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1. ВСТУП

Детальний план території, обмеженої автодорогою Київ -  Харків - Довжанський 
(автодорога, торгові об’єкти придорожнього сервісу) , житлової забудови по вул. Бог
дана Хмельницького та землями Валківської міської ради, виконано на підставі:

- договору на виготовлення проектно-містобудівної документації між замовни
ком (Валківської міської ради) та ПП «ГРАДПЛАНПРОЕКТ», за участю інвестора гр.. 
Чуб О.В.;

- завдання на проектування;
- державних вимог, наданих департаментом містобудування та архітектури 

Харківської ОДА.
Детальний план містить графічні і текстові матеріали, склад яких відповідає ДБН 

Б.1.1-14:2012 «Склад та зміст детального плану території».
В проекті враховані державні інтереси при їх узгодженні з приватними та гро

мадськими.
Пропозиції детального плану мають бути реалізовані протягом нормативного 

розрахункового терміну до 2022 року (згідно п. 4.4 з врахуванням можливих інвести
ційних намірів будівництва для відповідної території).

Рішення детального плану не суперечать функціональному призначенню та міс
тобудівному зонуванню території, що визначені у Схемі планування території Харків
ської області, розробленої Українським державним науково-дослідним інститутом 
проектування міст «Дніпромісто» та затвердженої рішенням Харківської обласної ра
ди у 2010 р. та генеральному плану м. Валки.

Топографічну основу проекту складає геодезична зйомка М 1:500.
У складі детального плану території, другим етапом проектних робіт, виконуєть

ся проект землеустрою щодо впорядкування території для містобудівних потреб, у 
якому відповідно до положень детального плану території визначаються межі та 
площі існуючих земельних ділянок та пропозиції щодо формування земельних серві
тутів.

Площа та межі території можуть бути уточнені при розробці землевпорядної до
кументації.

2. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ:
Запровадження, визначених Законом України «Про регулювання містобудівної 

діяльності» раціональних засобів управління використанням і забудовою території 
шляхом планування території є найактуальнішим з цих завдань, його вирішення 
сприятиме наповненню місцевих бюджетів, заохоченню інвестицій і пожвавленню мі
сцевої економіки, розвитку територій сільських рад.

Внаслідок виконання вимог ст. 21 Закону України «Про основи містобудування», 
«Визначення територій та використання земель для містобудівних потреб», не тільки 
розширюються управлінські можливості органу влади - можливість вирішення чис
ленних питань щодо розміщення усіх видів забудови, регулювання її характеристик, 
здійснення необхідного контролю, залучення інвестицій тощо, але й зростатиме ак
тивність та свідомість членів громади.

Відповідно до Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» дета
льний план території уточнює положення містобудівного об’єкту в структурі району та 
визначає планувальну організацію і розвиток відповідної території.

Детальний план території розробляється з метою вирішення деяких питань:
- уточнення планувальної структури і функціонального призначення території, 

просторової композиції, параметрів забудови, тощо;
- формування принципів планувальної організації забудови;
- функціональне призначення, режим та параметри забудови, розподіл те

риторій згідно з державними будівельними нормами, стандартами і правилами;
- містобудівні умови та обмеження за відсутності плану зонування території;
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- доцільність, обсяги, послідовність використання території;
- черговість та обсяги інженерної підготовки території;
- систему інженерних мереж;
- порядок організації транспортного і пішохідного руху.
Розроблення детального плану здійснено на підставі наступних нормативних 

документів:
- ДБН Б.1.1-14:2012 «Склад та зміст детального плану території»;
- ДБН 360-92** «Містобудування. Планування і забудова міських і сільських по

селень»;
- ДБН В.2.5-74:2013 «Водопостачання зовнішні мережі та споруди»
-ДБН В.1.-7:2016 «Пожежна безпека об’єктів будівництва. Загальні вимоги»;

- ДБН В.2.3-5-2001 «Вулиці та дороги населених пунктів»;
- ДСТУ Б В.1.1-36:2016 «Визначення категорій приміщень, будинків та зовнішніх 

установок за в и бухо пожежною та пожежною безпекою», тощо.
- ДСТУ Б Б.1.1-17:2013 «Умовні позначення графічних документів містобуді

вної документації»;
- Державні санітарні правила проектування та забудови населених пунк

тів. 1996р,
- Інструкція щодо вимог пожежної безпеки під час проектування автозаправних 

станцій, тощо.

3. Природні, соціально-економічні та містобудівні умови

Валки — місто, центр Валківського району Харківської області. Площа— 13 
км2. Населення — 9 528 осіб (2011). Відстань до облцентру становить близько 55 км 
і проходить автошляхом Е 40

Місто Валки знаходиться на березі річки Мжа, на річці велика загата. До міста 
примикають села Кості в і Гонтів Яр. Через місто проходять автомобільні дороги Т 
1901 і М 03

Валкіівський район розташований в Східній Україні в північно-західній час
тині Ха-рківської області. Межує з півночі - з Богодухівським районом, із заходу - 
з Коломаць-ким, Краснокутським районами Харківської області та Чутівським 
районом Полтавської області, з півдня - з Красноградським та Нововодолазьким 
районами Харківськоїобласті і на сході - з Харкіським сільським районом. По те
риторії району проходить довжиною 52 км автомагістраль державного значення 
- "Київ-Харків", а також два напрямки Південної залізниці: "Харків-Полтава" та 
"Харків-Суми". Місто Валки розташоване на відстані 55 км від обласного центру 
м. Харкова, на березі річки Мжа.

Стародавня історія Валківщини бере свій початок у далекому минулому. За
вдяки археологічним дослідженням встановлено, що на цій землі жили ще первісні 
мисливці 15-30 тис. років тому, а в епоху пізньої кам'яної і бронзової доби (V—VI ти
сячоліття до н. е.) тут жили племена так званої Дніпро-донецької культури..

У 1923 році Валки стали районним центром Валківського району.

4. Оцінка існуючої ситуації

Детальний план території розроблений в цілях забезпечення сталого 
розвитку території, виділення елементів планувальної структури території 
проектування, встановлення параметрів планованого розвитку елементів 
структури, встановлення меж зон розміщення об'єкту капітального будівництва 
дорожньої інфраструктури виробничого призначення, встановлення меж 
земельної ділянки. А саме, виконаний в цілях формування території під розташу
вання автозаправної станції (АЗС) з АГЗП в межах м. Валки, по проспекту Героїв 
Чернобиля , № 23 вздовж автошляху Київ - Харків.

На даний час на території розташовані нежитлові будівлі АЗС та АГЗП літ. 
«Г-1», г «Д», що належать на праві власності гр.. Чуб О.В. ( Витяг з Державного
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реєстру речових прав на нерухоме майно див. Додати до ДПТ).
Територія межує:
- з півночі - територія придорожнього сервісу (кафе), автостанція;
- зі сходу - вільна від забудови територія;
- з півдня - вільна від забудови територія, інженерні мережі та об’єкти міста; 
- з заходу - траса Київ -  Харків, прибережна захисна зона існуючої

водойми.
Містобудівна ситуація даної території раніше вже була сформована як придо

рожній сервіс (АЗС з АГЗП), з існуючими об’єктами та об’єктами незавершеного буді
вництва. Ці та інші допоміжні будівлі та споруди про інвентаризовані ТОВ «Міжрегіо
нальне бюро з технічної інвентаризації» Інв. № 1685 від 27 березня 2017 року.

В структурному відношенні, функціонування розглянутої території не суперечить 
функціональному призначенню оточуючих територій.

Містобудівна ситуація даної території відображена у графічній частині дета
льного плану території (лист графічної частини ГП 2). Розглянута територія 
розташована у нормативній прибережно - захисній смузі водоймища (50м).

Детальним планом території обґрунтовується можливість та доцільність, за ба
жанням власника (інвестора), реконструкція існуючих об’єктів, нове будівництво, ча
сткове удосконалення території тощо, за умови встановлення проектної прибережно 
-  захисної зони існуючої водойми 25м.

Загалом, розглянута територія потребує реорганізації з відновленням та 
удосконаленням транспортної та інженерної мережі з метою створення містобуді
вного об’єкту з відповідним комплексним озелененням та благоустроєм. Інженер
на інфраструктура території включає інженерні мережі сторонніх землекористу
вачів та інженерні мережі, які необхідні для забезпечення технологічного процесу 
та роботи підприємства. До інженерних мереж сторонніх землекористувачів 
відноситься: повітряні лінії електромереж 0,4 кв. та 10 кв.; кабельні мережі, 
водоводи, каналізаційні мережі, газопровід, тощо. Крім того, об’єкти інженерних 
мереж: ТП (трансформаторна підстанція), станція перекачування.

Межі детального плану території прийняті з урахування завдання на проекту
вання та технологічно обумовлених потреб проектного підприємства орієнтовною за
гальною площею: 0,1200га.

5. Розподіл території за функціональним використанням, розміщення за
будови, структура забудови, яка пропонується.

Опираючись на нормативну документацію, при розробці структурно- плануваль
ної організації та забудови території, враховувалися такі фактори:

- дані фактичного землекористування;
- існуюча містобудівна ситуація;

-функціональне навантаження;
- природно-ландшафтна характеристика району;
- комерційну привабливість.
Проектна інфраструктура підприємства має ознаки вираженого зонування по 

основному його вигляду - зонування за функціональною, технологічною ознакою.
Існуючий об’єкт складається з:
- АЗС тип А роздільна (традиційна) з підземним розташуванням резервуарів 

(двохстінних резервуарів) для зберігання палива, технологічне обладнання якої 
призначене для заправлення автотранспорту рідким моторним паливом (бензи
ном, дизельним паливом); малої потужності сумарною місткістю до 40м. куб. 
включно.

- АГЗП сблокованое (контейнерне) малої потужності сумарною місткістю до 
5м. куб. включно.

У детальному плані прийняті рішення щодо забудови та розміщенню, реконст
рукції таких основних будівель та споруд згідно таблиці «Експлікації будівель та спо
руд» (див. ГП -  3, графічної частини).

Будівлі, які проектуються розміщені так, що забезпечують роботу технологічного
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обладнання в послідовності з технологічним процесом. Схема компоновки технологі
чного обладнання дозволяє вести будівництво почергово.

Запропоновані графічною частиною ДПТ параметри об’єкту, визначені на під
ставі попередніх проектних розробок. Відхилення від рішення ДПТ можуть корегува
тись на наступних стадіях проектування. Конкретні параметри повинні бути обґрунто
вані в частині робочого проекту (допускається уточнення контуру забудови, взаємне 
розташування об’єктів, уточнення поверховості, благоустрою, що визначаються ескі
зами намірів забудови та містобудівними розрахунками з відповідною ув'язкою з рі
шеннями ДПТ). В разі необхідності, відповідно до вимог нормативної документації, у 
затверджений ДПТ можуть бути внесені зміни у встановленому законом порядку.

6. Характеристика видів використання території.
Межі детального плану території прийняті згідно завдання на проектування та 

функціонально обумовлених потреб. Площа території, що передбачена ДПТ стано
вить 0,1200 га.

Відповідно до Довідки «із звітності з кількісного обліку земель про наявність зе
мель та розподіл їх за власниками земель, землекористувачами, угіддями» від 
19.07.2017 року Держгеокадастру міжрайонного управління у Валківському та Коло- 
мацькому районах, земельна ділянка має наступні характеристики:

Адреса земельної ділянки -  в межах населеного пункту м. Валки, проспект Ге
роїв Чорнобиля, 23, на території Валківської міської ради Валківського району Хар
ківської області;

Правовий статус, цільове призначення земельної ділянки -  землі, не надані у 
власність або постійне користування в межах населених пунктів, комунальна форма 
власності (шифр рядка 96).

Кадастрова зона -  6321210100:00:00:044____ .
плота земельної ділянки -  0,12га.

7.Пропозиції щодо встановлення режиму забудови території.
Режим використання та забудови території проектування визначається з ураху

ванням наявних планувальних обмежень та плану зонування.
Режим забудови території обумовлений необхідністю сталого розвитку території, 

виділення елементів планувальної структури території проектування, встановлення 
параметрів розвитку елементів планувальної структури та меж зон розміщення об'єк
ту капітального будівництва, визначення меж земельної ділянки.

При цьому детальним планом передбачене встановлення обмежень на ви
користання наявних на території проектування санітарно - захисних та охоронних 
зон інженерних мереж. В тому числі на стадії проектування визначити необхід
ність виносу інженерних мереж з території проектування на підставі ТУ власників 
мереж та їх експлуатуючих організацій.

Містобудівною документацією запропоновано, при визначеному режимі 
ведення господарської діяльності та відповідних заходів по збереження 
природного середовища, розглянути можливість встановлення прибережно - 
захисної смуги (ПЗС)- 25м і заходами щодо їх упорядкування та експлуатації, 
згідно вимог чинного законодавства.

Розміщення АЗС та АГЗП, необхідно здійснювати з дотриманням 
санітарних розривів та протипожежних відстаней від найближчої з споруд АЗС 
до найближчих будинків, споруд та інженерних мереж у відповідності з 
вимогами НАПБ Б.05.019-2005 , ДБН 360-92** з урахуванням правил безпеки 
дорожнього руху.

Функціонально-планувальна організація території комплексу враховує 25 м. 
санітарний і протипожежний розрив до житлових та громадських будівель таб. 
7.9*(ДБН 360-92**)., за умови застосування пожежобезпечних технологій та 
екологобезпечного обладнання (додаток 7.2*), що сертифіковане в Україні, або 
можливість використання якого підтверджена експертним висновком органів
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державного нагляду у встановленому порядку. При цьому розрахункові показники 
викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря з урахуванням його 
фонового рівня не повинні перевищувати гігієнічні нормативи та нормативи 
екологічної безпеки.

Відстані обчислюються від найближчого з вибухонебезпечних пристроїв та 
джерел забруднення споруд АЗС та АГЗП ( згідно вимог ДБН 360-92**, НАПБ 
Б.05.019-2005 та ін.).

На час розроблення детального плану території актуальна містобудівна доку
ментація м. Валки, зокрема в межах ділянки проектування, відсутня. За відсутності 
місцевої містобудівної документації загальні містобудівні умови та обмеження забу
дови земельної ділянки визначаються детальним планом території ( розділ 8 ПЗ).

ПРОЕКТ
8. Містобудівні умови і обмеження для проектування об’єкта будівництва:

Назва об’єкта будівництва
Будівництво АЗС та АГЗП

Загальні дані:
1 Вид будівництва, адреса або місцезнаходження земельної ділянки : реконстру

кція, м. Валки, проспект Героїв Чорнобиля, 23 Харківської області
2 Інформація про замовника: Валківська міська рада Харківської області
3 Відповідність цільового та функціонального призначення земельної ділянки 

містобудівній документації на місцевому рівні: для будівництва та обслугову
вання будівель та споруд торгівлі

Містобудівні умови та обмеження:
1 граничнодопустима висотність будинків, будівель та споруд у метрах: 6м.
2 максимально допустимий відсоток забудови земельної ділянки: за завдання на  

п роект ування т а д ію чих н о рм ат ив них докум ент ів.
3 максимально допустима щільність населення в межах житлової забудови 

відповідної житлової одиниці (кварталу, мікрорайону): не визначаєт ься
4 мінімально допустимі відстані від об’єкта, що проектується, до червоних ліній, 

ліній регулювання забудови, існуючих будинків та споруд:
-  до автодороги технологічне обладнання -  не менше 10м;
При визначенні відставній між будівлями необхідно враховувати санітарних та 
протипожежні вимоги згідно з нормативною документацію .

5 планувальні обмеження (охоронні зони пам’яток культурної спадщини, межі 
історичних ареалів, зони регулювання забудови, зони охоронюваного 
ландшафту, зони охорони археологічного культурного шару, в межах яких діє 
спеціальний режим їх використання, охоронні зони об’єктів природно-заповідного 
фонду, прибережні захисні смуги, зони санітарної охорони: не м енш е 25м. від  
о б ’єкт ів гр о м ад с ь ко ї т а ж и т л о в о ї забудови. Н еобхідно визначит ися з 
м еж ам и, розм ірам и  В З  (водоохоронних зон) і  П З С  (прибереж но - захи сн и х  
смуг) і  заходам и щ одо їх  упорядкуван н я  т а експлуат ації.

6 охоронні зони об’єктів транспорту, зв’язку, інженерних комунікацій, відстані від 
об’єкта, що проектується, до існуючих інженерних мереж:
-  повітряна лінія електромереж 10 кВ
Охоронні зони інженерних комунікацій встановлюються згідно з ДБН 360-90**. 
Майданчикові інженерні мережі для забезпечення технологічного процесу та ро
боти об’єкту слід проектувати у  відповідності до вимог чинного законодавст
ва, нормативних актів тощо.

9. Основні принципи планувально-просторової організації території.
Основними принципами планувально-просторової організації даної території є:
- розміщення вищезазначених об’єктів з урахуванням містобудівної ситуації, 

що склалася на суміжних територіях;
- максимально зручне розташування об’єкту;
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- створення оптимальної схеми дорожньо-транспортного руху;
- створення оптимальних мікрокліматичних і санітарно - гігієнічних умов;
- максимальне збереження природного ландшафту;
- улаштування протизсувної конструкції підпірної стінки на частині 

території;
- укріплення берегової лінії - «екологічне гідротехнічне будівництво», а 

саме водопідпірні, підпірні стіни;
-забезпечення вільного доступу до проектної території рятувальним 

службам та службам надзору тощо.
Необхідність будівництва гідротехнічних споруд обумовлено збереженням 

водних ресурсів, а також для боротьби з шкідливим впливом вод, а саме 
берегоукріплювальні споруди для збереження урізу води, для благоустрою, 
естетичних цілей. Тобто, призначені для зміни і поліпшення природних умов 
захисту берегу водоймища від розмивів, відкладення наносів, впливу льоду, 
споруди для укріплення берегів від ерозії ґрунту та ін.

Це «екологічне гідротехнічне будівництво». Звичайно, це в першу чергу 
стосується екологічного збереження природного берегу. Але ж це втручання в 
екосистему нехай невелике, але це «шматочок» природи. Тому будівництво 
великих і малих гідротехнічних споруд повинні займатися висококваліфіковані 
фахівці та підприємства у сфері гідротехніки і зміцнення берега. Одним з 
основних напрямків яких є: зміцнення берега всіх типів водойм, будівництво 
підпірних споруд, зміцнення берега біля підніжжя підпірних споруд та об'єктів в 
прибережній зоні.

За результатами інженерно-будівельної оцінки територія сприятлива для 
забудови, придатна для зведення будівель і споруд .

10. Вулично - дорожня мережа, транспортне обслуговування, організація
руху транспорту і пішоходів

Зручність, безпека та оптимальна доступність - основні вимоги, які є критерієм 
при організації схеми руху транспорту для підприємства.

Формування транспортної інфраструктури проектної території обумовлено 
розміщенням вздовж магістральної автодороги (в межах населеного пункту м. 
Валки проспект Героїв Чорнобиля), яка зв’язана з міцною зовнішньою 
транспортною артерією, однією з осей Харківської агломерації - автодороги 
Харків-Київ.

Територія, що проектується має транспортних вихід на зовнішню систему 
зв’язків на автодорогу Харків -Ки їв  (МОЗ).

Зручність, безпека та оптимальна доступність - основні вимоги, які 
являються критерієм при організації схеми руху транспорту та пішоходів.

Територія АЗС відокремлюється від проїжджої частини острівцем безпеки, 
ширина якого встановлюється з умов розміщення транспортного бар'єра, 
тротуару на наступних стадіях проектування. В'їзд та виїзд з території АЗС 
влаштовують окремо один від одного завширшки не менше 4,2 м кожний з 
радіусом закруглення не менше 10 м.

Наземні споруди АЗС слід розміщувати на відстані не менше 10 м від краю 
проїжджої частини.

Ширина проїздів і доріг, повинна відповідати вимогам ДБН В.2.3.-5-2001,
ДБН 360-92 ** та іншій нормативній документації.

11.Інженерне забезпечення території, розміщення інженерних мереж.
Інженерна інфраструктура проектної території включає інженерні мережі 

сторонніх землекористувачів та інженерні мережі, які необхідні для забезпечення 
технологічного процесу та роботи підприємства. Деталізація рішень з окремих 
елементів інженерних систем повинна здійснюватися відповідно до вимог 
спеціалізованих нормативів - зовнішні мережі і споруди, водопровід і каналізація, 
на наступних стадіях проектування.

Враховуючи наявність інженерних мереж сторонніх землекористувачів,
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питання освоєння території можливо при частковому виносу\переносу за межі 
проектної території на умові отримання технічних умов (ТУ).

Місця підключення до мереж визначається та виконується 
забудовниками\інвесторами згідно до технічних умов відповідних експлуатуючих 
інженерних служб на наступних стадіях проектування.

Вибір способу розміщення силових кабельних ліній слід передбачати 
відповідно до вимог "Правил улаштування електроустановок" (ПУЕ), тощо.

Кришки колодязів інженерних комунікацій в радіусі -  50м від огорожі АГЗП 
повинні бути ущільнені згідно з вимогами п. 8.115 ДБН В.2.5-20-2001 «Газопоста
чання».

Водопостачання.
На даний час територія проектування забезпечена мережами 

централізованого водопостачання.
Для водопостачання виробничого об’єкту в залежності від місцевих умов 

прийнята система: господарсько-питна та протипожежна з подачею води на 
зовнішнє пожежогасіння.

У технологічних процесах вода не використовується.
Каналізування.

Каналізування об’єкта передбачається шляхом будівництва локальних споруд. 
Стоки самопливної мережею скидаються в локальні очисні споруди стічних вод для 
комплексної очистки.

Стічні поверхові води, які містять нафтопродукти, очищаються на місцевих 
установках (маслобензоуловітель).

При розробці подальших стадій проектування необхідно передбачити заходи 
щодо організації каналізування відповідно до чинного законодавства та будівельних і 
санітарних норм.

Остаточне рішення щодо каналізування об’єкту необхідно прийняти на наступ
них стадіях

Санітарне очищення.
Для підтримки задовільного санітарного стану проектної території утворюється 

система очистки від твердих побутових відходів шляхом їх вивозу відповідно догово
рів з комунальними службами району.

Збір твердих побутових відходів передбачений по системі сміттєзбірників, згідно 
з якою сміття збирається у змінні контейнери та вивозиться спецмашинами.

Періодичність вивозу узгоджується з органами місцевого самоврядування, 
додатково.

Електропостачання
Розрахункову потужність всього об’єкту на даній стадії проектування визначити 

неможливо, так як визначення конкретних площ забудови об'єктів та технологічного 
устаткування, не є завданням детального плану, а визначається на наступних стаді
ях проектування і, відповідно, неможливо визначити реальне навантаження.

Електропостачання об'єкту можливо здійснити від існуючих мереж.
Теплопостачання та газопостачання

Опалення адміністративно -  автономне електричне.
Телефонізація

Забезпечити відновлення обладнання мереж єдиної національної системи зв'я
зку, телефонного і провідного мовлення, системами оповіщення людей про пожежу 
та керування евакуацією згідно з нормами і стандартами.

Місця вводу основних мереж інженерного забезпечення в будівлі та місця їх 
прокладки від точки врізки в існуючі мережі визначатимуться проектними рішеннями 
при розробці робочого проекту об’єкту.

12. Інженерна підготовка та інженерний захист території.
Враховуючи значну площу твердого покриття території (дороги, проїзди, майда

нчики тощо) необхідно виконати загальне вертикальне планування. У зв’язку з чим, 
під час подальшого проектування об’єкту слід передбачити загальні та спеціальні за-
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ходи щодо інженерної підготовки території, які забезпечать необхідні умови для буді
вництва та експлуатації будинків та споруд, а також зростання зелених насаджень 
тощо.

При проектуванні вертикального планування слід передбачати найменший об
сяг земляних робіт і мінімальне переміщення ґрунту в межах освоюваної ділянки.

На майданчиках підприємств необхідно передбачати зняття (як у насипу, так і 
виїмку), складування та тимчасове зберігання родючого шару ґрунту, де він не буде 
порушений, забруднений, підтоплений або затоплений при виробництві будівельних 
робіт або при експлуатації підприємств, будівель або споруд. Умови зберігання і по
рядок використання знятого родючого шару ґрунту визначається органами, що на
дають у користування земельні ділянки.

Стічні поверхові води, які містять нафтопродукти, очищаються на місцевих 
установках (маслобензоуловітель) та використовуються для поливу газонів. 
Побутови стоки - місцеві очисні споруди (септик) та\або скид в каналізаційні 
мережі. Місце розташування яких вирішити на наступних стадіях проектування з 
врахуванням санітарних розривів згідно з вимогами нормативної документації.

Вертикальне планування території, в цілому, повинно забезпечувати допустимі 
для руху всіх видів транспорту уклони на проїздах з раціональним балансом земель
них робіт.

13. Комплексний благоустрій та озеленення території.

Проектом передбачається комплексний благоустрій і озеленення території. 
Вільні від забудови та покриття території підлягають озелененню та благоустрою 
(освітлення території, та ін.). Для благоустрою відповідної території необхідно 
виконати вид озеленення: партерне - газони, тощо .

Для озеленення використати асортимент, стійкий для місцевих кліматичних 
умов, стійкій до пилу та органічним забрудненням атмосфери. Не дозволяється 
озеленення території АЗС кущами та деревами, що виділяють під час цвітіння 
волокнисті матеріали та пухнасте насіння.

14. Містобудівні заходи щодо поліпшення стану 
навколишнього середовища.

Містобудівна ситуація навколишньої забудови, фактично та історично 
сформована, має вже визначену функціональну та планувальну структуру. 
Визначена територія для розташування АЗС, обумовлена функціонально.

Розміщення нових АЗС необхідно здійснювати з дотриманням санітарних 
розривів та протипожежних відстаней від найближчої з споруд АЗС до 
найближчих будинків, споруд та Інженерних мереж у відповідності з ДБН 360-92 
** (таблицею 7.9* та додатком 8.З*),з урахуванням правил безпеки дорожнього 
руху.

Відстані обчислюються від найближчого з вибухонебезпечних пристроїв та 
джерел забруднення споруд АЗС - стін резервуарів палива та корпусів 
паливороздавальних колонок (далі - ПРК), технологічних колодязів, дихальних 
пристроїв підземних резервуарів, витяжних вентиляційних шахт аварійних 
резервуарів та очисних споруд, вузла зливу палива у резервуари до: зовнішніх 
стін житлових та громадських будинків ( таблицею 7.9* ДБН 360-92**).

Для проектної АЗС малої потужності величина санітарних розривів від 
обладнання АЗС та автотранспортних засобів, що обслуговуються, при умови 
застосування пожежобезпечних технологій та екологобезпечного обладнання 
(додаток 7.2* ДБН 360-92 **), що сертифіковане в Україні, або можливість 
використання якого підтверджена експертним висновком органів державного 
нагляду у встановленому порядку, становить 25 м. При цьому розрахункові 
показники викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря з урахуванням 
його фонового рівня не повинні перевищувати гігієнічні нормативи та нормативи 
екологічної безпеки. Санітарні розриви погоджується з органами державного 
санітарно-епідеміологічного нагляду у встановленому порядку.
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Даючи характеристику об’єкту проектування, перш за все розглядається його 
місце розташування, водні об’єкти, що є на зазначеній території, гідрологічний ре
жим, а також геологічні, геоморфологічні, гідрогеологічні умови, підготовка території.

Така комплексна оцінка є необхідною основою для висвітлення наступного ос
новного розділу проекту з оцінки впливу на навколишнє природне середовище, а та
кож такі важливі питання як встановлення меж, інженерно - біотехнічне упорядкуван
ня та експлуатація ВЗ та ПЗС.

Згідно з Водним Кодексом України водоохоронні зони встановлюються для 
створення сприятливого режиму для водних об’єктів, недопущення їх забруднення, 
засмічення та вичерпання, знищення навколо водних рослин і тварин, а також змен
шення коливань стоку вздовж річок, морів та навколо озер, водосховищ та інших во
дойм.

Згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 8 травня 1996 р. № 486 
межі водоохоронних зон встановлюються з урахуванням рельєфу місцевості, присут
ності процесів затоплення та підтоплення земель, інтенсивності руйнування берегів 
та розвитку ерозійної активності, конструкції берегозахисних споруд, цільового при
значення земель на території водоохоронної зони.

З урахуванням положень Водного та Земельного кодексів України внутрі
шньою межею водоохоронної зони ділянки забудови є уріз води. Водні об’єкти, що 
розташовані на території забудови: причали для човнів гідравлічно пов’язані з водо
ймою.

Прибережні захисні смуги встановлюються в межах водоохоронних зон уздовж 
урізу води (у меженний період) з метою охорони поверхневих водних об’єктів від за
бруднення та засмічення, збереження їх водності.

Прибережні захисні смуги навколо зазначених водних об’єктів є природоохо
ронною територією з обмеженим режимом господарської діяльності. На території 
прибережних захисних смуг допускається лише розташування об’єктів водопоста
чання, рекреації, рибного та мисливського господарства, гідротехнічних, гідрометри
чних і лінійних споруд за наявності дозволу на природокористування. За статтею 61 
Земельного кодексу України об’єкти, розташовані у прибережній захисній смузі, мо
жуть експлуатуватися, якщо не порушується її режим. Непридатні для експлуатації 
споруди, а також ті, що не відповідають встановленим режимам господарювання, 
підлягають винесенню зі смуги.

Екологічний стан та якість води водних об’єктів на території багато в чому буде 
залежати від стану їх ВЗ та ПЗС.

У разі належного інженерно - біотехнічного упорядкування ВЗ та ПЗС будуть 
створені бар’єри на шляху поверхневого стоку забруднених вод. Велике значення 
має також використання прибережних територій. Ці завдання необхідно вирішувати 
комплексно разом з формуванням на території ВЗ та ПЗС відповідної ландшафтної 
структури.

До складу зазначених водоохоронних заходів рекомендується включити:
- підбір водоохоронних заходів у межах ВЗ та ПЗС на розглянутій території ви

конувати з дотриманням методологічних принципів, викладених у Методиці з упоряд
кування водоохоронних зон річок України, розробленій в Українському науково- 
дослідному інституті водогосподарсько-екологічних проблем (УНДІВЕП). У цій Мето
диці розглянуто питання розрахунків біогенного навантаження, що формується на 
водозбірних площах та підбір відповідних упереджувальних заходів. Слід наголосити 
на тому, що тільки такий комплексний підхід до обґрунтування вибору є найбільш 
прийнятним щодо схеми та конструкції інженерно - біотехнічного упорядкування ВЗ 
та ПЗС, що призведе до найбільш природного поєднання з існуючим ландшафтом та 
надасть в майбутньому більшу ефективність з точки зору виконання цими територія
ми водоохоронного фактору.

Експлуатація ВЗ і ПЗС
Порядок користування землями водного фонду, затверджений постановою Ка

бінету Міністрів України. Порядком передбачено, що землі водного фонду можуть ви-
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користовуватися землекористувачами на правах користування на умовах оренди.
Відносини, пов’язані з орендою землі, регулюються Законом України “Про оре

нду землі ” і статтею 93 Земельного кодексу України, а пов’язані з орендою водних 
об’єктів -  статтею 51 Водного кодексу України.

Згідно з главою 20 та статтею 61 Земельного кодексу України та Водного коде
ксу України користувачі земель водного фонду зобов’язані:

- виконувати заходи щодо охорони земель від ерозії, підтоплення, забруднен
ня відходами виробництва, хімічними речовинами та від інших процесів руйнування;

- суворо дотримуватися встановленого режиму для зон санітарної охорони, 
прибережних захисних смуг;

- запобігати надходженню у водні об'єкти стічних вод, пестицидів і добрив че
рез прибережні захисні смуги.

На зазначених землях заборонено діяльність, що негативно впливає або може 
вплинути на їх стан чи суперечить їхньому призначенню:

- розорювання земель (крім підготовки грунту для залуження та залісення), а та
кож садівництво й городництво;

- зберігання та застосування пестицидів і добрив;
- миття та обслуговування транспортних засобів і техніки;
- влаштування звалищ сміття, гноєсховищ, накопичувачів відходів виробницт

ва, кладовищ, скотомогильників, полів фільтрації тощо;
виділення та надання у власність чи орендне користування земельних діля

нок на ділянці забудови повинно бути обумовлено категоричною вимогою щодо за
безпечення вільного доступу всіх громадян до водної акваторії та їх необмеженого 
пересування у прибережній смузі.

Згідно зі статтею 61 Земельного Кодексу України [19] об’єкти, що розташовані 
у прибережній захисній смузі, можуть експлуатуватися, якщо не порушується її ре
жим. Зазначимо, що необхідним є чітке окреслення режиму експлуатації прибереж
них захисних смуг на території об’єкту. Режим експлуатації території ПЗС на об’єкті 
має передбачати постійний догляд за станом рослинності на території ПЗС: рубки 
догляду, викошування, боротьба з бур’янами.

За результатами аналізу сучасного стану використання території з 
виявленням обмежень розвитку за принципами збереження і раціонального 
використання земельних ресурсів, дотримання нормативів гранично допустимих 
рівнів екологічного навантаження на природне середовище з урахуванням 
потенційних його можливостей, дотримання санітарних нормативів встановлено, 
що на проектованій та прилеглій територіях відсутні природні та штучні біохімічні 
об’єкти, що могли б привести до мікробіологічного забруднення та негативного 
впливу на здоров’я населення.

Для підтримки задовільного санітарного стану проектної території 
утворюється система очистки від твердих побутових відходів шляхом їх вивозу 
відповідно договорів з комунальними службами району або міста.

Рішення з інженерної підготовки території дозволяють відводити дощові і 
талі води в дощову локальну каналізацію з попереднім очищенням.

Асфальтобетонне покриття проїздів і майданчиків запобігає забрудненню 
підземних вод.

Підприємство, що проектуються є об’єктом, що представляє собою 
екологічну небезпеку. На наступних стадіях проектування необхідно виконати 
вимоги ДБН А.2.2-1-95 «Склад і зміст матеріалів оцінки впливу на оточуюче 
середовище (ОВОС) при проектуванні і будівництві підприємств, будівель і 
споруд».

Виходячи з цього, в основу проектування необхідно покласти ряд основних 
принципів, згідно Додатку 7.2* ДБН 360-92**:

1. ПЕРЕЛІК (технологічних заходів щодо забезпечення стандартного рівня 
екологічної безпеки АЗС):

1.1 Застосування резервуарів з подвійними стінками, обладнаних
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автоматизованими пристроями контролю за витоками нафтопродуктів.
1.2 Застосування швидко - рознімних герметичних муфт для зливу палива 

з автоцистерни паливовоза в резервуар.
1.3 Застосування системи уловлювання парів нафтопродуктів при 

зливанні палива з автоцистерни паливовоза в паливний резервуар.
1.4 Влаштування очисних споруд для очищення поверхневих дощових 

стоків, випадково забруднених нафтопродуктами (з місць розміщення ПРК, 
площадок зливу в резервуар та стоянки автотранспорту).

1.5 Забезпечення антикорозійного захисту металевих резервуарів та 
комунікацій, а за необхідності і катодного захисту від електрохімічної корозії, 
тощо.

2 . ПЕРЕЛІК (додаткових технологічних заходів щодо забезпечення 
підвищеного рівня екологічної безпеки АЗС):

2.1 Застосування системи уловлювання парів нафтопродуктів із бака 
автомобіля під час заправлення.

2.2 Застосування легко - розривних рознімав на заправних шлангах ПРК 
та ін., що обумовлено нормативною документацією на Україні, тощо.

Інженерні та технологічні мережі прокладаються з урахуванням існуючих 
норм і правил.

Рослинний шар ґрунту, що утворюється внаслідок влаштування 
фундаментів, проїздів, мереж, проведення вертикального планування 
використовується для покращення родючості землі.

Від підприємства передбачаються шкідливі викиди в середовище у вигляді ви
кидів в атмосферу продуктів згорання палива від технологічного обладнання та авто
транспорту підприємства. На наступних стадіях проектування необхідно виконати 
вимоги ДБН А.2.2-1-2003 «Склад і зміст матеріалів оцінки впливів на навколишнє се
редовище (ОВНС) при проектуванні і будівництві підприємств, будинків і споруд».

До початку проектування обов’язковому порядку необхідно провести 
лабораторні дослідження щодо оцінки існуючого санітарно - гігієнічного стану 
земель, водного й повітряного басейнів, рівнів шумового, електромагнітного й 
радіаційного забруднення тощо. В разі виявлення порушення концентрації забру
днюючих речовин або рівнів впливу, в проекті передбачити заходи щодо запобі
гання впливу шкідливих чинників на здоров’я населення.

15.3аходи цивільного захисту (цивільної оборони) 
та протипожежні заходи.

Згідно вимог діючого ДБН та інших нормативно-правових актів, якими регулю
ється розроблення даного розділу містобудівної документації, розроблення проект
них рішень інженерно-технічних заходів цивільного захисту. Даний розділ виконуєть
ся разом з розробленням (корегуванням) у схемі планування території району та\або 
населеного пункту.

Окремі види інженерно -  технічних заходів цивільного захисту можуть міститись 
у спеціальних державних програмах і розроблятись за окремими вимогами, (за за
вданням на проектування на наступних стадіях згідно вимог ДБН В. 1.2-4-2006).

Оцінка рівня захисту і контроль безпеки промислових підприємств здійснюється 
на стадіях:

- відведення земельної ділянки під будівництво - з метою перевірки принципо
вої можливості забезпечення безпеки на відведеній та прилеглих територіях;

- проектування - з метою прогнозу очікувального рівня безпеки;
- будівництва, коли здійснюється авторський та технічний контроль та при вве

дені підприємства в експлуатацію;
- експлуатації підприємств.
Усі будівлі та споруди підлягають обстеженню та паспортизації згідно з норма

тивними документами з питань обстеження, паспортизації, безпечної та надійної екс
плуатації виробничих будівель та споруд.

Пожежна безпека об’єкта забезпечується комплексом проектних рішень, спря-
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мованих на попередження пожежі, а також створення безпечних умов роботи підпри
ємства, евакуацію людей і матеріальних цінностей.

З метою забезпечення протипожежної безпеки містобудівною документацією 
визначено необхідні заходи, що обов’язкові для врахування при подальшому проек
туванні та експлуатації будівель та споруд, які будуть скореговані та уточнені на на
ступних стадії проектування у відповідності до вимог ДБН 360-92**, ДБН В.2.5-20- 
2001:

- Технологічне обладнання, що передбачається проектною 
документацією, повинно мати технічні умови, які погоджені з органами 
державного пожежного нагляду відповідно до вимог нормативних норм;

Під час проектування АЗС та АГЗП слід дотримуватись відстаней до 
шляхопроводів, мостів, тощо . (ДБН В.2.3-7-2003 та ін.);

Слід дотримуватись мінімальних відстаней між технологічним 
обладнанням АЗС та АГЗП та мінімальних відстаней до об’єктів 
розташованих поза територією АЗС та АГЗП;

В’їзд на територію АЗС необхідно обладнати відповідними знаками, 
згідно нормативної документації.

Враховуючи що на відстані від розглянутого об’єкту до існуючої автостанції 
відстань не перевищує 200м, можливо використання пожежних резервуарів авто
станції. Крім того, передбачено облаштування пожежного пірсу з додатковими 
резервуарами на водоймі на відстані 100м.

До початку будівництва провести перевірку будівельного майданчику на вибу
хонебезпечні вироби.

На наступних стадіях проектування слід забезпечити повний обсяг заходів з по
жежної безпеки відповідно до вимог чинного законодавства.

Діюче пожежне депо знаходиться в радіусі Зкм. м. Валки -  ДПРЧ- 59.
16. Заходи щодо реалізації детального плану.

Здійснення забудови обґрунтовується спеціальними техніко-економічними роз
рахунками, містобудівними і санітарно-гігієнічними вимогами.

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

Розрахунковий термін реалізації ДПТ - 7 років.
Детальний план території не підлягає експертизі. Після розгляду детального 

плану території архітектурно-містобудівною радою при Департаменті містобудування 
та архітектури обласної державної адміністрації, в разі надання нею пропозицій щодо 
можливості затвердження детального плану та після проведення громадських слу
хань, детальний план подається на розгляд в міську раду та затверджується нею 
протягом ЗО днів з дня його подання.

Порядок проведення громадських слухань щодо врахування громадських інте
ресів під час розроблення проектів містобудівної документації на місцевому рівні за
тверджений постановою Кабінету Міністрів України.

Затверджений детальний план є підставою для оформлення вихідних даних на 
проектування об'єктів.

Режим забудови ділянок, визначених для містобудівних потреб, обов’язковий 
для врахування під час розроблення землевпорядної документації.

Встановлення режиму санітарно  -  захисних зон водних об'єктів: Питання встановлен
ня водоохоронних зон у вже існуючих населених пунктах не врегульовувалося й за
лишалося відкритим.

Хоча саме це питання є вкрай важливим, адже в більшості випадків забудова 
прибережних територій відбувалася до встановлення водоохоронних зон і прибереж
них захисних смуг у містобудівній документації. Отже, по-перше, потреба встанов
лення прибережних захисних смуг виникла вже в період існування забудови на різ-
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них, іноді навіть критичних, відстанях від акваторій водних об’єктів.
Проте, згідно чинного законодавства виключення щодо встановлення скороче

ної прибережної захисної смуги стосуються тільки земель міст і селищ міського типу з 
уже існуючими конкретними умовами забудови. Розмір та межі прибережної захисної 
смуги уздовж водних об’єктів встановлюються за проектами землеустрою, а в межах 
населених пунктів - з урахуванням містобудівної документації, тобто прибережні за
хисні смуги в межах населених пунктів встановлюються не автоматично, бо лише в 
цьому випадку існує можливість врахування містобудівної документації (яка існує на 
момент встановлення прибережної захисної смуги забудови в її теоретичних межах).

Відповідно до статей 9, 87 Водного кодексу України облаштування прибережних 
захисних смуг вздовж річок, навколо водойм входить до компетенції міських, район
них рад, тобто необхідно виконати проект і оформити відповідну документацію при
бережної смуги в межах населеного пункту.

17. Перелік вихідних даних.
1. Рішення XIX сесії УІІ скликання Валківської міської ради від 17 листпада 
2017року, № 577
2. Завдання на розроблення ДПТ.
3. Державні вимоги Департаменту містобудування та архітектури Харківської 
обласної державної адміністрації.
4. Довідка Держгеокадастру міжрайонного управління у Валківському та Колома- 
цькому районах

18. Основні техніко-економічні показники детального плану
№
п\п Найменування Кіл. Од.

вим. Примітка

1. Площа території під розташування авто
заправного комплексу, в тому числі:

0,1200 га

1.1 Площа забудови 0,0259 га
1.2 Площа основних проїздів та під'їздів, тротуа

рів (в межах розглянутої території)
0,0754 га

1.3 Площа благоустрою (озеленення, ділянок озе- 
лення)

0,0187 га

Наведені техніко-економічні та технологічні показники щодо щільності забу
дови, загальної площі будівель та споруд, можуть дещо коригуватись. Остаточна 
щільність забудови та загальна площа будівель та споруд буде уточнена на на
ступних, більш детальних стадіях проектування.
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