
ПРОЕКТУВАЛЬНИК ЗАМОВНИК

ПП «ГРАДПЛАНПРОЕКТ» виконавчий комітет Кислівської сільської ради

Куп'янського району Харківської області

КВАЛІФІКАЦІЙНИЙ СЕРТИФІКАТ СЕРІЇ АА № 002975 ( з 12.05.2016р.)

ДЕТАЛЬНИЙ ПЛАН ТЕРИТОРІЇ

«Детальний план території центральної частини с. Кислівка Куп’янського 
району Харківської області, обмеженої провулком Степовим, вулицями 
Садова та Марченка для будівництва амбулаторії загальної практики - 

сімейної медицини в с. Кислівка комунального некомерційного підприєм
ства Куп’янський центр первинної медичної допомоги Куп’янської міської

ради з житлом. »

А. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

014 -  01 \ 18 ПЗ

ХАРКІВ
2018



Склад детального плану

№

розділу
Назва розділу Позначення

А
Текстові матеріали 014-01\18- ПЗ

1.
Пояснювальна записка

Б. Графічні матеріали 014-0148  -ГП

1.
Схема розташування території у планувальній стру

ктурі району.
ГП-1

2.
План існуючого використання території поєднаний з 

схемою планувальних обмежень (М1:500).
ГП-2

3. Проектний план (М1:500). ГП-3

4.
Схема інженерної підготовки території та вертика

льного планування (М 1:500)
ГП-4

5.
Схема організації руху транспорту і пішоходів 

(М 1:500). Кресленням поперечних профілів вулиць 

(М1:200).

ГП-5

6.
Схема інженерних мереж, споруд і використання 

підземного простору (М 1:500).
ГП-6

В. Вихідні дані
Г.

Матеріали на електронних носіях

Креслення та пояснювальна записка детального 

плану

СР-диск

014-01М8 ПЗ
Аркуш

2Изм. Кіл. Аркуш № док. Підпис Дата



Склад пояснювальної записки

1. Вступ.

2. Загальні положення.

3. Природні, соціально-економічних і містобудівні умови.

4. Характеристика місця розташування об’єкту (території).

5. Мета розробка детального плану території;

6. Розподіл території за функціональним використанням, розміщення за

будови, структура забудови, яка пропонується.

7. Характеристика видів використання території.

8. Пропозиції щодо встановлення режиму забудови території.

9. Містобудівні умови і обмеження забудови території.

10. Основні принципи планувально-просторової організації території.

11 .Вулично-дорожня мережа, транспортне обслуговування, організація 

руху транспорту і пішоходів.

11.1 Заходи з урахування потреб мало-мобільних груп населення при ор

ганізації руху транспорту і пішоходів.

12. Інженерне забезпечення території, розміщення інженерних мереж.

13. Інженерна підготовка та інженерний захист території.

14. Комплексний благоустрій та озеленення території.

15. Містобудівні заходи щодо поліпшення стану навколишнього середовища.

16. Техногенна та протипожежна безпека.

17. Заходи щодо реалізації детального плану.

18. Перелік вихідних даних.

19. Техніко-економічні показники детального плану.

014-01\18 ПЗ
Аркуш

3Изм. Кіл. Аркуш № док. Підпис Дата



1. Вступ

Детальний план території центральної частини с. Кислівка Куп’янського району 
Харківської області, обмеженої провулком Степовим, вулицями Садова та Марченка 
для будівництва амбулаторії загальної практики -сімейної медицини в с. Кислівка 
комунального некомерційного підприємства Куп’янський центр первинної медичної 
допомоги Куп’янської міської ради з житлом, виконано на підставі:

- договору на виготовлення проектно-містобудівної документації між замовни
ком та ПП «ГРАДПЛАНПРОЕКТ»;

- 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.

На теперішній час актуальна містобудівна документація села Кислівка, зокрема, 
в межах ділянки проектування, відсутня.

Топографічну основу проекту складає геодезична зйомка М 1:500, виконана 
ФО-П Гордієнко М.В. у 2018році.

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 населе
ного пункту 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;
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- 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;
- 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»;
- ДСТУ Б 5.1.1-17:2013 «Умовні позначення графічних документів містобуді

вної документації»;
- ДСП 173-96 «Державні санітарні правила планування та забудови населених 

пункті»;
- ДБН В.2.2-10-2001 «Будинки та споруди. Заклади охорони здоров’я» ;
- 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.

3. Природні, соціально-економічні та містобудівні умови.
Стисла історична довідка

Куп'янський район — район у східній частині Харківської області. Адміністра
тивний центр — місто Куп'янськ. Засновано район було 12 квітня 1923 року. Терито
рія становить 1280,3 км2 або 4,1 % від усієї території області. За цим показником 
район перебуває на 9 місці серед районів області. Населення становить 25778 (на 1 
лютого 2012 року).

Місце географічного розташування району — Донецький коридор, що розташо
ваний між відрогами Середньо-Руської височини та Донецького кряжу. Територіально 
район займає крайню східну частину Харківської області.

Район межує: на півночі — з Дворічанським і Великобурлуцьким, на заході — з 
Шевченківським та Ізюмським, на півдні — з Борівським районами Харківської облас
ті, на сході — зі Сватівським районом Луганської області.

Території району сягають відгалуження Курської магнітної аномалії, але залізна 
руда залягає глибоко і має не дуже потужні пласти. Інші корисні копалини — пісок, 
крейда, глина.

Куп'янщина розташована в зоні лісостепу.
Річка Оскіл розрізає Куп'янщину надвоє. Вона бере початок у Курській області, а 

біля Ізюму впадає в Сіверський Донець. В межах району Оскіл має такі притоки: на 
правобережжі — Куп'янку, Сенек (Осинову) і Синиху, на лівобережжі — Гнилицю, Ло- 
зоватку, Новоосиновку, Піщанку. Довжина Осколу в межах району — 49 кілометрів, 
включаючи й частину Червонооскільського водоймища із зоною водоохоронних лісів. 
Площа водоймища в цих же межах — 4232 гектари. Водне дзеркало ставків, розта
шованих на території району, має площу 640 га.

Адміністративним центром району є місто Куп'янськ — місто обласного підпо
рядкування, яке розташоване на відстані 129 км від Харкова по залізниці та 117 км по 
шосейній дорозі.

Місто розташоване біля південного краю Середньо Руської узвишші в межах 
лісостепової і степової зони. Місцевість бугорчато-рівнинна, нахилена на південь.

Клімат помірно континентальний. Зима не холодна, з частими відлигами. 
Сніговий покрив тримається 100-110 днів. Літо тепле, з великою кількістю соняч-
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них днів. Вітри влітку і восени - західні, взимку і навесні - південно-східні і східні.
Проектна земельна ділянка розташована на території Осинівської сільської ра

ди, на південь від с. Болдирівка на північ с. Пристін, на правому березі річки Оскіл. 
Поруч проходить автомобільна дорога Т2109 (Р79)

Кислівка — село в Україні, в Куп'янському районі Харківської області. Населен
ня становить 965 осіб. Орган місцевого самоврядування — Кислівська сільська рада.

Село Кислівка знаходиться на відстані 5 км від річки Кобилка. До села примикає 
село Котлярівка. Через село проходить залізниця Куп'янськ — Сватове — Попасна, 
станція Кислівка. Поруч проходить автомобільна дорога Р07.

Село виникло у третю хвилю переселення на Дике поле в 70-80 роках ХУІІ сто
ліття. Точної дати немає.

4. Характеристика місця розташування об’єкту (території).
Земельна ділянка (проектна територія), орієнтовною площею 0,25 га розташо

вана в центральній частині села Кислівка по пров. Степовому Кислівської сільської 
ради Куп’янського району Харківської області, в межах населеного пункту.

Територія проектування межує:
- північної сторони -  вільна від забудови територія (городи);
- з заходу -  автодорога загального користування місцевого значення;
- зі сходу -  громадська забудова, сільська рада
- з півдня -  пров. Степовий, межа населеного пункту..
Територія з усіх боків оточена земельними ділянками не наданими у власність 

або користування.
Містобудівна ситуація даної території відображена у графічній частині деталь

ного плану території (лист графічної частини ГП 2).
Земельна ділянка має умовно «спокійний» рельєф з пониженням з півдня на 

південь і характеризується абсолютними відмітками в межах від 95,4м до 100,78м.
Територія в процесі освоєння потребує інженерної підготовки робіт для забез

печення відведення поверхневих і талих вод за межі території. Існуючий рельєф і 
планування території забезпечують водовідведення з урахуванням того, що частина 
стоків буде поглинатися на території об’єкту, оскільки об’єкт передбачено озеленити 
до 60%.

На ділянці присутні зелені насадження. Детальним планом території передба
чено максимальне збереження існуючих зелених насаджень та використання їх у 
складі проектного благоустрою.

Під’їзд та заїзд на земельну ділянку пропонується влаштувати з північної сторо
ни з пров. Степовому.

Загалом, розглянута територія потребує реорганізації з відновленням та удо
сконаленням транспортної та інженерної мережі з метою створення містобудівного 
об’єкту з відповідним комплексним озелененням та благоустроєм.

Інженерна інфраструктура території включає інженерні мережі сторонніх земле
користувачів та інженерні мережі, які необхідні для забезпечення закладу, а саме:

Існуючі інженерні мережі:
- повітряна лінія електромереж 0,4кВ (проходить вздовж розглянутої земельної 

ділянки по пров. Степовому);
- повітряна мережа 10 кВ (проходить вздовж розглянутої земельної ділянки з 

боку автодороги );
- кабельна мережа;
Необхідні інженерні мережі для забезпечення проектної території:
- водопровід;
- газові мережі;
- мережі зв’язку;
- каналізаційні мережі.
Об’єкт будівництва знаходиться поза зоною об’єктів інженерної інфраструктури 

регіонального або національного значення.
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В цілому, територія, яка розглядається має вигідне містобудівне розміщення в 
структурі населеного пункту.

5. Мета розробки детального плану території.
У відповідності до закону про розвиток сільської медицини, який передбачає 

докорінну модернізацію матеріального забезпечення галузі у сільській місцевості. 
Насамперед, у створенні сучасних амбулаторій у складі мережі медичних закла
дів первинної допомоги. Проект сільської амбулаторії передбачає, окрім медичних 
приміщень, ще й комфортне службове житло лікаря.

Детальний план території розроблений в цілях забезпечення вирішення місто
будівних питань сталого розвитку території, виділення елементів планувальної стру
ктури з метою:

- обґрунтувати можливість розташування на розглянутій земельній ділянці ам
булаторії загальної практики сімейної медицини( АЗПСМ) на 1 (одного) лікаря з жит
лом;

- встановлення містобудівних умов і обмежень;
- визначення параметрів земельної ділянки ( площа та конфігурація), для роз

робки проекту землеустрою після затвердження детального плану території для бу
дівництва амбулаторії.

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

Проектним містобудівним рішенням на розглянутий території, передбачається 
будівництво амбулаторії загальної практики сімейної медицини (АЗПСМ) на 
1 (одного) лікаря з житлом для обслуговування 1981 населення (7 населених пунк
тів).

Будівництво передбачено на вільному майданчику, як окремо розташована бу
дівля, що складається з двох частин: робочої частини та частини для проживання 
лікаря.

Амбулаторія розміщується поблизу «фасадної» частини ділянки на відстані 15м 
від червоної лінії (робочою частиною до фасаду та частиною для проживання лікаря 
в середину ділянки з боку сформованої житлової забудови). Передбачено можли
вість відокремлення «приватної» території, на якій живе лікар з родиною, від публіч
ної зони перед амбулаторією.

Публічна зона перед амбулаторією включає:
- 11 машино - місць (в тому числі, 2 (два) машино - місця для мало мобільної 

групи населення);
- зону очікування під навісом на вулиці на 2-3 людини;
- додаткове озелення, тощо.
Також передбачено:
- розміщення гаражу з навісом (або господарчою будівлею), для спец, автомо

біля лікаря та приватного автомобіля лікаря;
- майданчика для сміттєзбірників.
Будівля амбулаторія до 400 кв.м. метрів в один поверх (можлива мансарда) зі 

100% доступністю для мало мобільних груп населення.
Розміщення амбулаторії на ділянці передбачає можливість прибудови додатко

вих кабінетів до зони з обмеженим доступом. Як альтернатива може розглядатися 
розміщення цих кабінетів на мансардному поверсі амбулаторії.

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
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затверджений ДПТ можуть бути внесені зміни у встановленому законом порядку.

7. Характеристика видів використання території.
Межі детального плану території прийняті з урахування завдання на проекту

вання та технологічно обумовлених потреб проектного об’єкта орієнтовною загаль
ною площею: 0,2500га.

Відповідно до довідки від 22.01.2018 року відділу Держгеокадастру у 
Куп’янському районі Харківської області із звітності з кількісного обліку земель про 
наявність земель та розподіл їх за власниками земель, землекористувачами, угіддя
ми, розглянута територія має наступні характеристики:

місце розташування земельної ділянки -  Харківська область, Куп’янський ра
йон, с. Кислівка, пров. Степовий, 1;

правовий статус -  Землі не надані у власність або постійне користування у 
межах населених пунктів, форма власності - комунальна;

цільове призначення земельної ділянки -землі сільськогосподарського призна
чення - рілля;

Агоовиообничі групи ґрунтів - чорноземи звичайні і звичайні глибокі слабо змиті 
важко суглинкові -  не відносяться до особливо цінних земель;

номер кадастрової зони та кадастрового кварталу-  6323782501:00:002.
Площа земельної ділянки -  0,25га.
Містобудівною документацією передбачено зміни функціонального та цільового 

призначення розглянутої території визначивши їх, як землі громадської забудови та 
житлової забудови.

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

ванням наявних планувальних обмежень.
Режим забудови території обумовлений необхідністю сталого розвитку терито

рії, виділення елементів планувальної структури території проектування, встанов
лення параметрів розвитку елементів планувальної структури та меж зон розміщення 
об'єкту капітального будівництва, визначення меж земельної ділянки.

При цьому детальним планом передбачене встановлення обмежень на викори
стання наявних на території проектування санітарно - захисних та охоронних зон ін
женерних мереж.

На час розроблення ДТП, інформації щодо зареєстрованих планувальних об
межень в Державному земельному кадастрі немає.

Загалом, об’єкт будівництва знаходиться поза межами зон охорони пам’яток 
культурної спадщини, зони охоронюваного ландшафту, меж історичних ареалів то
що.

Проведеним аналізом існуючого стану природного та урбанізованого середо
вища в цілому не виявлено інших обмежень для реалізації запланованої на даній те
риторії містобудівної діяльності.

На час розроблення детального плану території актуальна містобудівна доку
ментація села Кислівка, зокрема в межах ділянки проектування, відсутня. За відсут
ності місцевої містобудівної документації загальні містобудівні умови та обмеження 
забудови земельної ділянки визначаються детальним планом території ( розділ 9 
ПЗ).

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

______________________ Назва об’єкта будівництва______________________
Будівництво амбулаторії загальної практики сімейної медицини (АЗПСМ)

на 1 (одного) лікаря з житлом
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Загальні дані:
1 Вид будівництва, адреса або місцезнаходження земельної ділянки : нове, 

село Кислівка, пров. Степовий 
Куп’янського району Харківської області

2 Інформація про замовника: виконавчий комітет Кислівсьої сільської ради Ку
п’янського району Харківської області

3 Відповідність цільового та функціонального призначення земельної 
ділянки містобудівній документації на місцевому рівні: землі громадської та 
житлової забудови

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 червоних ліній -  15м ( п. 2.12(ж). ДБН В.2.2-10-2001);
- до майданчиків для сміттєзбірників -  не менше 25м 
(п . 2.12(л). ДБН В.2.2-10-2001);
При визначенні відставній між будівлями необхідно враховувати вимоги розра
хунків інсоляції, освітленості та шумозахисту, а також протипожежні вимоги 
згідно з ДБН 360-92**

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 ає

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.

10. 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;
- створення оптимальної схеми дорожньо-транспортного руху;
- створення оптимальних мікрокліматичних і санітарно - гігієнічних умов;
- максимальне збереження природного ландшафту.
Детальним планом території передбачається максимальне збереження існу

ючих зелених насаджень.
За результатами інженерно-будівельної оцінки територія сприятлива для забу

дови, придатна для зведення будівель і споруд .
Перелік основних і допоміжних об’єктів проектного майданчику, що передбачено 

забудувати визначено у графічній частині ДТП (див. ГП -  3).
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11. 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 об’єкту.

На території проектування існує сформована мережа вулиць та проїзди 
місцевого значення. Вулиці та дороги, які обмежують проектну територію, мають 
достатній рівень благоустрою, внутрішньо квартальні проїзди мають здебільшого 
гравійне або тверде покриття.

На перспективу передбачено організація проїзду в глиб території. Також 
передбачено влаштування пішохідної алеї з можливістю проїзду та тротуарів.

Пішохідний рух організується тротуарами та пішохідними доріжками з 
збереженням вже визначених напрямків пішохідного руху.

Рух проектними проїздами в межах території проектування передбачений 
лише легковим транспортом та спецтехнікою ( обслуговування інженерних мереж, 
забудови, підвезення замовлень, вивіз сміття, доступ пожежних машин, тощо.).

Додатковою умовою містобудівного освоєння території є забезпечення ма
шино - місць запроектованих об’єктів громадського призначення., для тимчасово
го зберігання автотранспорту (гостьові автостоянки). Передбачено розміщення 
10 машино-місць, в тому числі для маломобільних груп населення 2 машино- 
місця.

Аналіз існуючої забудови свідчить, що проектна територія забезпечена достат
ньою мірою транспортною інфраструктурою, достатніми умовами транспортно -  пі
шохідного зв’язку.

11.1 Заходи з урахування потреб мало мобільних груп населення 
при організації руху транспорту і пішоходів

Базовим нормативним документом, що регламентує забезпечення безпереш
кодного доступу маломобільних груп населення до об'єктів соціальної інфраструк
тури, є ДБН В.2.2-17:2006 «Будинки і споруди. Доступність будинків і споруд для 
маломобільних груп населення». Згідно з даним документом, при проектуванні та 
реконструкції громадських слід передбачати для інвалідів і громадян інших мало
мобільних груп населення (далі - МГН) умови життєдіяльності, однакові з іншими 
категоріями населення.

Повинні бути передбачені умови безперешкодного та зручного пересування 
МГН по території, комплексу споруд, транспортної інфраструктури, зелених зон з 
урахуванням вимог ДБН 360, ДБН Б.2.4-1, ВСН 01, ДБН В.2.3-15. Система засобів 
орієнтації для людей з вадами зору й інформаційної підтримки повинна бути за
безпечена на всіх шляхах руху, доступних для МГН на весь час експлуатації.

Транспортні проїзди на ділянці та пішохідні дороги на шляху до об'єктів, які 
відвідують інваліди, допускається об'єднувати у разі дотримання містобудівних ви
мог до параметрів шляхів руху та положень ДБН В.2.3-4, ДБН В.2.3-5.

Ширина шляху руху на ділянці при зустрічному русі інвалідів на кріслах- 
колясках повинна бути не менше 1,8 м, при одно смуговому русі не менше 0,85м- 
1,0м. з урахуванням габаритних розмірів крісел-колясок відповідно до чинних 
нормативних документів.

Поздовжній ухил шляху руху, по якому можливий проїзд інвалідів на кріслах- 
колясках, не повинен перевищувати 5%. При влаштуванні з'їздів із тротуару біля 
закладу та у затіснених місцях допускається збільшувати поздовжній ухил до 10% 
протягом не більше 10 м.

Поперечний ухил шляху руху слід приймати в межах 1-2%.
Висоту бордюрів по краях пішохідних шляхів на ділянці рекомендується при

ймати не більше 0,05 м.
Висота бортового каменю у місцях перетину тротуарів із проїзною частиною, а 

також перепад висот бордюрів, бортових каменів уздовж експлуатованих газонів і 
озеленених майданчиків, що прилягають до шляхів пішохідного руху, не повинні пе-
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ревищувати 0,04 м.
Тактильні засоби, що виконують попереджувальну функцію на покритті пішо

хідних шляхів на ділянці, слід розміщувати не менше ніж за 0,8 м до об'єкта інфор
мації, початку небезпечної ділянки, зміни напрямку руху, входу тощо.

Для покриття пішохідних доріжок, тротуарів і пандусів не допускається засто
сування насипних або великоструктурних матеріалів, що перешкоджають пересу
ванню МГН на кріслах-колясках або з милицями. Покриття з бетонних плит пови
нно бути рівним, а товщина швів між плитами - не більше 0,015 м.

На шляхах руху МГН не допускається застосовувати непрозорі хвіртки на на
вісних завісах двосторонньої дії, хвіртки з обертовими полотнинами, а також турні
кети завширшки менше ніж 0,85 м.

Для відкритих сходів на перепадах рельєфу рекомендується приймати шири
ну проступків не менше 0,4 м, висоту підйомів сходинок - не більше 0,12 м. Усі схо
динки у зовнішніх сходах у межах одного маршу повинні бути однаковими за фор
мою у плані, за розмірами ширини проступку та висоти підйому сходинок. Попере
чний ухил зовнішніх сходинок повинен бути в межах 1-2%. Сходи повинні дублюва
тися пандусами, а за необхідності - іншими засобами підйому та відповідати вимо
гам ДБН В.2.3-5.

Вхід на територію або ділянку слід обладнувати доступними для інвалідів 
елементами інформації про об'єкт.

Майданчики для зупинки спеціалізованих засобів громадського транспорту, 
що перевозять лише інвалідів, слід передбачати на відстані не далі 100 м від вхо
дів до громадських будинків, доступних для МГН.

12.Інженерне забезпечення території, розміщення інженерних мереж.
Вибір способу розміщення мереж (наземний, надземний або підземний) повинен 

відповідати результатам техніко-економічних розрахунків, виконаних на наступних 
стадіях проектування.

Місця вводу основних мереж інженерного забезпечення та місця їх прокладки, 
визначатимуться проектними рішеннями при розробці проектної документації об’єкту 
на наступних стадіях проектування відповідно до технічних умов відповідних експлу
атуючих інженерних служб. Умови використання охоронних зон інженерних мереж 
(стороннього землекористувача) необхідно визначити згідно технічних умов організа
цій, що обслуговують дані мереж, згідно з вимогами ДБН 360-92** та вимог чинного 
законодавства.

Інженерне обладнання проектної території включає наступні мережі: водопро
від, електрифікацію, місцеві очисні споруди каналізації, зв'язок та газопостачання.

Водопостачання.
Централізоване водопостачання відсутнє.

Для водопостачання проектної території в залежності від місцевих умов прийнята си
стема: господарсько-питна та протипожежна з подачею води на зовнішнє пожежога
сіння з ємкостей.

Розташування свердловини та водонапірної башти на відокремлений території 
повинна виключати можливість забруднення ґрунту. Згідно вимог п. 8.10 ДБН 360- 
92** зони санітарної охорони (перший, другий і третьої пояси) на водозабірних спо
рудах, у проектах планування, повинні передбачатися за проектами спеціалізованих 
організацій або аналогами. В проекті прийнята межа першого поясу зони санітарної 
охорони -15м (для захищених ґрунтів) водозабірної споруди ( п. 15.2.1.1 та 15.2.3.1 
ДБН В.25-74:2013», другий пояс та третій пояс - розрахункові. Передбачена огорожа 
1-го поясу зони санітарної охорони водозабору. Межа першого поясу водопровідної 
споруди збігається з огорожею майданчика споруд. Водопровідні споруди та водоза
бори повинні огороджуватися, як правило, глухим огородження висотою 2,5 м. Допус
кається передбачати огородження на висоту 2 м - глухе і на 0,5 м - з колючого дроту 
або металевої сітки. Примикання до огорожі будівель, крім прохідних і адміністратив-
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но - побутових будівель, не допускається.
Границі поясів зони санітарної охорони водопостачання, а також санітарні захо

ди на території зон належить визначити згідно з нормативною документацією та «По
ложенням про порядок проектування і експлуатації зон санітарної охорони джерел 
водопостачання та водопроводів господарсько-технічного призначення», на наступ
них стадіях проектування (експлуатації).

Якість води повинна відповідати вимогам нормативної документації ДСанПіН 
2.2.4-171-10. На підставі лабораторних досліджень додатково, при необхідності, буде 
запроектовано водопідготовка для доведення якості води до вимог питної.

Каналізування.
Централізовані каналізаційні мережі відсутні. При розробці подальших стадій 

проектування необхідно передбачити заходи щодо організації каналізування відпо
відно до чинного законодавства та будівельних і санітарних норм. Каналізування 
об’єкта забудови передбачається шляхом будівництва місцевих каналізаційних спо
руд (септик) відповідно до будівельних та санітарних норм. Стоки самопливної мере
жею скидаються в локальні очисні споруди стічних вод для комплексної очистки. Сто
ки після комплексної очистки скидаються у ємкість з подальшим видаленням з тери
торії шляхом їх вивозу спец, транспортом, відповідно договорів з комунальними слу
жбами. Передбачається використання локальної очисної споруди «Біопроцесор» ма
ксимальною потужністю до 6 м.куб. на добу.

Організація відведення дощових вод з даної території розрахована з урахуван
ням рельєфу місцевості відкритим способом з застосуванням відкритого водовідвід
ного устаткування (канав, кюветів, лотків тощо), що допускається в сільських населе
них пунктах. ( п. 2,25 «Державні санітарні норми та правила утримання територій на
селених місць).

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

Електропостачання та електроосвітлення
Електропостачання проектного об’єкту можливо здійснити від існуючих 

мереж населеного пункту.
Розрахункову потужність об’єкту на даній стадії проектування визначити 

неможливо, так як визначення конкретних площ забудови об'єкту (навантажень 
устаткування) не є завданням детального плану, а визначається на наступних 
стадіях проектування.

Теплопостачання
Опалення передбачається автономне, згідно сучасних енергозберігаючих 

технологій та програм енергозбереження.
Газопостачання можливо здійснити від існуючих мереж населеного пункту.

Зв'язок та телефонізація
Територію проектування можливо забезпечити мережами єдиної 

національної системи зв'язку, телефонного і провідного мовлення тощо.
На проектній території та прилеглих територіях веж мобільного зв’язку немає.

Санітарне очищення.
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.

Збір твердих побутових відходів передбачений по системі сміттєзбірників, 
згідно з якою сміття збирається у змінні контейнери та вивозиться спецмашина- 
ми. Під час зберігання побутових відходів у контейнерах повинна бути виключена 
можливість їх загнивання, розкладання, розвіювання та розпилювання.
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13. Інженерна підготовка та інженерний захист території.
Проектними рішеннями необхідно передбачити якісне горизонтальне і вертика

льне планування території, що забезпечить відведення поверхневих вод. Улашту
вання підмосток тощо.

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

При подальшому проектуванні слід передбачати найменший обсяг земляних 
робіт і мінімальне переміщення ґрунту в межах освоєння ділянки. Планувальні відмі
тки слід визначати з максимальним збереженням природного рельєфу, відводу по
верхневих вод, що виключають ерозію ґрунту.

14. Комплексний благоустрій та озеленення території.

Проектом передбачається комплексний благоустрій і озеленення території. Ві
льні від забудови та покриття території підлягають озелененню та благоустрою (осві
тлення території, місця відпочинку персоналу, влаштування огорож та ін.).

Для благоустрою відповідної території необхідно виконати декілька видів 
озеленення: об’ємне - чагарники, деревні насадження; партерне - газони, 
квітники. Для озеленення використати асортимент дерев, чагарників і квітів 
стійкий для місцевих кліматичних умов, стійкі до пилу та органічним 
забрудненням атмосфери. Система зелених насаджень повинна сприяти захисту 
території від пилу і впливу шуму.

Площа ділянок, призначення для озеленення, повинна складати не менше 55- 
65% загальної площі території.

В межах протипожежних відстаней посадка дерев хвойних порід не допускаєть
ся. Відстань від будівель та споруд до осі посадки дерев та чагарників слід приймати 
згідно ДБН.

Існуючі зелені насадження території вздовж вулиць і на території проекту
вання зберігаються після детальної інвентаризації.

Обладнання майданчиків різного типу приймається відповідно з типовими 
рішеннями, затвердженим Держбудом України або по індивідуальним проектам.

Елементи благоустрою, що можуть стати перешкодою для інвалідів, треба роз
міщувати у одну лінію за межами пішохідної зони. Ці перешкоди треба маркувати.

Вхід на територію об’єкту треба обладнувати доступними для інвалідів елемен
тами інформації про об'єкт. Системи засобів інформації мають бути комплексними і 
передбачати візуальну, звукову і тактильну інформацію, призначену для перебування 
всіх категорій інвалідів.

Система засобів орієнтації для людей з вадами зору та інформаційної підтримки 
повинна також бути забезпечена на всіх шляхах руху, доступних для інвалідів та ін
ших мало мобільних груп населення протягом усього часу експлуатації.

Засоби інформації (у тому числі знаки, звуки і символи) повинні бути ідентични
ми в межах одного об’єкту і відповідати знакам, встановленим чинними нормативни
ми документами.

Пристрої й обладнання (поштові скриньки, укриття таксофонів, банкомати, ін
формаційні щити тощо), розташовані на стінах будинків, споруд або на окремих конс
трукціях, і виступні елементи та частини будинків і споруд не повинні скорочувати но
рмований простір для проходу, а також проїзду та маневрування крісла-коляски.

15. Містобудівні заходи щодо поліпшення стану 
навколишнього середовища.

Стан навколишнього середовища ділянки, яка розглядається, визначається 
санітарним станом повітря, води, ґрунту, акустичним режимом, благоустроєм 
території.
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Промислові джерела викидів в атмосферу в межах ділянки відсутні. Лінійним 
джерелом викидів в атмосферу є автотранспорт.

Джерелом забруднення ґрунтів ділянки є частково господарсько-побутові 
відходи. Для забезпечення оптимальних санітарно-гігієнічних умов території 
рекомендується ряд інженерно-планувальних заходів:

- організація нормативних санітарних розривів між будівлями;
- озеленення території;
- своєчасне вивезення господарсько-побутових відходів.
Для мінімізації техногенного навантаження на природне середовище, 

проектом передбачаються природоохоронні заходи загального характеру: 
ретельний благоустрій і озеленення прилеглої території.

Територія добре провітрюється, отримує достатню сонячну радіацію, захист 
від вітрів. Повітряне середовище на території має високу здатність до 
самоочищення.

З метою виключення забруднення ґрунтів передбачені заходи щодо 
каналізування об’єктів , організації відведення дощових і талих вод. Замощення 
вулиць і проїздів -асфальтобетон, пішохідні частини - фігурні елементи мощення.

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.

16. Техногенна та пожежна безпека.
При визначенні заходів щодо техногенної безпеки, пов’язаних із 

запобіганням можливості виникнення аварій на об’єкті, проектування слід 
здійснювати з урахуванням вимог Кодексу цивільного захисту України, Правил 
техногенної безпеки у сфері цивільного захисту на підприємствах, в організаціях, 
установах та інших нормативних документів.

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

Протипожежні заходи для проектної території, перш за все, забезпечуються 
рішеннями, закладеними у детальному плані території на підставі вимог ДБН 360- 
92** «Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень», 
додаток 3.1 «Протипожежні вимоги»:

• - протипожежні відстані по відношенню до навколишньої забудови 
дотримуються (п. 1);

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

• забезпечується можливість проїзду протипожежних машин до усіх об’єктів 
і можливість доступу до приміщень з автодрабин чи авто - підйомників;

• проектування проїздів і пішохідних шляхів передбачається в нормативних 
габаритах, що забезпечують можливість вільної евакуації;

• проїзди та внутрішньо майданчикові шляхи передбачено з твердим 
покриття;

- зовнішнє гасіння пожежі передбачено від існуючих та проектних ємкостей з 
урахуванням 200м. радіусу обслуговування та прокладання рукавних ліній по дорогах 
з твердим покриттям у відповідності до вимог ДБН (найближчі пожежі ємкості розта
шовані біля будинку культури);

- Облаштування пожежних резервуарів ємкістю 2x60 м.куб. (ємкість розрахову
ється у проектній документації на будівництво). До ємкостей, які можуть бути викори
стані для гасіння пожежі, влаштувати під'їзди з майданчиками розвороту;

- відстаней від найближчих підземних мереж у відповідності до ДБН.
До початку будівництва провести перевірку будівельного майданчику на вибу

хонебезпечні вироби.
На наступних стадіях проектування слід забезпечити повний обсяг заходів з по-
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жежної безпеки відповідно до вимог чинного законодавства.
На теперішній час пожежне депо на території села Кислівка відсутнє. Найближ

че діюче пожежне депо знаходиться в м. Куп’янськ -  ДПРЧ- 44. Нормативній радіус 
обслуговування існуючого пожежного депо складає 3 км, що недостатньо для забез
печення пожежогасіння розглянутої території, виникає необхідність організації тери
торії під будівництво пождепо в межах населеного пункту та, при необхідності, відно
вленню пожежних постів на території діючих підприємства, що сформовані у терито
ріальні групи підприємств виробничо -  складських зон у відповідності до ДБН 360- 
92** та СНиП 11-89-80*.

При розробленні генерального плану населеного пункту, буде враховано необ
хідність розташування додаткової пожежної частині та постів для забезпечення нор
мативного радіусу обслуговування.

Місце розташування, комплектність пожежних (депо) постів на території населе
ного пункту та діючих підприємств, встановлюється у завданні на розроблення місто
будівної документації -  генерального плану населеного пункту за погодженням із за
цікавленими організаціями.

17. 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 сільську (селищну) раду та затверджу
ється 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.

18. Перелік вихідних даних.
1. Рішення Кислівської сільської ради від 01 лютого 2018року
2. Завдання на розроблення ДПТ.
3. Державні вимоги Департаменту містобудування та архітектури Харківської 
обласної державної адміністрації.
4. Довідки зі звітності про наявність земель та розподіл їх за власниками земель, 
землекористувачами, угіддями Управління Держгеокадастру в Куп’янському ра
йоні Харківської області.

19. Основні техніко-економічні показники детального плану
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№
п\п

Н айм енування Кіл.
Од.
вим. Примітка

1. Площа території, що розглянута ДТП,
в тому числі:

0,2500 га

1.1 Площа забудови 0,0450 га
1.2 Площа основних проїздів та під'їздів, тротуа

рів (в межах розглянутої території)
0,1080 га

1.3 Площа благоустрою (озеленення, ділянок озе- 
лення)

0,0970 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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