказом Міністерства охорони здоров’я України від 19 червня 2006 р. за №173; 

- СНиП 2.11.01-85 «Складські будівлі». 

2. Мета розроблення детального плану території. 

          Метою розроблення детального плану території є: 

- обґрунтування можливості використання обраної території (земельної ділянки) для ро-

зміщення складу з прибудовою адміністративно-побутової будівлі та технічними приміщення-

ми; 

  - визначення можливості зміни цільового призначення земельної ділянки для будівницт-



 

 

12 

 

ва та обслуговування будівель торгівлі (землі громадської забудови, код - 03.07) після затвер-

дження ДПТ відповідно до вимог чинного законодавства); 

           - визначення планувальної організації, функціонального призначення, просторової ком-

позиції та параметрів забудови, а також ландшафтної організації території, призначеної під бу-

дівництво торгово-розподільчого складу промтоварів (спорттовари) з адміністративно-

побутовими та технічними приміщеннями та будівлями;              

            - встановлення містобудівних умов і обмежень на використання земельних ділянок; 

            -  затвердження замовником детального плану території; 

            - розробка проекту землеустрою після затвердження детального плану території для 

будівництва торгово-розподільчого  складу промтоварів; 

            - отримання містобудівних умов і обмежень для проектування та будівництва  об’єкту; 

            -  проектування будівництва складу промтоварів; 

            - будівництво торгово-розподільчого складу промтоварів (спорттовари) з адміністратив-

но-побутовими та технічними приміщеннями та будівлями. 

3. Оцінка існуючої ситуації. 

3.1. Містобудівні умови. 

Земельні ділянки під будівництво торгово-розподільчого складу промтоварів (спортто-

вари) з адміністративно-побутовими та технічними приміщеннями та будівлями розташовані на 

території Якушинецької сільської ради Вінницького району Вінницької області за межами на-

селеного пункту на території земель с/г призначення (кадастрові номери: 

0520688900:01:012:0001 та 0520688900:01:012:0002 - приватна власність). Загальна площа земе-

льних ділянок, на яких планується розмістити торгово-розподільчий склад промтоварів (спорт-

товари) з адміністративно-побутовими та технічними приміщеннями та будівлями – 4,7374 га.  

Відстань від зазначених земельних ділянок  до с. Якушинці та  с. Зарванці– 0,2 км, до 

районного та обласного центру м. Вінниця  – 1,7 км.  

3.2. Характеристика місця розташування об’єкту та наявної містобудівної 

документації. 

Межа території проектування (детального плану території) під будівництво торгово-

розподільчого складу промтоварів (спорттовари) з адміністративно-побутовими та технічними 

приміщеннями та будівлями на території Якушинецької сільради за межами населеного пункту 

встановлена відповідно до розпорядження Вінницької РДА. 

Проектований торгово-розподільчий склад промтоварів (спорттовари) з адміністративно-

побутовими та технічними приміщеннями та будівлями розміщується в межах приватних земе-
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льних ділянок загальною площею 4,7473 га (кадастрові номери 0520688900:01:012:0001 та 

0520688900:01:012:0002).  

Рельєф ділянок проектування для розміщення складу промтоварів є складним та має 

значний перепад з ухилом в південно-західному напрямку. Перепад висот в межах території 

проектування складає > 9,0 м в Балтійській системі висот і характеризується абсолютними 

відмітками від 258,0 м до 267,0 м.    

Ділянки обмежені зі сходу та заходу землями приватної власності громадського призна-

чення, а із північної та південної сторони - територія зелених насаджень спецпризначення та 

смуга відведення автодороги.  

В межах ділянок проектування забудова відсутня.  

За існуючим станом територія вкрита трав’яною рослинністю. 

Основні під’їзди до ділянки проектування пропонується влаштувати від існуючих перех-

ресть вулиць с. Якушинці та с. Зарванці із автодорогою міжнародного значення М-12, а додат-

ковий - з польових доріг з південної сторони. 

3.3. Природно-кліматичні умови. 

Згідно ДСТУ-Н Б В.1.1-27:2010 «Будівельна кліматологія» територія с. Зарванці та с. 

Якушинці розташована в північно-західному районі (район І), згідно архітектурно-будівельного 

кліматичного районуванню території України, клімат помірно-континентальний з м’якою зи-

мою і помірно-теплим літом. 

 

Середня температура повітря січня - мінус 5,1°С. 

Середня температура повітря липня – плюс 18,7°С. 

Максимальна літня температура - плюс 36-38 °С, зимова - мінус 31-35 °С. 

Нормативна глибина промерзання ґрунтів – 0,8 – 1,18 м. 

Сейсмічність району - до 6 балів. 

Кількість опадів за рік складає 617 мм. 

Снігове навантаження – 136 кг. 

Кліма-

тичний 

район, 

підра-

йон 

Температура повітря, С 

Кількість опа-

дів за рік, мм 

Відносна 

вологість у 

липні, % 

Швидкість 

вітру у січні, 

м/с 

середня за абсолютна 

січень липень 
міні-

мальна 

макси-

мальна 

І  
Від -5 

до -8 

Від 18 

до 20 

Від -37 

до -40 

Від 37 

до 40 
Від 550 до 700 

Від 65 до 

75 
Від 3 до 4 
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Річна сума сонячної радіації – 914 ккал/см². 

Середньорічна кількість опадів складає 510-580 мм. В теплий період випадає 428-463 мм, 

в холодний період – 112-114 мм опадів. 

Середня швидкість вітру в січні – 3,1-4,0 м/сек. 

Середня швидкість вітру в липні – 3,1-4,0 м/сек. 

Переважний напрям вітру протягом року: 

- в січні - північно-західний, західний; 

- в липні – західний. 

Середньорічна швидкість вітру складає 3,2-3,5 м/сек., максимальна може досягати 21-27 

м/сек. 

Сніговий покрив встановлюється в третій декаді листопада та сходить в третій декаді бе-

резня. Середньодекадна висота снігового покриву коливається у межах 2-24 см. Середня за рік 

відносна вологість повітря становить 79%. 

Фізико-географічна зона - Вінницька область розташована на правобережжі Дніпра в 

межах Придніпровської та Подільської височин. 

Середня висота  над рівнем моря – 305,0 м. 

Територія с. Зарванці та с. Якушинці розташована в межах буферної зони Півден-

нобузького національного субмеридіонального екокоридору. 

3.4. Планувальні обмеження. 

Внаслідок проведеного аналізу існуючого стану території проектування та містобудівно-

го оточення встановлено, що: 

 прибережні захисні зони водойм – відсутні; 

 санітарно-захисні зони – 50-100м; 

 зони охорони від підземних та відкритих джерел водопостачання, водозабірних та водо-

очисних споруд, об’єктів оздоровчого призначення та інші – R=30 м; 

 протипожежна охоронна зона лісових насаджень – відсутня; 

 зони охорони пам’яток культурної спадщини, археологічних територій, історичного аре-

алу населених пунктів – відсутні; 

 мережі водопостачання, водовідведення та теплові мережі – відсутні; 

 охоронна зона від кабелів зв’язку – відсутні; 

 охоронна зона від ЛЕП 10 кВ – 10 м; 

 зони особливого режиму, використання земель навколо військових об’єктів Збройних 

Сил України та інших військових формувань – відсутні. 

Територія, на якій планується будівництво торгово-розподільчого складу промтоварів 
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(спорттовари) з адміністративно-побутовими та технічними приміщеннями та будівлями, 

відповідає вимогам для розміщення об’єктів торгівлі.    

4. Основні принципи планування та забудови території. 

4.1. Архітектурно–планувальні рішення. 

 Загальне композиційне архітектурно-планувальне вирішення території проектування то-

ргово-розподільчого складу промтоварів (спорттовари) з прибудовою адміністративно-

побутової будівлі та технічними приміщеннями, розташування та конфігурація проектованих 

будівель і споруд складу в межах земельної ділянки виконано з урахуванням матеріалів затвер-

дженої містобудівної документації на суміжні території (генплани с. Якушинці та с. Зарванці), 

наявних існуючих обмежень на використання території, наявної транспортної інфраструктури 

суміжних територій, існуючого рельєфу території, а також технологічних вимог щодо об’єкту 

проектування. 

Загальна площа детального плану території для будівництва торгово-розподільчого 

складу промтоварів (спорттовари) з адміністративно-побутовими та технічними приміщеннями 

та будівлями становить 10,4 га (в т. ч. площа земельних ділянок під будівництво складу площею 

4,7374 га).  

Основний транспортний заїзд/виїзд на територію проектованого складу передбачається 

влаштувати з північної сторони земельних ділянок (від місцевого (бічного) проїзду вздовж ав-

тодороги міжнародного значення М-12 (Стрий - Тернопіль - Кропивницький - Знам'янка (через                

м. Вінницю)). Проектований місцевий (бічний) проїзд пропонується влаштувати односторон-

нього руху (з полегшеним типом покриття) в межах смуги відведення автодороги М-12, між 

існуючими перехрестями вулиць с. Зарванці та с. Якушинці. Ширина зазначеного місцевого 

(бічного) проїзду – 4,0 м з розширеннями проїзної частини для роз’їзду авто (min 3x15 м). До-

датковий (аварійний) виїзд із території складу передбачається на польову дорогу з покриттям 

нижнього типу з південної сторони ділянки складу, вздовж існуючих с/г угідь. 

Будівля складу та технічні приміщення передбачаються одноповерховими, а прибудовані 

адміністративно-побутові приміщення – двоповерховими. 

Передбачається влаштування периметрального (кругового) об’їзду навколо будівлі скла-

ду для технологічного обслуговування проектованих будівель і споруд з технологічними та ро-

зворотними майданчиками для вантажного автотранспорту, автостоянками легкових авто та 

можливістю під’їзду до проектованих технічних приміщень та будівель.  

4.2. Характеристика намірів забудови об’єктів містобудування. 

Планується спорудження торгово-розподільчого складу промтоварів (спорттовари) з ад-
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міністративно-побутовими, технічними приміщеннями та будівлями на земельних ділянках за-

гальною площею 4,7473 га.  

До основних будівель і споруд проектованого складу промтоварів входять: 

 будівля складу; 

 адміністративно-побутова будівля (прибудова до складу); 

 контрольно-пропускний пункт;  

 водоймища протипожежного запасу води для внутрішнього та зовнішнього по-

жежогасіння (950=2х475м
3
); 

 насосна станція для внутрішнього та зовнішнього  пожежогасіння;  

 автостоянка для легкових автомобілів;  

 автостоянка для вантажних автомобілів;  

 місце для паркування велосипедів;  

 майданчик для сміттєзбірних контейнерів;  

 очисні споруди поверхневих стоків;  

 очисні споруди господарсько-побутових стоків;  

 ТП 10/0,4 кВ. 

Потужність проектованого торгово-розподільчого складу промтоварів (спорттовари) з 

адміністративно-побутовими та технічними приміщеннями та будівлями до 5,0 тис. палет/місць 

(орієнтовно). 

Територія торгово-розподільчого складу промтоварів огороджується металевою сітчас-

тою огорожею по металевих стійках. Висота огорожі – ≥ 2 м. В місцях в’їзду на територію 

складу передбачається встановлення воріт з хвіртками, які виконуються аналогічно конструкції 

огорожі. 

Територія проектованого складу освітлюється в темний період доби. 

Обладнання проектованого складу має бути сертифіковане щодо екологічної та санітар-

ної безпечності, не має спричиняти шкідливого впливу на довкілля. 

5. Трудові ресурси. 

5.1. Кількість працюючих. 

Орієнтовна потреба в трудових ресурсах для ефективної роботи проектованого складу – 

до 80 осіб. Режим роботи цілодобовий в 3 зміни. Кількість працюючих у найбільшій зміні – до 

35 осіб. 



 

 

17 

 

6.  Дорожня мережа та транспортне обслуговування. 

6.1. Дорожня мережа. 

Основний транспортний під’їзд запроектований з північної сторони земельних ділянок 

від місцевого (бічного) проїзду вздовж автодороги міжнародного значення М-12 (Стрий - Тер-

нопіль - Кропивницький - Знам'янка (через м. Вінницю)). Проектований місцевий (бічний) про-

їзд пропонується влаштувати одностороннього руху (з полегшеним типом покриття) в межах 

смуги відведення автодороги М-12, між існуючими перехрестями вулиць с. Зарванці та с. Яку-

шинці. Ширина зазначеного місцевого (бічного) проїзду – 4,0 м з розширеннями проїзної час-

тини для роз’їзду авто (min 3x15 м). Додатковий (аварійний) виїзд із території складу передба-

чається на польову дорогу з покриттям нижнього типу з південної сторони ділянки складу, 

вздовж існуючих с/г угідь. 

6.2. Організація руху транспорту і пішоходів. 

Схема проїздів по території проектованого складу передбачається периметральною в 2 

смуги з полегшеним типом покриття та бортовим каменем. 

При експлуатації складу пішохідний рух обслуговуючого персоналу передбачається по 

проїздах без влаштування спеціальних смуг. 

7. Іженерна підготовка та інженерний захист теритрії. 

7.1. Існуючий стан. 

  Територія проектованого складу знаходиться за межами населеного пункту. Рельєф те-

риторії для розташування складу промтоварів має значну різницю вертикальних відміток з пів-

ночі на південь. Перепад висот становить > 10,0 м і характеризується абсолютними відмітками  

від 258,0 м до 268,0 м в Балтійській системі висот.  

Проектний план розроблений на топографічних матеріалах М 1:1000, підготовлених ФОП 

Гончарук В. А. у 2020 році. Система координат – 1963 року, яка ув’язана з державною УСК-2000. 

Система висот - Балтійська. 

Заходи з інженерної підготовки території здійснюються з метою підготовлення території для 

будівництва торгово-розподільчого складу промтоварів (спорттовари) з адміністративно-

побутовими та технічними приміщеннями та будівлями і включають схему інженерної підготов-

ки території та вертикального планування. 

7.2. Проектні рішення. 

Схема інженерної підготовки території та вертикального планування в межах детального 
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плану виконано на основі креслення «Проектний план» та на топографічному плані М 1:1000. 

При проектуванні за основу взято відмітки існуючого рельєфу. Мета інженерної підгото-

вки території – підготовка її до використання за призначенням, а саме для будівництва торгово-

розподільчого складу промтоварів.  

Схема розроблена за принципом максимального збереження існуючого рельєфу та міні-

мального перетворення місцевості, враховуючи інженерні та архітектурно-планувальні вимоги. 

Через особливості рельєфу для забезпечення допустимих ухилів, де це є можливим, для захисту 

від підтоплення поверхневими водами передбачено планування території, зарівнювання місць з 

ознаками яроутворення та порушенихтериторій.  

Схемою передбачено: 

       - забезпечення відведення поверхневих стічних вод; 

       - забезпечення проектних відміток в точках перехрещення осей проїздів та в харак-

терних місцях; 

       - забезпечення мінімальних об’ємів земляних робіт; 

       - максимальне збереження природного стану ґрунтів; 

       - забезпечення візуальної видимості в плані і профілі проїздів. 

Ці заходи передбачені для створення сприятливих умов освоєння території проектовано-

го складу та використання її за функціональним призначенням.  

7.3. Першочергові заходи. 

У складі першочергових робіт передбачаються наступні заходи з інженерної підготовки 

території проектованого складу: 

           - будівництво місцевого (бічного) проїзду до території складу; 

           - видалення зелених насаджень;  

           - влаштування вертикального планування території проектованого складу (зрізан-

ня та насип ґрунту до проектних вертикальних відміток; 

Заборонені дії щодо інженерної підготовки: 

           - заборона зрізання та вивезення ґрунтово-рослинного шару без спеціальних до-

зволів чи проекту рекультивації.  

8. Містобудівні заходи щодо поліпшення стану навколишнього середовища. 

8.1. Планувальні та інженерні заходи. 

Для забезпечення охорони довкілля, безпеки життєдіяльності населення та охорони його 

здоров’я, інтегрування екологічних вимог під час розроблення та затвердження документів 

державного планування, розроблено звіт про стратегічну екологічну оцінку можливого впливу 
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проектованих об’єктів на навколишнє середовище. 

З метою охорони й оздоровлення навколишнього природного середовища  ДПТ рекоме-

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

реалізовуватись через дію законів України щодо екологічного стану та санітарно-

епідеміологічного контролю території, місцевого самоуправління. 

Детальним планом передбачається формування планувальної структури території з ура-

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

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

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

Заходи щодо охорони атмосферного повітря: 

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

ктних об’єктів, що дозволить зменшити шкідливий вплив на оточуюче середовище;  

- озеленення території проектних об’єктів та упорядкування санітарно-захисних зон; 

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

джень вздовж магістральної дороги та проїздів. 

З метою забезпечення нормативної якості повітря рекомендується: 

- проведення нового будівництва об’єктів з впровадженням новітніх енергоефективних техно-

логій з енергозбереження; 

- покращення дорожнього покриття доріг та проїздів;  

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

ферне повітря. 

Заходи щодо охорони водного басейну: 

- виконання державного нагляду та контролю за дотриманням водоохоронного режиму сверд-

ловин; розробка спеціалізованих проектів; 

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

локальні очисні споруди; 

- організація відведення поверхневих стічних вод на локальні очисні споруди; 

- вивезення господарсько-побутових стоків до очисних споруд Якушинецької ОТГ; 

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

об’єктів та об’єктів дорожнього сервісу. 

Заходи щодо охорони ґрунтів: 

- влаштування озеленення території; 

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

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

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

та утилізацією на спеціалізованих підприємствах; 
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- утилізація люмінесцентних та ртутних ламп по договору з підприємством, що має відповідну 

ліцензію; 

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

чення бруду та відходів на проїздах та прилеглих територіях.  

Ландшафтно-планувальні заходи: 

- формування планувальної структури ДПТ з урахуванням особливостей ландшафту; 

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

жах ДПТ; 

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

та ландшафтною організацією;  

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

ціального призначення.  

Табл. 1. Встановлення СЗЗ для виробничих, складських, комунальних, транспортних та 

інженерних  об’єктів, що знаходяться в межах детального плану території. 

№ 

п/п 

Найменування підп-

риємства 

Вид діяльності підпри-

ємства 

Нормативна СЗЗ, 

(м) 
Документ 

1 

Склад (торгово-

розподільчий) з при-

будовою адміністра-

тивно-побутової бу-

дівлі та технічними 

приміщеннями 

Торгівельна діяльність 100 
згідно ДСП 173-

96 

8.2. Благоустрій та озеленення. 

Площа зелених насаджень на території проектованого складу промтоварів складає 1,0 га, 

площа внутрішніх проїздів– 1,43 га (орієнтовно). Благоустрій території буде проводитися разом 

з проведенням основних будівельних робіт. 

Благоустрій території передбачає облаштування адміністративно-побутової зони, майда-

нчиків для встановлення устаткування, будівництво проїздів та площадок з поліпшеним типом 

покриття, огородження та зовнішнього освітлення по периметру території проектованого скла-

ду. 

Зона відпочинку працівників складу промтоварів знаходиться біля адміністративно-

побітової будівлі, де мають бути встановлені лавки для відпочинку, сміттєві урни, стенд з тех-

ніки безпеки та пожежної охорони, інвентарний щит з первинними засобами пожежогасіння та 
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елементів освітлення. 

Особлива увага повинна приділятися озелененню території – озеленення території вико-

нати низькорослими травами, які стійкі до витоптування. 

У випадку необхідності насадження дерев – необхідно звертати  увагу на трасування ін-

женерних мереж. 

8.3. Використання водних ресурсів та земель водного фонду. 

Проектована земельна ділянка для будівництва торгово-розподільчого складу промтова-

рів (спорттовари) з адміністративно-побутовими та технічними приміщеннями та будівлями 

безпосередньо не межує із землями водного фонду.  

Детальним планом передбачається комплекс заходів щодо попередньої очистки поверх-

невих стоків та захисту водойм від забруднення в ході будівництва та експлуатації проектова-

ного об’єкту, а саме: 

- створення для організації відводу поверхневого стоку з території проектованого складу 

відповідних споруд (водостоків, перепусків, тощо); 

-  влаштування очисних споруд поверхневих стоків. 

9. Пропозиції щодо збереження пам’яток культурної спадщини. 

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

археологічних пам’яток (уламки посуди, кістки, знаряддя праці, зброя та ін.). В такому випадку 

згідно зі ст. 36 Закону України «Про охорону культурної спадщини», виконавець робіт зо-

бов’язаний зупинити їх проведення і протягом однієї доби повідомити про це уповноважений 

орган охорони культурної спадщини для забезпечення відповідних заходів для вивчення та фік-

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

Згідно зі ст. 37 роботи на щойно виявлених об’єктах культурної спадщини здійснюються 

за наявності письмового дозволу відповідного органу охорони культурної спадщини на підставі 

погодження з ними науково-проектної документації.  

10. Інженерне забезпечення, розміщення магістральних інженерних мереж, 

споруд. 

Розділ виконано у вигляді схеми, де подано принципові рішення щодо інженерного за-

безпечення території для розміщення проектного складу промтоварів з прибудовою адміністра-

тивно-побутової будівлі та технічними приміщеннями, який розташований на території Якуши-

нецької сільської ради (за межами населеного пункту) Вінницького району Вінницької області. 

Будівництво інженерних мереж та споруд здійснюється згідно окремих проектів (або ро-

зділів проектів), а об’єми водопостачання та енергоспоживання проектного складу визначається 
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технологічними потребами.  

Інженерні мережі прокладаються підземним способом. Розриви між окремими мережами 

та будівлями в плані прийняті відповідно до вимог ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування і забудова 

територій». 

Для потреб проектного об’єкту передбачається комплекс заходів з інженерного забезпе-

чення: 

- водопостачання питне – від існ. арт. свердловини; 

- технологічне водопостачання – від існ. арт. свердловини; 

- каналізування побутове – на локальні очисні споруди з утилізацією умовно чистих вод на 

спеціалізованих підприємствах (вивезення господарсько-побутових стоків до очисних спо-

руд Якушинецької ОТГ); 

- виробничі стоки відсутні; 

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

території земельних ділянок передбачається за допомогою організації рельєфу із влаштуван-

ням закритих водовідвідних лотків до локальних очисних споруд та з утилізацією умовно 

чистих вод на спеціалізованих підприємствах (вивезення господарсько-побутових стоків до 

очисних споруд Якушинецької ОТГ); 

- електропостачання – від проектної трансформаторної підстанції для власних потреб (уточ-

нюється на подальших стадіях проектування у відповідності до технічних умов); 

- теплопостачання – електроконвектори; 

- газопостачання – не передбачається; 

- кондиціонування – електрообладнання; 

- телефонізація – засоби мобільного зв’язку. 

Для захисту від вивітрювання і вимивання стічними водами територія проектного складу 

озеленюється травами, стійкими до витоптування.   

11. Протипожежні заходи. 

Для забезпечення пожежної безпеки на території проектного складу з прибудовою адмі-

ністративно-побутової будівлі та технічними приміщеннями передбачається будівництво двох 

пожежних водоймищ типу «Лагуна» місткістю по 475 м. куб. кожний. 

Згідно з ДБН В.2.5-64:2012 (табл. 3) внутрішнє пожежогасіння приміщень адміністрати-

вно-побутового корпусу не передбачається. 

Витрати води на зовнішнє пожежогасіння та кількість одночасних пожеж приймається 

згідно ДБН В.2.5-74:2013, табл. 6 і складають 40,0 л/с на одну пожежу. 

Розрахункова кількість одночасних пожеж – 1. 

Тривалість гасіння – 3 години. 
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Необхідний об’єм води на гасіння пожежі складає:  

W пож. заг. = q зовн. х T х 3,6 м. куб. 

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

74:2013, табл.4; 

       Т- час гасіння пожежі – 3 години. 

 Необхідний запас води на гасіння пожежі складає:  

 W пож. заг. = 40,0 х 3 х 3,6  = 432,0 м. куб. 

 Недоторканий протипожежний запас води в об’ємі 950 м. куб., для тригодинного гасін-

ня однієї зовнішньої пожежі, при одночасній потребі води на інші витрати забезпечується дво-

ма пожежними водоймами, розташованими на території станції, ємністю 475 м. куб. кожна. Біля 

пожежних водойм встановлюється світлові покажчики їх розміщення згідно з НАПБ А.01.001. 

ДСТУ ISO 6309, ГОСТ 12.4.009-83. Конкретне місце встановлення світлових знаків вирішуєть-

ся на подальших стадіях проектування («Проект» та «Робоча документація»). 

В адміністративно-побутовому корпусі передбачене приміщення для зберігання проти-

пожежного обладнання в т. ч. мотопомпи для пожежогасіння. 

При експлуатації будівель та споруд необхідно дотримуватися вимог «Правил пожежної 

безпеки в Україні» та ДБН В.1.1-7-2016 «Пожежна безпека об’єктів будівництва». 

Розділ проекту щодо протипожежної безпеки та пожежного захисту передбачається ви-

конати на стадії розробки проектно-кошторисної документації будівництва складу. 

Система протипожежного захисту повинна забезпечити автономне відключення окремих 

елементів електромереж при виникненні коротких замикань, проїзду пожежних машин та захо-

дів зовнішнього пожежогасіння. 

 Локальні міні-пожежі планується гасити пересувними установками з вуглекислотними 

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

проектного складу біля приміщення адміністративно-побутового корпусу встановлюються по-

жежні щити.   

Розміщення окремого пожежного депо на території проектного об’єкту не передбача-

ється. Даний об’єкт  розташовується в межах району виїзду пожежно-рятувального підрозділу 

м. Вінниця (1державна пожежно-рятувальна частина м. Вінниці, вул. 600-річчя, 11), який роз-

ташований на відстані 5,3 км від найбільш віддаленої будівлі проектованого об’єкту по дорогах 

загального користування. Розрахунковий час прибуття ПРП становить 8,15 хв. при нормативі 20 

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

12. Санітарне очищення. 

Сухе побутове сміття, тверді відходи та сміття з території проектного складу збираються 

роздільно у контейнери на контейнерному майданчику.  
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Періодичне вивезення сміття здійснюється у місця, погоджені забудовником з управлін-

ням державного нагляду за дотриманням державного законодавства Головного Управління 

Держспоживслужби у Вінницькій області та Департаментом екології та природних ресурсі Він-

ницької облдержадміністрації.  

13. Заходи щодо реалізації детального плану території. 

Термін реалізації детального плану території – 3 роки. 

Основними заходами реалізації детального плану території є: 

- розроблення проектів землеустрою щодо зміни цільового призначення земельних ді-

лянок для будівництва та обслуговування будівель торгівлі (код 03.07 відповідно 

КВЦВЗ); 

- будівництво місцевого проїзду (під’їзної дороги) до проектного складу; 

- розроблення робочої документації для будівництва проектного складу; 

- будівництво складу з прибудовою адміністративно-побутової будівлі та технічними 

приміщеннями. 

14. Переважні та супутні види використання земельних ділянок, містобудівні 

умови та обмеження їх використання.  

14.1.  Переважні та супутні види використання земельних ділянок.  

Переважні види забудови та іншого використання земельної ділянки: 

 будівництво та експлуатація  торгово-розподільчого складу промтоварів з адміністра-

тивно-побутовими, технічними приміщеннями та будівлями (підприємства IV-V класу 

санітарної класифікації, СЗЗ – до 100 м); 

Супутні види дозволеного використання:  

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

 підсобні, допоміжні будівлі та споруди для основних об’єктів; 

 приміщення обслуговуючого персоналу, чергового аварійного персоналу, охорони 

підприємства; 

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

обслуговуванням підприємств; 

 об’єкти складського призначення різноманітного профілю; 

 об’єкти технічного і інженерного забезпечення підприємства; 

 спеціалізовані магазини гуртової, дрібногуртової, роздрібної торгівлі; 

 об’єкти,  що  технологічно  пов’язані  з  переважними  видами  діяльності; 
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 заклади  громадського  харчування для обслуговування працівників підприємства; 

 споруди інженерної та транспортної інфраструктури; 

 зелені насадження спеціального призначення. 

 об’єкти пожежної охорони; 

 майданчики для відпочинку персоналу підприємств; 

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

 антени сотового, радіорелейного, супутникового зв’язку. 

14.2. Містобудівні умови та обмеження забудови земельних ділянок. 

ДПТ визначено слідуючі містобудівні умови та обмеження забудови земельних ділянок: 

Назва об’єкта будівництва:  

 будівництво торгово-розподільчого складу (промтовари)  з прибудовою адміністрати-

вно-побутової будівлі та технічними приміщеннями, розташованого на території 

Якушинецької сільської ради (за межами населеного пункту) Вінницького району 

Вінницької області. 

Загальні дані: 

 вид будівництва, місце знаходження земельних ділянок – будівництво складу з при-

будовою адміністративно-побутової будівлі та технічними приміщеннями, розташо-

ваного на території Якушинецької сільської ради (за межами населеного пункту) Він-

ницького району Вінницької області (кадастрові номери земельних ділянок: 

0520688900:01:012:0001 та 0520688900:01:012:0002). 

 інформація про замовника – Вінницької РДА. 

 фінансування розробки ДПТ здійснюють – гр. Балдуєва С. Г., гр. Мацонь Л. Г. 

 проектне цільове призначення земельної ділянки: землі громадської забудови (землі, 

які використовуються для розміщення громадських будівель і споруд (в тому числі,  

торговельних будівель))  - код КВЦПЗ 03.07 (для будівництва та обслуговування буді-

вель торгівлі - після зміни цільового призначення з категорії земель сільськогосподар-

ського призначення на землі громадської забудови).  

 посилання на містобудівну документацію – схема планування території Вінницького 

району, детельний план території. 

Містобудівні умови та обмеження (проект): 

 гранично допустима висота будівель – до 20,0 м умовної висоти (можливі подальші 

уточнення відповідно до конструктивних та технологічних вимог). 

 мінімальна щільність забудови – 35-40%. 

 планувальні обмеження (зони охорони пам’яток культурної спадщини, зони охороню-

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE30682.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE30682.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE30682.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE30682.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE30682.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE30682.html
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ваного ландшафту, межі історичних ареалів, прибережні захисні смуги, санітарно-

захисні та інші охоронні зони): 

 зони охорони пам’яток культурної спадщини  - відсутні; 

 зони охоронюваного ландшафту -  відсутні; 

 межі історичних ареалів - відсутні; 

 прибережні захисні смуги – відсутні; 

 зони санітарної охорони джерел водопостачання – 30 м;  

 санітарно-захисні зони – 50-100 м; 

 санітарно-захисні зони під’їзних колій  – відсутні;       

 зони особливого режиму, використання земель навколо військових об’єктів Збройних 

Сил України та інших військових формувань – відсутні. 

Охоронні зони об’єктів транспорту, зв’язку, інженерних комунікацій, відстані від 

об’єкта, що проектується: 

 зони санітарної охорони джерел водопостачання – 30 м (15 м - при умові розміщення 

свердловини на території об’єкта, де забруднення ґрунту неможливе, територія водо-

забірної свердловини захищена та огороджена); 

 охоронна зона ЛЕП 10 кВ та ТП/КТП – 10 м (від крайніх дротів); 

 охоронна зона ЛЕП 0,4 кВ – 2 м (від крайніх дротів); 

 охоронна зона об’єктів газопостачання – відсутні; 

 охоронна зона кабелів зв’язку – 2,0 м; 

 охоронна зона ЛЕП 35 кВ – відсутня. 

 санітарно-захисна зона проектного виробничого підприємства –100 м. 

Мінімально допустимі відстані від об’єктів, які проектуються, до існуючих будинків та 

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

Вимоги до необхідності проведення інженерних вишукувань згідно з державними 

будівельними нормами ДБН А.2.1-1-2008 «Інженерні вишукування для будівництва»; 

Вимоги щодо благоустрою (в тому числі щодо відновлення благоустрою) –згідно Закону 

України «Про благоустрій територій населених пунктів»; 

Забезпечення умов транспортно-пішохідного зв’язку – використання існуючих під’їздів з 

твердим покриттям. 

Вимоги щодо забезпечення необхідною кількістю місць зберігання автотранспорту – 

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

 

 

http://online.budstandart.com/ua/catalog/doc-page.html?id_doc=83211
http://online.budstandart.com/ua/catalog/doc-page.html?id_doc=40217
http://online.budstandart.com/ua/catalog/doc-page.html?id_doc=83211
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15. Основні техніко-економічні показники. 

Назва  

показників 
Од.  виміру 

Значення показників 

Існ. стан Проект. стан Дод. інф. 

1 2 3 4 5 

Площа, що 

розглядається 

ДПТ 

га 10,4 10,4 орієнт. 

Інформація про земельну ділянку 

Цільове призна-

чення земельної 

ділянки відповід-

но КВЦПЗ  

індекс 

01.03  

«Для ведення осо-

бистого селянсько-

го господарства» 

03.07  

«Для  будівництва та 

обслуговування 

будівель торгівлі» 

 

Площа земельної 

ділянки ДПТ 
га 4,7374 4,7374  

Площа забудови 

земельної ділян-

ки 

га - 2,11 орієнт. 

Площа твердого 

покриття доріг, 

проїздів, тро-

туарів, майдан-

чиків в межах 

проекту 

га - 1,43 орієнт. 

Коеф. озеленення 

в межах проекту 
% - 25 орієнт. 

Щільність забу-

дови земельної 

ділянки 

% - 45 

норм. мін. 

щільність 

35-40% 

Виробнича потужність проектного об’єкту 

Місткість складу палет/місць  5000 орієнт. 

Кількість пра-

цюючих 
осіб

 
 45 орієнт. 

Охорона навколишнього середовища 
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Головний архітектор проекту 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Санітарно-

захисні зони в 

межах проекту 

га - 1,04 орієнт. 

- у тому числі 

площа озеленен-

ня в межах СЗЗ 

га - 0,76 орієнт. 
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16. Додатки. 
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16.1. Вихідні дані. 
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16.2. Рецензія на детальний план території. 
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