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Обгрунтовні документи.

1. Склад детального плану території

009/2014 – ПЗ - Пояснювальна записка
009/2014 – ДПТ – Детальний план території
Відомість основного комплекту креслень ДПТ
1. Склад проекта
2. Схема розташування території у планувальній структурі района
3. План існуючого використання території
___________________________________________________________________________
4. Схема планувальних обмежень
5. Проектний план
6. План червоних ліній
7. Схема организації руху транспорту и пішоходів
8. Схема інженерних мереж , споруд
___________________________________________________________________________
9. Креслення поперечних профілів вулиць
10. Схема інженерної підготовки территорії та вертикального планування
11. Схема зонування території
__________________________________________________________________________
Проект розроблений авторським колективом ФОП «О.Лукашева» у складі:
Посада
Головний архітектор проекту
Головний економист

Ініціали, призвіще
Лукашева О.А.
Барабаш М.Ф.

Підпис

1.1 ВСТУП
Детальний план території розроблен на основі рішення Гуляйпільскої
міської ради Гуляйпільского району Запорізької області, шосте скликання
сорок п`ята сесія №24 від 19.06.2014р. «Про розробку детального плану
території багатофункціонального призначення у центральній частині міста
Гуляйполе, обмеженої вулицями Шевченко, Леніна, провулком Герцена та
вулицею 1 Травня, завдання на розробку детального плана території
(додаток А). Замовником виступає виконуючий комітет Гуляйпільської
міської ради, інвестором розробки містобудівної документації виступає ТОВ
«АРТ – 09», при розробці детального плана використовувались матеріали
розроблені у 1991 році Державним підприємством Український державний
проектний інститут «Укрміськбудпроект, а також наступних нормативних
документів:
- Постанова Кабінета Міністров України від 20 травня 2009р. № 489
«Про затвердження Порядку надання вихідних даних для проектування
об’єктів містобудування»;
- Закон України «Про регулювання містобудівної діяльності»;
- Закон Украіни «Про архітектурну діяльність»;
- ДБН 5.1.1-14:2012 «Склад та зміст детального плану території»;
- ДБН 360-92** «Містобудування. Планування і забудова міських і
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сільских поселень».
- ДБН В.2.2-13-2003 «Спортивні та фізкультурно – оздоровчі споруди»
- ДСТУ –Н Б Б.1.1-12:2011 «Настанова про склад та зміст плану
зонування території (зонінг)»;
- ДСП-173 «Державні санітарні правила планування та забудови
населенних пунктів»;
- СНиП 2.01.01-82 «Строительная климатология и геофизика»;
- СНіП 2.09.03-85 «Споруди промислових підприємств»
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Після затвердження «Детальний план території» стає документом у
відповідності з яким надаються містобудівні умови та обмеження забудови
земельної ділянки для розробки проектної документації на будівництво
відповідних об`єктів.
Стислий опис природних, соціально – економічних і
містобудівних умов
Районний центр - м. Гуляйполе розташований в долині р. Гайчур (басейн
р. Дніпро). м. Гуляйполе засновано у 1785 році. Площа території міста складає
2472 га.
Геологічна будова.
В геологічній будові території, на якій розміщена ділянка, приймає участь
складний комплекс декембрійських утворень та товщина осадових пород
крейди, поліогена та четвертинних відкладень. Декембрий представлений
мілкозернистими гранітами, залізистими кварцитами, гнейсами та іншими.
На кристалічних породах окремими п`ятнами поширені крейдяні
відкладення. Відкладення полігена представлені бучакською, київською і
харківською свитами.
Четвертинні відкладення мають саме широке розповсюдження і
представлені лесами, лесовидними суглинками, червоно-бурими глинами.
Глини щільні опіщанені, потужність їх коливається від 2 до 15 м.
Сучасні відкладення представлені алювієм річок та алювіально-озерними
відкладеннями заплав. Літологічні алювіальні відкладення представлені
різнозернистими пісками, супісями та суглинками.
Інженерно-геологічні умови.
По інженерно-геологічним та будівельним умовам дана теоиторія
розділяється на два райони: плато та його схили, долина р.Гайчур.
Плато складається з поверхні лессовидними суглинками, що
підстилаються щільними строкатими глинами.
Тип грунтових умов по просадочності І, рідше ІІ.
Лесовидні
суглинки
макропористі
володіють
просадочними
властивостями до глибини 3-5 м. При будівництві слід передбачити заходи,
направлені на захист грунтів від вимокання, а також швидке стікання
атмосферних опадів.
При підвищеній вологості лессовидні суглинки стають менш
просідаючими, але більш стикаючими (розрахунковий тиск 1.5 кг/куб. см).
Рівень грунтових вод знаходиться на глибині 3.0-11.0 м. сезонне коливання
складає від 1.0 до 2.0 м.
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Природньою основою для будівель та споруд служить лесовидні
суглинки пісчанисті, нормативний тиск на них 2.0-2.5 кг/см2. Мілкі піски з
прослоями та лінзами глин з розрахунковою нагрузкою 1.85-2.25 кг/см2.
Приведені дані щодо інженерно-геологічних умов є орієнтовними і в
кожному окремому випадку повинні уточнюватись комплексом інженерногеологічних вишукувань.
Відстань до обласного центру м. Запоріжжя - 99 кілометрів. Найближча
залізнична станція знаходиться на відстані 8 км від райцентру в селі
Залізничному (Придніпровська залізнична дорога).
На експорт поставляють продукцію 2 підприємства: одне - масло
рослинне, друге - продукцію рослинництва (зернові та соняшник).
Імпортує

продукцію

1

підприємство

—

сільгосптехніку.

Крім

розширення та збільшення існуючого промислового виробництва район
працює над питанням впровадження нового виробництва.
У 2014 році планується впровадити І чергу цього виробництва –
збудувати елеватор для насіння соняшнику. А у 2016 році закінчити
облаштування цеху по виробництву масла рослинного. Це дасть можливість
створити 220 нових робочихмісць.
Також, у 2014-2015 роках передбачається облаштувати на виробничих
площах колишньої взуттєвої фабрики підприємство по виробництву
харчових продуктів потужністю 6000тон/місяць. Це ще 60 нових робочих
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місць.
Гуляйпільский район : на півдні межує із Пологівським, на заході —
із Оріхівським, на північному сході — із Новомиколаївським, на сході —
із Куйбишевським та Розівським районами Запорізької області. Крім того, на
півночі — із Покровським районом Дніпропетровської області і на сході —
Великоновосілківським райономДонецької області.
Територія району займає площу 1,3 тис. км², що становить 4,8% території
області.
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3. Стисла історична довідка
Село Гуляйполе було засновано в 1770-х як форпост для захисту від
Кримського ханства.
У 1785 році правління Катеринославського намісництва зобов'язало
Новомосковський земський суд заснувати і облаштувати біля Гайчура при балці
Калмичкі державну військову слободу Гуляй-Поле. Назву дали переселенці з
міста Гуляйпіль (сучасний Новомиргород — районний центр Кіровоградської
області), селян якого князь Потьомкінпродав у казну для заселення у
Новоросію. Вони й дали назву новому населеному пункту «Гуляйполе» в
пам'ять про рідне місто, яке вже було Потьомкіним перейменовано в Златопіль.
Поселення носило військовий характер, заселення проводилось сотнями. Сотні
поступово перетворювалися в адміністративні одиниці. Так заселялись
Подолянська, Піщанська, Гурянська, Вербівська, Бочанська, Херсонська та
пізніше Польська сотні. У 1794 році поселення мало 150 дворів.
У 1797 році побудовано дерев'яну православну церкву «Воздвиження Чесного і
Животворящого Христа Господнього», а Гуляйполе стає волосним центром
Олександрівського повіту Катеринославської губернії.
Жителі краю активно займалися землеробством та тваринництвом.
Розвивалася торгівля. У 1859 році у Гуляйполі відбувся перший ярмарок. Діяло
більше півсотні торгівельних підприємств із загальним оборотом 1 млн рублів.
Поряд із ними існувала велика кількість торгівельних лавок. Торгівля сприяла
припливу населення. Якщо у 1810 році тут проживало 1852 чол. то у 1859 —
2521 чол.
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Із середини XIX на початок XX століття село Гуляйполе перетворюється у
торгово-промислове містечко. У 1913 році тут проживає 16 тис. 150 осіб.
У Гуляйполі працювали 2 заводи сільськогосподарських машин, чотири
винокурні та один пивоварений завод. Два парові млини були у Гуляйполі і
один у Темирівці. Крім них навколо була велика кількість селянських «вітряків».
Крім цього у Гуляполі працювало два цегельно-черепичних заводи та
дванадцять по селах і хуторах.
Поряд з промисловими підприємствами у селі існувало півтора десятка
невеликих, напівкустарних виробництв — екіпажна майстерня, декілька
гончарень, а також олійниці, кузні, столярні та інші майстерні.
Із 1884 року і аж до Першої світової війни через кожні три роки у Гуляйполі
проводилися земські виставки-аукціони сільськогосподарської та промислової
продукції.
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Широку відомість Гуляйполе набуло в роки Громадянської війни. Саме тут
у 1919—21 рр. знаходився центр махновців. Тут же народився і виріс Нестор
Махно. Центр міста складає історичний архітектурний ансамбль будівель, які
освячені історичними подіями, пов'язаними з революційною діяльністю
легендарного ватажка селянського анархістського руху на Півдні
України (1918—21 рр.)Нестора Івановича Махна.
Про Махновщину, відомих земляків та етнографію краю можна дізнатися з
експозиції Гуляйпільського краєзнавчого музею.
4

Оцінка існуючої ситуації : стану навколишнього середовища, використання
території, характеристика будівель, об`єктів культурної спадщини, земель
історико – культурного призначення, інженерного обладнання, транспорту,
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озеленення і благоустрою, планувальних обмежень.
4.1.Стан навколишнього середовища.
Місто Гуляйполе розташовано у степовій зоні на півдні України. Клімат
району – степовий, атлантико – континентальний. Характер атмосферної
циркуляції визначається частою зміною циклонів та антициклонів. Циклони
проходять протягом року із заходу, північного та південного заходу та з
півдня. Вони приносять з собою морські повітряні маси з Атлантики і Арктики.
Вторгнення континентальних повітряних мас із Азії (антициклони) обумовлює
взимку різкі похолодання, а влітку – засуху.
Зима починається наприкінці листопада. Вона помірно – холодна,
малосніжна, переважає нестійка погода з чисельними відлигами, після яких
відбуваються різкі похолодання.
Весна зазвичай наступає в першій декаді березня. Характерною
особливістю весни є інтенсивне наростання тепла, завдяки цьому весняні
процеси розвиваються швидко і тому вона буває короткою.
Літо переважно спекотне та сухе. В окремі періоди переміщення
холодніших повітряних мас супроводжується активною грозовою діяльністю,
виникають небезпечні метеорологічні явища: сильні зливи, шквали, град
Осінь зазвичай наступає у третій декаді вересня. Для осені характерне
повернення тепла на загальному фоні зниження температури та початок
заморозків.
Середньорічна температура повітря +9 0 С. Середня температура повітря
найтеплішого місяця (липня) +210 С (максимальна температура +39,5 0 С), а
найбільш холодного (січня) -50 С морозу (мінімальна температура 33,40 С
морозу). В лютому можливі морози до 32 0 С.
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Тривалість безморозного періоду в середньому 156 днів. Перші морози
бувають у другій половині вересня. Закінчуються морози наприкінці квітня - на
початку травня.
Середньорічна швидкість вітру 3 м/сек.. Переважають вітри східного
напрямку. Максимальна швидкість вітру в 1969 році досягла 40 м/с.
Річна кількість опадів в середньому 507 мм. Випадіння опадів взагалі
відрізняється нерівномірністю і значними коливаннями їх кількості, що
приводить до нерівномірності зволоження в різні роки. Протягом року опади
теж випадають нерівномірно, за рахунок сильних злив більше їх у теплий
період року. Середньорічна вологість повітря становить 74%.
Природна радиоактивність не перевищує нормативних величин, выходи
природного „радона-222” не зафіксоровані.
Система планувальних обмежень по даному фактору відсутня.
Джерела випромінювання електромагнітних хвиль виявлені у вигляді
радіотехнічних об'єктів "стільникового" супутникового зв'язку. Їх розміщення
здійснюється на підставі санітарних паспортів, розробка яких регламентується
спеціальними розрахунками в кожному конкретному випадку органами
охорони здоров'я. Головним критерієм їх розміщення є потужність і висота
розміщення антен з урахуванням висотності прилеглої забудови. У плані
містобудівного розвитку території об'єкти мобільного зв'язку не є лімітуючим
фактором.
4.2. Використання териорії, характеристика будівель.

Загальна площа кварталів в червоних лініях з урахуванням вулиці
ІІІ Інтернаціонала: 7,6436 га.

Інв. № ориг.

Підпис і дата

Замість інв. №

Територія кварталів розташована в центральній частині міста Гуляйполе.
Територія яка розглядається обмежується:
з північной сторони вул. 1 Травня, малоповерхової забудови та
загалбноосвітньой школой. Зі східной сторони вул. Леніна та житловой і
громадськой забудовою – музей, військомат, магазини, офіси. З півдня вул.
Шевченко там в більшості двохповерхова забудова громадська, адміністративна
та житлова (магазини, міська рада, районна рада, універмаг. На розі вул.
Шевченко та провулка Герцена знаходиться площа Петровського. З західной
сторони провулком Герцена, цехом по виробництву та ремонту машин для
сільського господарства та малоповерховой житловой забудовою.
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Перелік об`єктів розташованих на теритрорії в межах розробки проекту див.
табл. 1.2.
Таблиця 1.2
По ПДП центральної
Сучасний стан
Адреса об`єкта
п/п
частини міста
використання
Райком КПУ
райдержадміністрація
вул. ІІІ
1
Інтернаціоналу,50
Будинок радянських
магазин
вул. Шевченко, 9
2
організацій
/вул.Леніна, 56
(за межами ДПТ)
Будинок громадських
виконком міської ради вул.Шевченко,15/
3
організацій
та районна рада
вул. ІІІ
Інтернаціоналу,56
(за межами ДПТ)
аптека
вул.Шевченко, 17
4
(за межами ДПТ)
Будинок зв`язку та АТС
Укртелеком, центральне вул. Шевченко,16/
5
поштове відділення
пров. Герцена, 15
Кінотеатр
Музей меблів
вул.Шевченко,8/
6
вул./ ІІІ
Інтернаціоналу,54
Пам`ятники і монументи
Пам`ятники і монументи
7
Районний віськомат
вул.Леніна, 81
8
(за межами ДПТ)
Дитяча бібліотека
Дитяча бібліотека, відділ вул.Шевченко,12
9
культури та туризму
РДА
Будинок піонерів
Будинок творчості
вул. ІІІ
10
Інтернаціоналу,52
Школа

Школа

12
13
14

Універмаг

Магазин меблів
СТО
Тогівельний комплекс

15

Магазин

магазин

Інв. № ориг.

Підпис і дата
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16
17
18

Ресторан
Площа
Готель

ресторан
площа
магазин

вул. Леніна, 48
(за межами ДПТ)
пров.Герцена,5
пров.Герцена,3
вул.Шевченко, 23/
пл.Петровського,1
(за межами ДПТ)
(за межами ДПТ)
вул.Шевченко, 14
вул. Шевченко, 13
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19

20
21

Цех по виробництву та
ремонту машин для
сільського господарства
Хлебобулочна пекарня
друкарня

Сквер

сквер
Дитячий майданчик
Адміністративні будівлі
адмінбудівля
склади
Літній кінотеатр
(руїни)

адмінбудівля
Взуттєва фабрика
Літній кінотеатр

(за межами ДПТ)
вул.Леніна,50
пров.Герцена,11

I квартал – обмежений вулицями Шевченка, 1 Травня, III Інтернаціоналу та
провулком Герцена. На його території знаходяться такі об`єкти як - кінотеатр,
дітяча бібліотека, будинок творчості, магазин меблів, будинок зв`язку
«Укртелеком», райдерадміністрація, харчосмакова фабрика, ресторан, недіючий
відкритий кінотеатр, пожарна водойма, дитячі майданчики. Також на території
розташовується пішохідна алея з озелененням та пам`ятниками і монументами,
дітячи майданчики. Вздовж вулиці 1 Травня розташовується фонова житлова
забудова в якій проживає 50 громадян, яка не є історичною. Вздовж вулиці
Шевченка розташовується райдержадміністрація, універмаг та аптека. Вздовж
провулка Герцена розташован дослідно – експерементальний завод
«Сільгоспмашин», підприємство недіюче на базі відновлено роботу цеху по
виробництву та ремонту машин для сільского господарства. На території
кварталу в більшості розташована двох, трьох – поверхова забудова та
одноповерхова житлова забужова.
ІІ квартал – обмежений вулицями ІІІ Інтернаціоналу, Леніна,
Шевченка та 1 Травня. На його території знаходяться такі об`єкти як – площа
замощена плиткою з пам`ятниками «В.І. Леніну», «Землякам Чорнобильцям»,
«Комсомольцям 30-х років» та «Прикордонникам всіх поколінь» с озелененням
та благоустрієм, сквер з пам`ятником «М.І.Калініну», не діюча взуттєва
фабрика з адмінбудівлею. Адмінбудівля висотою 16,9 м., висота фабрики 14,4
м. З північної сторони розташована загальноосвітня школа, з південної сторони
магазини, зі східної сторони районний військомат та торгівельний комплекс.
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22
23
24
25
26
27

Дослідно –
експерементальний завод
«Сільгоспмашин»
Харчосмакова фабрика
Друкарня

/вул.Леніна, 43
вул.Шевченко, 18/
пров.Герцена,10
(за межами ДПТ)
пров.Герцена,13
вул.Шевченко, 19
(за межами ДПТ)
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4.3.Об`єкти
призначення.

культурної

спадщини,

землі

історико-культурного

- Зони охорони пам'яток культурної спадщини, археологічних територій,
історичного ареалу населеного пункту.
В межах території розробки відсутні пам'ятники
містобудування.

архітектури та

4.4. Інженерне обладнання, транспорту, озеленення і благоустрію.

Інв. № ориг.
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Через центр міста по вул.Шевченка проходять дороги обласного та
місцевого значення. Весь транзитний транспорт рухається через центр,
забруднюючі повітряний басейн відпрацьованими газами та створюючи
небезпеку для пішоходів. Всі вулиці у місті диференційовані на магістральні,
загальноміські, районного значення та житлові.Магістральні та житлові вулиці
забезпечують зв`язок житлових утворень з місцями прикладання праці, а також
дають вихід транспорту на зовнішню мережу.
Загальна протяжність доріг загального користування становить 338,8 км,
із них територіальні дороги – 42,8 км, обласні дороги – 133,9 км,
районні
дороги – 162,1 км. Із загальної протяжності доріг 97% (328,2 км) займають
дороги з твердим покриттям, і лише 3,0% (10,6 км) - грунтові дороги.
Щільність доріг з твердим покриттям – 25,1 км/ 100 кв. км.
Протяжність доріг комунальної власності – 271,7 км.
Обсяги вантажних перевезень за січень-листопад 2009 року склали 15,9
тис. тонн, або 21,4 % від обсягів попереднього року.
Пасажирські перевезення за 11 місяців 2013 року склали 451,1 тис.
пасажирів, що становить 78,5 % до показника попереднього року.
На території району
знаходиться
залізнична станція Гуляйполе
Придніпровської залізниці в сел. Залізничне (на дільниці Пологи – Чапліно) на
відстані 8 км від райцентру. Довжина залізничних шляхів - 27 км, щільність
залізничної колії – 2,1 км/100 кв. км.
Станція є проміжною вантажно – пасажирською.
Перевезення вантажів складає понад 5,0 млн. тонн вантажів, по
пасажироперевезеннях - 5,0 тис. пас. за рік.
4.5. Планувальні обмеження.
Основними елементами планувальної структури міста є міжмагістральні
території, що визначаються системою магістральних вулиць і доріг, що їх
продовжують к прилеглим районам, планувальна структура міста побудована з
урахуванням реальних можливостей поступової реконструкції вулиць, що
мають загальноміське та районне значення.
Основні принципи планування та забудови території, формування
архітектурної композиції.
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Архітектурно – планувальне рішення забудови кварталів прийнято з
урахуванням особливостей сформованій забудови, а також раніше
розробленої та затвердженої містобудівної документації. Генеральним
планом розробленим у 1991 році. Функціональне призначення територій
кварталів розглядалось як центральна частина міста. Передбачається змішана
забудова житлова та громадська, промислова та рекріаційна. Генеральним
планом пердбачається винос всіх складських об`єктів на інші теритрорії
міста.
Детальним планом території планується реконструкцію підприємства
взуттєвої фабрики під підприємство по виробництву харчових продуктів
потужністю 6000 тон/місяц з невеликим збільшенням території на 0,08527 га.
Можлива реконструкція смакопіщевої фабрики (пекарня). Всі
підприємства які розташовані на території кварталів можуть бути
реконструйовані у відповідності до встановленої зони підприємств V класу
шкідливості В-5 що є джерелами забруднення навколищного середовища і
потребують санітарно – захисних зон до 50м.
СТО розташоване на провулку Герцена, має захисну зону 25м.
Збільшеня потужності згідно ДБН 360-92** неможливо, потребує
довідведення земельної ділянки.
Детальним планом території пропонується провести роботи щодо
ліквідації аварійного стану житлових об`єктів.
Розглянувши існуючу містобудівну сітуацію, прийшли до висновків що
житлова забудова по вулиці 1Травня є фоновою забудовою міста Гуляйполе.
На цій зоні допускається реконструкція приміщень згідно регламенту Ж-2,
блокована малоповерхова забудова до 3 поверхів.
При реконструкції пропонується зберегати образ та тектоніку
цеглинного будівництва минулого сторіччя.
Генеральним планом передбачається розміщення адміністративної
будівлі по вулиці Шевченко з організацією площі. Місто під адміністративну
будівлю знаходиться за межами розробки ДПТ, тому на території площі
забороняється будь яке будівництво окрем встановлення пам`яток та
виконання благоустрію. Площа в існуючих межах потребує робіт з
благоустрію.
Квартал в межах вулиць Шевченко, Леніна, ІІІ Інтернаціонала умовно
розбит на три частини. Перша площа з пам`ятниками, після промислова зона
В-5 розташуванням підприємства по виробництву харчових продуктів, та
міський сквер в якому розташований історичний музей просто неба.
Квартал в межах вулиць Шевченко, ІІІ Інтернаціоналу, 1 Травня та
провулка Герцена – по центральній частині квартала прокладена пішохідна
алея, яка створює зв`язок мешканців житлової забудови з центром міста. По
провулку Герцена розташовується в минулому харчосмакова фабрика, зараз
хлібобулочна пекарня, її захищує зелена смуга з лиственнихдерев. Біля алеї
розташовані дитячи майданчики та благоустрій території.
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Детальним планом проаналізувавши
містобудівну сітуацію,
запропоновано на існуючем майданчику, кафе літнього періоду, дозволити
будівництво капітальної будівлі закладу громадського харчування.
На місті руїн літнього кінотеатру пропонується збудувати спортивний
майданчик для мініфутболу та реконструювати існуючу операторську під
роздагальню з душевими та зали фітнесу і гімнастики.
Територія яка знаходиться між вулицею ІІІ Інтернаціонала та алеєю
містить Районну державну алміністрацію, дитячу бібліотеку, будинок
творчості, відділ культури та туризму, дитячий майданчик.
Громадська забудова та виконаний благоустрій надає змогу території
кварталу стати ядром громадського центру. Будівництво ресторану та
спортивного майданчика для мініфутболу покращує якість перебування та
відпочинок містян Гуляйполе. По вулиці Шевченко знаходятся громадські
об`єкти – «Укртелеком», центральне поштове відділення та будівля
ресторану. Забудова кварталу змішана – громадська, промислова, житлова.
Але існуюче озеленення та благоустрій території є дуже привабливим для
відпочинку мешканців Гуляйполе.
- Санітарно-захисні зони від об'єктів, які є джерелами виділення шкідливих
речовин, запахів, підвищених рівнів шуму, вібрації, ультразвукових і
електромагнітних хвиль, електронних полів, іонізуючих випромінювань.
- Санітарно-захисні зони від автостоянок прийняті, виходячи з числа
машиномісць і становлять: 10м до житлових і громадських будівель (при
кількості автомобілів до 10шт.); 10м до громадських та 15м до житлових
будівель (при кількості автомобілів до 50шт.); 25м до громадських та 35м до
житлових будівель (при кількості автомобілів до 300шт.);
- санітарно – захисна зона харчосмакової фабрики (пекарня) – 50 м
- станція тех. обслуговування автомобілів – 25 м
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- Зони санітарної охорони від підземних та відкритих джерел
водопостачання, водозабірних та водоочисних споруд, водоводів, об'єктів
оздоровчого призначення відсутні.
В межах території розробки відсутні підземні та відкриті джерела
водопостачання, водозабірні та водоочисні споруди, водоводи, об'єкти
оздоровчого призначення.
- Інші охоронні зони (близько особливо цінних природних об'єктів,
гідрометеорологічних станцій, уздовж ліній зв'язку, електропередачі, об'єктів
транспорту).
На території розташована трансформаторна підстанція. Її охоронна зона
становить - 10 м.
Спортивний майданчик – охоронна зона - 10 м
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- Зони особливого режиму використання земель біля військових об'єктів
Збройних Сил України та інших військових формувань, в прикордонній смузі.
В кордонах розробки військові об'єкти Збройних Сил України та інших
військових формувань відсутні.
- Межі червоних ліній вулиць
Кордони червоних лінії вулиць складають:
вул. 1 Травня – 19,5 м.
вул. Шевченко - 24 м.
вул. Леніна - 15 м.
пров. Герцена - 15 м.
вул. ІІІ Інтернаціонала – 19,5 м.
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Червоні лінії не були встановлені, червоні лінії встановлюються детальним
планом території згідно координатной прив`язки і по історично сфрормованою
забудовою.
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5. Розподіл територій за функціональним використанням, розміщення
забудови на вільних територіях та за рахунок реконструкції, структура
забудови, яка пропонується.
Функціональна класифікація території двох кварталів визначена генеральним
планом міста Гуляйполе.
Типи території :
- Територія спільного користування
- Нежитлова територія
- Житлова територія
- Територія техничного обслуговування
На підставі комплексного аналізу містобудівної документації та у
відповідності до прийнятого архітектурно – планувального рішення по забудові
кварталів детальним планом пропонується розміщення:
- Історичного музея під відкритим небом
- Об`єкт харчування
- Реконструкція взутєвой фабрики з адмінбудівлею під розміщення
підприємства з виробу харчових продуктів потужністю 6000 тон на місяць
- спортивний майданчик для мініфутболу
- сквер із дитячим майданчиком
Згідно рішень генерального плану пропонується винесеня складських
приміщень та дозволяється реконструкція харчосмакової фабрики без
збільшення існуючих охоронних зон.
Проектом передбачено розміщення забудови на вільній території та
реконструкція в межах червоних ліній кварталів.
Всі прийняті рішення цілком відповідають планувальним рішенням
генерального плану.
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6. Характеристика видів використання території
Сучасний розподіл територій в межах кварталів проєктується (див.табл.1.1)
Таблиця 1.1
п/п

1.1
1.2
2
3

га
7,6436

%
100

0,89805
1,4659
1,379
1,82005

11,68
19,65
17,94
23,67

2,0796

27,06
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Елементи території
Загальна площа в межах червоних
ліній
У тому числі:
Житлова забудова
Нежитлова забудова
Промислова забудова
Зелені
насадження
загального
користання
Вулиці
проїзди,
площі,
алеї,
автостоянки
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7. Пропозиції щодо встановлення режиму забудови територій,
передбачених для перспективної містобудівної діяльності, в т.ч. для
розміщення об`єктів соціально та інженерно – транспортної
інфраструктури, охорони та збереження культурної спадщини
В основі планувальної структури території покладена система магістральних
та житлових вулиць. Сруктуру території формують вулиці Шевченко, ІІІ
Інтернаціоналу, Леніна та провулка Герцена.
Детальним планом не передбачається розширення вулиць та провулків.
Пішохідна структура розвинута та задовольняє потребі мешканців, але
потребує вдосконалення благоустрію.
Пропонується в зоні Ж-2 влаштувати зелену зону з дитячим майданчиком в
сквері. Розміщення історичного музею під відкритим небом. Реконструкцію та
модернізацію підприємств в зонах В-5 , проводити з урахуванням
використання високотехнологічних процесів виробництва сучасних
технологій, скорочуючи шкідливі викиди в навколищнє середовище, заходів
передбачаючих шумо-звуко та пило ізоляцію.
Пропонується складські підприємства виносити в міста передбачені
генральним планом міста Гуляйполе.
Пропонується для покращення якості обслуговування:
-формувати підприємства громадського харчування та обслуговування(кафе
швидкого харчування, дозвільного центру, продовольчі та непродовольчі
магазини товарів першої необхідністі та інши)
- вдосконалення дорожньо-транспортної мережі вулиць та пішохідних
тротуарів, враховуючи сучасне тверде дорожнє покриття, навколишне
освітлення, благоустрій та озеленення, каналізування, вуличних меблів та
реклами
- влаштування пішохідних переходів, зупинкових комплексів, заходів для
маломобільних груп населення на внутрішньоквартальних об`єктах, вулицях
та проїздах та інші.
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8. Переважні, супутні і допустимі види використання територій,
містобудівні умови та обмеження
8.1. Зонування території в межах розробки детального плану
Згідно закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» план
зонування території встановлює функціональне призначення вимог к забудові і
ландшафтній організації території. При тому зонування територій відбувається
з урахуванням вимог попередніх рішень по плануванню та забудові територій
(генеральний план) встановлено для кожной зони умов та обмежень, а також
видів використання земельних ділянок та об`єктів нерухомості.
На основі аналізу існуючої забудови та перспективного розвитку території
визначені територіальні зони для кожній з яких встановлюється відповідний
містобудівний регламент.
Територіальні зони показані на схемі зонування.
Межами зон прийняті:
- межа розробки детального плану території
- червоні лінії вулиць
- межі земельних ділянок
- межі великих споруд
Містобудівний регламент встановлений для кожної територіальної зони
встановлює:
- види дозволенного (переважні та супутні), а також допустимого
використання земельних ділянок
- гранічні параметри дозволеного нового будівництва та реконструкції
об`єктів архітектури, які надаються у складі містобудівних умов обмежень
забудови земельних ділянок
На розглянутій території в межах розробки детального плану території
визначені наступні територіальні зони, індексація яких прийнята у
відповідності с ДСТУ-Н Б.1-1-12:2011- Настанова про склад та зміст плану
зонування території (зонінг).
таблиця 8.1.1
Територіальні зони
1.Невиробничі (громадські) зони
Г-1

Ділова зона
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Г-3

Культурна та спортивна зона

Г-5

Торгівельна зона

С-2

Меморіальна зона

Р-3

Рекріаційна зона озеленених територій загального
коритсування
2. Виробничі зони

В-5

Зона підприємств V класу шкідливості
3.Зони транспортної інфраструктури
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ТР-3

Зона транспортної інфраструктури

Пропозиції щодо забудови, землекористування, благоустрою території та
окремих земельних ділянок сформульовані на основі переліку дозволених і
допустимих видів використання земельних ділянок, єдиних умов і обмежень,
які діють в межах зон, визначених схемою зонування, і поширюються рівною
мірою на всі розміщені в одній зоні земельні ділянки та об'єкти нерухомості
незалежно від форм власності.
В кордонах територіальних зон, перелік яких наведено вище,
встановлюються:
1) Дозволені види використання земельних ділянок, до яких відносяться:
- переважні види використання
- супутні види дозволеного використання
2) Допустимі види використання земельних ділянок
Допустимі види використання можуть бути дозволені за умови отримання
спеціального узгодження з соответтсвующімі органами виконавчої влади,
спеціально уповноваженими органами містобудування та архітектури, а також
розробником генрального плану (при необхідності).
За відсутності на земельній ділянці переважного виду використання,
супутній вид не дозволяється.
Інженерно-технічні об'єкти, споруди, комунікації, які забезпечують
реалізацію переважних і допустимих видів використання окремих земельних
ділянок (електропостачання, водопостачання, водовідведення, газопостачання,
телефонні мережі, тощо) є також дозволеними, за умови їх відповідності
будівельним нормам, правилам і стандартам.
Лист

009/2014 -ПЗ
Зміна Кіл.у Лист
ч.

№ док.

Підпис

Дата

19

Замість інв. №
Підпис і дата
Інв. № ориг.

Види використання земельних ділянок, які відсутні в переліку дозволеного
використання, являються забороненими для відповідної територіальної зони.
Нижче наведено перелік дозволених і допустимих видів використання
земельних ділянок, розташованих в кордонах територіальних зон, які прийняті
стосовно конкретної розглянутої території. Літерна і цифрова індексація зон
може бути відкоригована в процесі розробки Плану зонування (зонінг) на всю
територію міста, який виконується на основі затвердженного генрального
плану.
8.2.Переважні та супутні види забудови використання та забудова
земельних ділянок.
А) Невиробничі громадські забудови
Г-1 – ділова забудова
Переважні види забудови:
- адміністративні будівлі
- інформаційні центри
- міські і спеціалізовані бібліотеки
- конференційні зали
- будинки творчості
- будинки для дозвілля молоді
- підприємства громадського харчування
- фінансово-кредитні установи, банки
- офіси різноманітних організацій
- нотаріальні контори, інші юридичні організації
- сквери, бульвари, інше озеленення території
Супутні види використання території:
- підземно-наземні автостоянки для зберігання автомобілів, паркінги
- інженерні споруди для обслуговування зони
- туалети загального використання
Допустимі види використання:
- тимчасові павільони та кіоски для роздрібної торгівлі
- елементи благоустрію (скульптура устрії існуючого освітлення,
декоративні фонтани, вулична реклама).
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Г-3 – культурна та спортивна зона
Переважні види забудови:
- спортивно-видовищні комплекси
- концертні зали
- підприємства громадського харчування
- кінотеатри
- сквери, бульвари, інше озеленення територій
- адміністративні та офісні приміщення
Супутні види забудови:
- підземно-наземні автостоянки для зберігання автомобілів, паркінги
- інженерні споруди для обслуговування зони
- туалети загального використання
Допустимі види використання:
- культові споруди
- тимчасові павільони та кіоски для роздрібної торгівлі
- елементи благоустрію (скульптура, устрії існуючого освітлення,
декоративні фонтани, вулична реклама).
Г-5 – торгівельна зона
Переважні види забудови:
- торгові, торгово-розважальні центри
- продовольчі магазини
- непродовольчі магазини
- підприємства громадського харчування
- підприємства побутового обслуговування
- аптеки
- медичні установи
- адміністративно-офісні будівлі
- фінансові, кредитні установи, банки
- готелі
Супутні види забудови:
- підземно-наземні автостоянки для зберігання автомобілів, паркінги
- інженерні споруди для обслуговування зони
- туалети загального використання
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Допустимі види використання:
- елементи благоустрію (скульптура, устрії існуючого освітлення,
декоративні фонтани, вулична реклама).
- тимчасові павільони та кіоски для роздрібної торгівлі
Ж-2 – блокована малоповерхова забудова
Переважні види забудови:
- зблоковані житлові будинки з виходом із кожної квартири на земельну
ділянку з поверховістю до 3 поверхів
- одноквартирні житлові будинки з поверховістю до 3 поверхів
Супутні види забудови:
- гаражі для зберігання автомобілів
- продовольчі та непродовольчі магазини
- аптеки
- сквери інші зелені насадження
- дитячі майданчики
- медичні установи
- туалети загального використання
- підприємства побутового обслуговування
- інженерні споруди для обслуговування зони
- підприємства громадського харчування
Допустимі види забудови:
- елементи благоустрію (скульптура, устрії існуючого освітлення,
декоративні фонтани, вулична реклама).
- тимчасові павільони та кіоски для роздрібної торгівлі
Р-3 – рекріаційні зони озеленених територій загального користування
Переважні види забудови:
- парки
- сквери
- історичний музей під відкритим небом
Супутні види забудови:
-автостоянки
- туалети загального використання
- інженерні споруди для обслуговування зони
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Допустимі види забудови:
- елементи благоустрію (скульптура, устрії існуючого освітлення,
декоративні фонтани, вулична реклама).
ТР-3 – зона транспортної інфраструктур відносяться території вулиць
майданів (в межах червоних ліній)
Переважні види забудови:
- проїзжі частини вулиць
- зупинки міського транспорту
- інженерне обладнання та устрії, забезпечують безпеку дорожнього
руху (турнікети, світлофори, опори вуличного освітлення, дорожні знаки)
- підземні інженерні мережі
Супутні види забудови:
- елементи благоустрію (майданчики відпочинку, лавки, освітлення
клумб, квітники, газони, фонтани)
Допустимі види забудови:
- вулична реклама яка не заважає умовам видимості
- кіоски і павільони для здійснення підприємницької діяльності
- автостоянки
С-2 – меморіальні зони призначені як для забезпечення умов охорони
існуючих меморіальних комплексів, так і для організації нових на честь
пам`ятних подій
Переважні види забудови:
- пам`ятники
- меморіальні комплекси
- благоустрій
Супутні види забудови:
- озеленення території
- підземні інженерні мережі
Допустимі види забудови:
- об`єкти вуличної реклами
- спеціальне освітлення площі
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В-5 – зони призначенні для підприємств що є джерелами забруднення
навколишнього середовища і потребують санітарно-захисних зон до 50м
Переважні види забудови:
- підприємства V класу шкідливості
- підприємства комунального господарства
- пожежні депо
Супутні види забудови:
- підприємства по обслуговуванню транспортних засобів
- адміністративні об`єкти що пов`язані з функціонуванням підприємства
- транспортні комунікації, що пов`язані з функціонуванням даної зони
- споруди інженерної інфраструктури, що пов`язані з функціонуванням
даної зони
- об`єкти торгівлі які реалізують продукцію що випускається цими
підприємтсвами
- транспортні комунікації що пов`язані з функціями данної зони
- зелені насадження спеціального призначення
Допустимі види забудови:
- споруди для постійного та тимчасового зберігання транспортних засобів
- інженерні об`єкти
Містобудівні умови та обмеження
Г-1 – ділова зона
Гранично
будівель

2.

Максимально
допустимий Згідно
ДБН
360-92**
відсоток
забудови
земельної «Містобудування. Планування і
ділянки
забудова
міських
і
сільских
поселень».
ДБН
2.2-9-2009
«Громадські будинки та споруди.
Основні положення».

3.

Максисально допустима плотність Не визначається
населення

4.

Відстані від проектованого об'єкта По межам червоних ліній

Інв. № ориг.

Підпис і дата

Замість інв. №

1.

допустима

висота Три поверхи
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до кордонів червоних ліній та
ліній регулювання забудови
5.

Планувальні обмеження

З
урахуванням
СЗЗ
промпідприємств і комунально складських об'єктів і ДБН 360-92 **
п. (7.32 *)

6.

Мінімально допустимі розриви до Згідно
ДБН
360-92**
проектованих
об'єктів
до «Містобудування. Планування і
існуючих будівель і споруд
забудова
міських
і
сільских
поселень»
п.3.13,
додаток
3.1(протипожежні вимоги).

7.

Охоронні
зони
комунікацій

8.

Вимоги
до
проведення
вишукувань.

9.

Вимоги до благоустрію

10.

Забезпечення умов транспортно – Згідно
ДБН
360-92**
пішохідніх зв`язків
«Містобудування. Планування і
забудова
міських
і
сільских
поселень» п.п. 7.26-7.42, ДБН 2.3-52001»Вулиці та дороги населенних
пунктів»,
ДБН
В.2.2-17
«Доступність будинків та споруд
для маломобільних груп населення».

11.

Вимоги
по
забезпеченню Згідно
ДБН
360-92**
необхідної кількості місць для «Містобудування. Планування і
зберігання автотранспорта
забудова
міських
і
сільских
поселень»п.п. 7.50,7.51, табл. 7.5,7.6

інженерних Згідно
ДБН
360-92**
«Містобудування. Планування і
забудова
міських
і
сільских
поселень», додатки 8.1 та 8.2
необхідності Згідно ДБН А 2.1-1-2008 «Інженерні
інженерних вишукування для будівництва»
Згідно закону про
населенних пунктів

благоустрій
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(зміна 4)
12.

Вимоги з охорони культурної На розглядаємой території відсутні
спадщини
об`єкти
культурної
спадщини
національного
та
місьцевого
значення
Г-3 – культурна та спортивна зони

Інв. № ориг.

Підпис і дата

Замість інв. №

Загальні відомості
1.

Наіменування об`єкта будівництва Ресторан - кафе

2.

Інформація о замовнике

Виконуючий комітет Гуляйпільської
міської ради

3.

Наміри щодо забудови

Розміщення ресторану- кафе

4.

Адреса будівництва

м.Гуляйполе, Запорізької області у
межах кварталів обмежених пров.Герцена , ІІІ Інтернаціоналу,
вул.1травня та вул.Шевченко

5.

Площа земельної ділянки

Під ресторан – кафе 0,04677га

6.

Посилання на містобудівну
документацію

Матеріали розроблені у 1991 році
Державним підприємством Українсь
кий державний проектний інститут
«Укрміськбудпроект». Детальний
план.

7.

Функціональне призначення
земельної ділянки

Землі житлової та громадської
забудови

8.

Основні техніко-економічні
показники

Площа забудови – кафе ресторан –
467,7м2
Кільуість машиномісць - 10
Будівельний об`єм – 1400 м3

1.

Наіменування об`єкта будівництва Спортивний майданчик для мініфутболу

2.

Інформація о замовнике

Виконуючий комітет Гуляйпільської
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міської ради
3.

Наміри щодо забудови

Розміщення майданчика для міні футбола

4.

Адреса будівництва

м.Гуляйполе, Запорізької області у
межах кварталів обмежених пров.Герцена , ІІІ Інтернаціоналу,
вул.1травня та вул.Шевченко

5.

Площа земельної ділянки

Під майданчик для міні- футболу
0,1503 га

6.

Посилання на містобудівну
документацію

Матеріали розроблені у 1991 році
Державним підприємством Українсь
кий державний проектний інститут
«Укрміськбудпроект». Детальний
план.

7.

Функціональне призначення
земельної ділянки

Землі житлової та громадської
забудови

8.

Основні техніко-економічні
показники

Кільуість машиномісць - 10
Будівельний об`єм – 1400 м3

Інв. № ориг.

Підпис і дата

Замість інв. №

Містобудівні умови та обмеження
1.

Гранично допустима висота
будівель

Два поверхи

2.

Максимально допустимий
відсоток забудови земельної
ділянки

Згідно ДБН 360-92**
«Містобудування. Планування і
забудова міських і сільских
поселень». ДБН 2.2-9-2009
«Громадські будинки та споруди.
Основні положення».

3.

Максисально допустима плотність Не визначається
населення

4.

Відстані від проектованого об'єкта По межам червоних ліній
до кордонів червоних ліній та
ліній регулювання забудови
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5.

Планувальні обмеження

З урахуванням СЗЗ
промпідприємств і комунально складських об'єктів і ДБН 360-92 **
п. (7.32 *)

6.

Мінімально допустимі розриви до Згідно ДБН 360-92**
проектованих об'єктів до існуючих «Містобудування. Планування і
будівель і споруд
забудова міських і сільских
поселень» п.3.13, додаток
3.1(протипожежні вимоги).

7.

Охоронні зони інженерних
комунікацій

Згідно ДБН 360-92**
«Містобудування. Планування і
забудова міських і сільских
поселень», додатки 8.1 та 8.2

8.

Вимоги до необхідності
проведення інженерних
вишукувань.

Згідно ДБН А 2.1-1-2008 «Інженерні
вишукування для будівництва»

9.

Вимоги до благоустрію

Згідно закону про благоустрій
населенних пунктів

10.

Забезпечення умов транспортно –
пішохідніх зв`язків

Згідно ДБН 360-92**
«Містобудування. Планування і
забудова міських і сільских
поселень» п.п. 7.26-7.42, ДБН 2.3-52001»Вулиці та дороги населенних
пунктів», ДБН В.2.2-17
«Доступність будинків та споруд
для маломобільних груп населення».

11.

Вимоги по забезпеченню
необхідної кількості місць для
зберігання автотранспорта

Згідно ДБН 360-92**
«Містобудування. Планування і
забудова міських і сільских
поселень»п.п. 7.50,7.51, табл. 7.5,7.6
(зміна 4)

12.

Вимоги з охорони культурної

На розглядаємой території відсутні
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спадщини

об`єкти
культурної
національного
та
значення

спадщини
місьцевого

Інв. № ориг.

Підпис і дата

Замість інв. №

Г-5 – торгівельна зона
1.

Гранично допустима висота
будівель

Три поверхи

2.

Максимально допустимий
відсоток забудови земельної
ділянки

Згідно ДБН 360-92**
«Містобудування. Планування і
забудова міських і сільских
поселень». ДБН 2.2-9-2009
«Громадські будинки та споруди.
Основні положення».

3.

Максисально допустима
плотність населення

Не визначається

4.

Відстані від проектованого
об'єкта до кордонів червоних
ліній та ліній регулювання
забудови

По межам червоних ліній

5.

Планувальні обмеження

З урахуванням СЗЗ
промпідприємств і комунально складських об'єктів і ДБН 360-92 **
п. (7.32 *)

6.

Мінімально допустимі розриви
до проектованих об'єктів до
існуючих будівель і споруд

Згідно ДБН 360-92**
«Містобудування. Планування і
забудова міських і сільских
поселень» п.3.13, додаток
3.1(протипожежні вимоги).

7.

Охоронні зони інженерних
комунікацій

Згідно ДБН 360-92**
«Містобудування. Планування і
забудова міських і сільских
поселень», додатки 8.1 та 8.2
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8.

Вимоги до необхідності
проведення інженерних
вишукувань згідно ДБН А 2.1-12008 «Інженерні вишукування
для будівництва»

Дозвіл на виробництво інженерних
вишукувань на ділянці
проектування отримати в управлінні
інженерного захисту території в
установленому порядку

9.

Вимоги к благоустрію

Згідно закону про благоустрій
населенних пунктів

10.

Забезпечення умов транспортно
– пішохідніх зв`язків

Згідно ДБН 360-92**
«Містобудування. Планування і
забудова міських і сільских
поселень» п.п. 7.26-7.42, ДБН 2.3-52001»Вулиці та дороги населенних
пунктів», ДБН В.2.2-17
«Доступність будинків та споруд
для маломобільних груп населення».

11.

Вимоги по забезпеченню
необхідної кількості місць для
зберігання автотранспорта

Згідно ДБН 360-92**
«Містобудування. Планування і
забудова міських і сільских
поселень»п.п. 7.50,7.51, табл. 7.5,7.6
(зміна 4)

12.

Вимоги з охорони культурної
спадщини

На розглядаємой території відсутні
об`єкти
культурної
спадщини
національного
та
місьцевого
значення

Ж-2 – блокована малоповерхова забудова
1.

Гранично допустима висота
будівель

Три поверхи

2.

Максимально допустимий
відсоток забудови земельної
ділянки

Згідно ДБН 360-92**
«Містобудування. Планування і
забудова міських і сільских
поселень».
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ДБН В 2.2-15-2005 «Житлові
будинки»
ДБН 2.2-9-2009 «Громадські
будинки та споруди. Основні
положення».
3.

Максисально допустима
плотність населення

Згідно ДБН 360-92**
«Містобудування. Планування і
забудова міських і сільских
поселень».

4.

Відстані від проектованого
об'єкта до кордонів червоних
ліній та ліній регулювання
забудови

По межам червоних ліній

5.

Планувальні обмеження

З урахуванням СЗЗ промпідприємств
і комунально - складських об'єктів і
ДБН 360-92 ** п. (7.32 *)

6.

Мінімально допустимі розриви Згідно ДБН 360-92**
до проектованих об'єктів до
«Містобудування. Планування і
існуючих будівель і споруд
забудова міських і сільских
поселень» п.3.13, додаток
3.1(протипожежні вимоги).

7.

Охоронні зони інженерних
комунікацій

Згідно ДБН 360-92**
«Містобудування. Планування і
забудова міських і сільских
поселень», додатки 8.1 та 8.2

8.

Вимоги до необхідності
проведення інженерних
вишукувань.

Згідно ДБН А 2.1-1-2008 «Інженерні
вишукування для будівництва»

9.

Вимоги к благоустрію

Згідно закону про благоустрій
населенних пунктів

10.

Забезпечення умов
транспортно – пішохідніх

Згідно ДБН 360-92**
«Містобудування. Планування і
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зв`язків

забудова міських і сільских
поселень» п.п. 7.26-7.42, ДБН 2.3-52001»Вулиці та дороги населенних
пунктів», ДБН В.2.2-17
«Доступність будинків та споруд для
маломобільних груп населення».

11.

Вимоги по забезпеченню
необхідної кількості місць для
зберігання автотранспорта

Згідно ДБН 360-92**
«Містобудування. Планування і
забудова міських і сільских
поселень»п.п. 7.50,7.51, табл. 7.5,7.6
(зміна 4)

12.

Вимоги з охорони культурної
спадщини

На розглядаємой території відсутні
об`єкти
культурної
спадщини
національного
та
місьцевого
значення

В-5 – зона призначенна для підприємств що є джерелами забруднення
навколишнього середовища і потребують санітарно-захисних зон до 50м

Інв. № ориг.

Підпис і дата

Замість інв. №

Загальні відомості
1.

Наіменування об`єкта
будівництва

Підприємство по виробництву
харчових прдуктів

2.

Інформація о замовнике

Виконуючий комітет Гуляйпільської
міської ради

3.

Наміри щодо забудови

розміщення підприємства по
виробництву харчових продуктів
потужністю 6000 тон/місяц

4.

Адреса будівництва

м.Гуляйполе, Запорізької області у
межах кварталів обмежених – ІІІ
Інтернаціоналу , вул.Леніна,
вул.Шевченко

5.

Площа земельної ділянки

0,79733 га

6.

Посилання на містобудівну

Матеріали розроблені у 1991 році
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документацію

Державним підприємством Український
державний проектний інститут
«Укрміськбудпроект

7.

Функціональне призначення Землі промисловості
земельної ділянки

8.

Основні техніко-економічні
показники

Площа забудови виробничого цеху –
5040м2, площа забудови адмінбудівлі –
2500м2.
Кількість машиномісць - 10
Будівельнийоб`єм – цеху 72576м3,
адмінбудівлі - 42250м3

Інв. № ориг.

Підпис і дата

Замість інв. №

Містобудівні умови та обмеження
1.

Гранично допустима висота
будівель

Три поверхи

2.

Максимально допустимий
Згідно ДБН 360-92** «Містобудування.
відсоток забудови земельної Планування і забудова міських і
ділянки
сільских поселень». ДБН 2.2-9-2009
«Громадські будинки та споруди.
Основні положення».

3.

Максисально допустима
плотність населення

Згідно ДБН 360-92** «Містобудування.
Планування і забудова міських і
сільских поселень».

4.

Відстані від проектованого
об'єкта до кордонів
червоних ліній та ліній
регулювання забудови

По межам червоних ліній

5.

Планувальні обмеження

З урахуванням СЗЗ промпідприємств і
комунально - складських об'єктів і ДБН
360-92 ** п. (7.32 *)

6.

Мінімально допустимі
розриви до проектованих
об'єктів до існуючих

Згідно ДБН 360-92** «Містобудування.
Планування і забудова міських і
сільских поселень» п.3.13, додаток
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Інв. № ориг.

будівель і споруд

3.1(протипожежні вимоги).

7.

Охоронні зони інженерних
комунікацій

Згідно ДБН 360-92** «Містобудування.
Планування і забудова міських і
сільских поселень», додатки 8.1 та 8.2

8.

Вимоги до необхідності
проведення інженерних
вишукувань.

Згідно ДБН А 2.1-1-2008 «Інженерні
вишукування для будівництва»

9.

Вимоги к благоустрію

Згідно закону про благоустрій
населенних пунктів

10.

Забезпечення умов
транспортно – пішохідніх
зв`язків

Згідно ДБН 360-92** «Містобудування.
Планування і забудова міських і
сільских поселень» п.п. 7.26-7.42, ДБН
2.3-5-2001»Вулиці та дороги
населенних пунктів», ДБН В.2.2-17
«Доступність будинків та споруд для
маломобільних груп населення».

11.

Вимоги по забезпеченню
необхідної кількості місць
для зберігання
автотранспорта

Згідно ДБН 360-92** «Містобудування.
Планування і забудова міських і
сільских поселень»п.п. 7.50,7.51, табл.
7.5,7.6 (зміна 4)

12.

Вимоги з охорони
культурної спадщини

На розглядаємой території відсутні
об`єкти
культурної
спадщини
національного та місьцевого значення

9. Основні принципи планувально – просторової організації
території
Архітектурно-планувальне рішення по забудові кварталів прийнято на
підставі аналізу існуючої містобудівної ситуації, враховуючи особливості
даного району з точки зору санітарно-гігієнічних умов (питання інсоляції,
переважаючих напрямків вітру), інженерної підготовки території.
Основою планувально-просторової організації території кварталів є принцип
функціонального зонування, у відповідності до якого визначені зони
функціонального використання території:
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Загальним принципом архітектурно-просторової композиції кварталів є
формування комфортного середовища для мешканців Гуляйполе.
Архітектурно-просторова композиція кварталів передбачає формування не
тільки зовнішніх панорам, а й внутрішніх ансамблів вздовж основних
пішохідних доріг.
Принцип раціональної організації пішохідних зв`язків передбачає
систему озеленених пішохідних шляхів, що перетинають внутрішньо
квартальний простір і з`єднують в єдину систему первинні заклади
обслуговування, об`єкти торговельно-побутового обслуговування, зупинки
громадського міського транспорту.
Планувальна структура кварталів передбачає створення раціональної
системи транспортних зв`язків на міському рівні (проїзди, під`їзди,
автостоянки).

Інв. № ориг.

Підпис і дата

Замість інв. №

10. Житловий фонд та розселення.
Станом на 01.01.2014 у місті Гуляйполе проживає 14,156 тис. осіб
З північної сторони розглядаемих кварталів знаходиться фонова житлова
забудова, в якій станом на 01.08.2014р. проживає 50 громадян.
Житловий фонд міста складав 124,6 тис. м2 житлової площі (орієнтовно 190
тис. м2 загальної площі). Середня забезпеченість населення житловою площею
становила 8,9 м2/особу житлової площі (або 12,7 м2 загальної площі).
Житловий фонд району (за розрахунковими даними) станом на 01.01.2014
року складає 769,8 тис.м2 загальної площі, площа житла у середньому на 1
мешканця складає – 28 м2 .
Питома вага житлової площі, яка обладнана централізованим водопроводом
– 21,6 %, каналізацією – 21,4 %. Найбільшу питому вагу в житловому фонді в
районі займає приватний сектор – 95,5 % .
Послуги по утриманню будинків та прибудинкових територій в м.
Гуляйполе надає комунальне підприємство «Житлосервіс» Гуляйпільської
міської ради, на балансі якого знаходяться 70 будинків, з них 45
благоустроєних та 25 неблагоустроєні.
11.

Система обслуговування населення, розміщення основних
об`єктів обслуговування

На данній території система обслуговування населення представлена
такими об`єктами як:
- харчосмакова фабрика
- магазини
- універмаг
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- аптека
- будинок зв`язку «Укртелеком»
12. Вулично – дорожня мережа, транспортне обслуговування,
Організація руху транспорту і пішоходів та велосипедних доріжок,
розміщення гаражів і автостоянок.
На розглядаємій території усі вулиці знаходяться в обмежених умовах
існуючей забудови, що не дає можливість виконання робіт з реконструкції
вулиць, щодо їх розширення проїзджої частини. Основним завданням є
конструктивні заходи щодо підвищення якості дорожнього одягу з асфальтобетонним покриттям.
Параметри вулиць в червоних лініях були визначені в умовах існуючей
містобудівной сітуації
вул. 1 Травня – 19,5 м.
вул. Шевченко - 24 м.
вул. Леніна - 15 м.
пров. Герцена - 15 м.
вул.ІІІ Інтернаціоналу – 19,5 м.
Вулична мережа, транспорт, обслуговування, організація руху транспорту
і пішоходів, розміщення гаражів та автостоянок.
Генеральним планом зберігається основний напрямок вулиць,
доповнюючі їх новими магісталями: вул. 1 Травня, вул. Ворошилова частина
вул. Шевченко, вул. Фрунзе, вул. Франко, вул. 9Січня.
Через центр міста по вул.Шевченко проходять дороги обласного та
місцевого значення. Весь транзитний транспорт рухається через центр.
Генеральним планом пропонується транзитний транспорт пропустити по
вул.Франко, Фрунзе, 9 Січня.

Інв. № ориг.

Підпис і дата

Замість інв. №

Всі вулиці у місті диференційовані на магістральні, загальноміські,
районного значення та житлові.
Вулиця Шевченко – магістральна районного значення
Вулиця ІІІ Інтернаціоналу – загальноміська
Вулиця 1 Травня - магістральна районного значення
Провулок Герцена – загальноміська
Вулиця Леніна – загальноміська
По вулиці Шевченко генеральним планом передбачається будівництво
нової адміністративної будівлі, після чого планується перекриття
автомобільного руху та організації центральной площі міста Гуляйполе.
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Рішення прийняті детальним планом
території.

не суперечать розвитку роглядаємої

До будівництва адмінбудівлі та прилеглої площі по частині вул.Шевченко
забороняється рух вантажного транспорту, але зберегається рух легкових
автомобілів та за потребою громадського транспорту.
По вул. Леніна зберігається рух вантажного транспорту для
обслуговування підприємств розташованих на території розглядаємих
кварталів.
По вул. ІІІ Інтернаціоналу для забезпечення безпечного руху пішоходів та
зменьшення забруднення навколишнього середовища, прийнято рішення щодо
заборони руху вантажного та крупногаборитного транспорту.
По вул. 1 Травня залишається рух як вантажного так і міського
транспорту.
Генральним планом міста Гуляйполе було прийняте рішення, щодо
прорізу центрального скверу та з`єднання вул.1Травня з вул.Леніна.
На містобудівній раді при участі головного архітектора Запорізької області
був розглянут цей варіант планувальних рішень.
Розглянувши варіант прорізу містобудівна рада прийшла до висновку що
на данному етапі розвитку міста Гуляйполе рішення не на часі та приведе к
знищенню зелених насаджень та погіршеню акустичних умов біля існуючей
школи. Тому к цьому питанню можливо повернутись
після тенденції
збільшення населення міста Гуляйполе та збільшення навантаженності
автомобільного руху.
Провулок Герцена обслуговує підприємства V класу шкідливості та
житлову забудову, по провулку Герцена дозволяється рух важкого транспорту
та проходить маршрут міського громадського транспорту.
Всі прилеглі вулиці мають рух в дві сторони.

Розрахунок машиномісць.
Розрахунок потреби в місцях тимчасового зберігання автомобілів
співробітників та відвідувачів нових об`єктів обслуговування передбачених в
межах проектованої території.

Інв. № ориг.
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Пішоходні зв`язки повністю задовольняють потребам міського населення.
Пішоходні зв`язки мають як продольно-поперечні так і діагональні напрями.
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Таблиця 12.1.
№ по Назва об`єкта
експлікації
26

27

28
29

Одиниця
виміру

Підприємство по 60 прац.
виробництву
харчових
продуктів
потужністю
6000тон/місяць
Спортивний
100 відвід.
майданчик для
міні-футболу
Музей
під 100 відвід.
відкритим небом
Ресторан-кафе
100
посад./міст

Показник Нормативна Зозрахункова
кількість
кількість
на100місць/
м2 площі
50
5-8
5

60

6-10

6

50

5-7

5

50

8-10

5

Інв. № ориг.

Підпис і дата

Замість інв. №

13. Інженерне забезпечення, розміщення інженерних мереж, споруд
Розглядається територія забезпечена мережами:
- водопостачання та водовідведення
- електропостачання
- частково тепломережей, телефонізацієй, газофікацієй
Централізований водогін є основним джерелом води, полив передбачається
з господарсько – питного водогіна, два рази на добу, по дві години у часи
мінімального водопостачання.
Відведення поверхових стоків на теріторії міста Гуляйполе.
На території міста Гуляйполе відсутня система відведення поверхових
стоків. Для відведення поверхових стоків з території враховуючи рельєф
місцевості, передбачається здійснити відкритою водовідведною системою.
На підприємствах які забруднюють стоки нафтопродуктами та іншими
забруднюючими речовинами встановлюються масло – жиро уловлювачи та
локальні очистні споруди.
Електропостачання.
На території детального плану території знаходяться ЕТП – 110, ЕТП – 111,
ЕТП – 120, які є джерелом електропостачання. Всі підприємства на території
кварталів зменшили обсяги виробництва. Підприємства які підлягають
реконструкції використовують сучасні енергосберігаючи технології. Таким
чином існуючи джерела електропостачання задовольняють існуючих
отримувачей електроенергії.
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Всі інши конкретні питання по електропостачанню вирішуватимутися на
наступних етапах проектування.
Зважаючи на державну політику в галузі енергозбереження сучасні світові
тенденції та постійне зростання цін на енергоресурси при проектуванні та
будівництві об`єкту доцільно максимально використовувати сучасні
високоефектівні
енергозберігаючи технології та матеріали, сучасні
альтернативні джерела енергії, інженерне обладнання з високим коефіцієнтом
корисної дії, тощо.
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14. Інженерна підготовка та інженерний захист території, використання
підземного простору.
В склад заходів по інженерній підготовці території, згідно з характером
наміченого використання та планувальної організації території, включені:
- вертикальне планування території;
- поверхневе водовідведення.
Схему інженерної підготовки розроблено на топопідоснові М 1:2000. Система
висот – Балтійська. На схемі приведені напрямки і величини проектованих
ухилів вулиць та проїздів, а також проектовані та існуючі відмітки по осі
проїзної частини на перехрестях і в місцях основних перегинів поздовжнього
профілю. З метою зменшення об’ємів земляних робіт, проектом передбачені
мінімально допустимі поздовжні ухили. Організацію поверхневого стоку
передбачається здійснити відкритою водовідвідною системою з влаштуванням
містків, або труб на пересіченнях з вулицями та проїздами, в комплексі з
заходами по вертикальному плануванню.
15. Комплексний благоустрій та озеленення території.
Сади сквери бульвари та інші зелені насадження на вулицях служать
для короткочасного відпочинку і захищають жителів від неприємних явищ –
шуму, пилу, зайвого сонячного випромінювання, а також
організують
пішохідний рух.
Озеленення житлових територій покращує мікроклимат і створює
оптимальні умови для цілодобового відпочинку населення безпосередньо біля
житлових будинків. Озеленення громадських установ використовується для
короткочасного відпочинку відвідувачів.
Особливий вид зелених насаджень – підходи до важливих суспільних
комплексів – вирішуються в урочистому парадному стилі і пов`язують
внутрішне планування комплексів з міськими магістралями.
Згідно ДБН 360-92** площу озеленених територій загального
користування розташованих на територіях забудови міських та сільских
поселень для малих міст з населенням до 20 тис. чол., слід приймати 12 м2/чол.
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На розглядаємій території живе не значна кількість містян – 50 чоловік,
що надає змогу роглядаємі два квартали включати для розрахунку на прилеглі
території.
Після реалізації прийнятих рішень детального плану території, зелені
насадження будуть складати 2,8683 га, що цілком задовольняє нормативним
показникам.
Детальним планом передбачається створення скверу в житловій зоні с
дитячим майданчмком. Що надає змогу для відпочинку мешканцям житлових
будинків.
Навколо спортивного майданчика для мініфутболу обов`язкове
висадження дерев та чегарників, щоб зменьшити акустичні ефекти від граючих
та зменьшити сонячне навантаження для спортсменів.
Для підприємства по виробництву харчових продуктів потужністю 6000
тон/місяць, перед початком будівництва потребує висадку захисної смуги від
існуючей площі, це ялинки, чагарники та дерева які вирастуть не меньн як 5-8
метрів см. схему

Підприємству при проектуванні та будівницті видалити дерева які
заважають функціонуванню підприємства, але провести висадку згідно діючого
законодавства та компенсувати відповідні втрати зелених насаджень.
Всі сквери та зелені зони які присутні на території потребують
покращення благоустрію та висадки многолітніх трав і влаштування квітників.
Всі дитячи майданчики потребують реконструкції та збільшеня
кількості дитячих гойдалок, горок, лабиринтів то що, паркової меблі, урн та
місцевого штучного освітлення.
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16. Містобудівні заходи щодо поліпшення стану навколишнього
середовища.
З метою поліпшення стану навколишнього природного середовища та
створення комфортних умов проживання, даним проектом передбачені
наступні містобудівні та інженерні заходи по облаштуванню території
кварталів:
• функціонально-планувальна організація території з урахуванням діючих
планувальних обмежень;
• інженерна підготовка та захист території (зниження рівня ґрунтових вод
шляхом влаштування дренажів, підсипка поверхні низьких ділянок,
гідроізоляція основ фундаментів, виконання вертикального планування
території, впорядкування поверхневого стоку за рахунок будівництва дощової
каналізації);
• збереження існуючих груп зелених насаджень
• внутрішнє озеленення і благоустрій території мікрорайону з
улаштуванням дитячих, спортивно-оздоровчих майданчиків та майданчиків для
відпочинку.
• протишумове озеленення придорожніх смуг;
• зниження транспортного навантаження за рахунок удосконалення
дорожньо-вуличної мережі шляхом покращення технічного і якісного стану
проїзджої частини.
Заходи щодо реалізації детального плану на етап від 3 років до 7
років.
Детальним планом пропонується встановити термін реалізації 7 років:
I етап – 2015-2018 р.р.
II етап – 2018-2022 р.р.
Фінансування реалізації детального плану потребує державного та
інвестиційного фінансування.
Державне фінансування складається з державного бюджету та місцевого
бюджету.
Детальний план передбачає такі заходи:
- капітальний ремонт доріг
- благоустрій території (парки, сквери, тротуари, пішохідні доріжки)
- будівництво скверу
- будівництво історичного музею під відкритим небом
- ремонт та ліквідація аварійного стану в житловому фонді
Приватні інвестиції:
- реконструкція (підприємство по виробництву харчових прдуктів
потужністю 6000тон/місяць)
- будівництво спортивного майданчика для мініфутболу
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- будівництво кафе-ресторана
- реконструкція харчосмакової фабрики (пекарня)
I етап 2015-2018 р.р.
Реконструкція підприємства по виробництву харчових продуктів
потужністю 6000тон/місяць
Будівництво спортивного майданчика для мініфутболу
Будівництво історичного музею під відкритим небом
Ремонт та ліквідація аварійного стану, житлового фонду
Капітальний ремонт доріг
II етап 2018 – 2022 р.р.
Реконструкція харчосмакової фабрики (пекарня)
Будівництво скверу
Будівництво кафе-ресторану
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Благоустрій території - протягом всього терміну реалізації детального
плану території.
Терміни реалізації є прогнозованими та можуть змінюватись відповідно
до можливості фінансування.
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Техніко – економічні показники
Значення показників
Одиниця
виміру Існуючий Етап від 1 Етап від 3
року до 3 років до 7
стан
років
років

Назва показників
Територія
Територія в межах проекту у тому числі:

га / %

7,6436

7,7288

7,7288

»

0,6288

0,6288

0,6288

0,6288
1,5064

0,6288
1,5064

0,6288
1,5064

»

2,8683

2,8683

2,8683

»

0,5189

0,5189

0,5189

1,7830

1,8682

1,8682

- житлова забудова у тому числі:
а) зблокована житлова
- ділянки установ і підприємств обслуговування
- зелені насадження (крім зелених
насаджень мікрорайонного значення)
- вулиці, площі

»

- інші території

»

0,3382

0,3382

0,3382

тис. осіб

0,050

0,050

0,050

»

0,050

0,050

0,050

люд./га

6,5

6,5

6,5

6,5

6,5

6,5

тис. м 2
загально
ї площі
%

124,6

124,6

124,6

тис. м 2
%

124,6

124,6

124,6

8,9

8,9

8,9

8,9

8,9

8,9

- у садибній забудові
Щільність населення у тому числі:

Замість інв. №

- у садибній забудові

Підпис і дата

»

Території (ділянки) забудови іншого
призначення (ділової, виробничої,
комунально- складської, курортної,
оздоровчої тощо)
Населення
Чисельність населення, всього у тому
числі:

»

Житловий фонд

Житловий фонд, всього у тому числі:
- садибний
Середня житлова забезпеченість у тому
числі:
- у садибній забудові
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Житлове будівництво за рахунок
проведення реконструкції існуючої
забудови

тис. м

62,3

62,3

62,3

-

465

465

575

575

575

50
6

100
6

100
6

2

Установи та підприємства обслуговування
Спортивні зали загального користування
Магазини

м 2 площі
підлоги
м 2 торг,
площі

Підприємства громадського харчування
Установи побутового обслуговування
Вулично-дорожня мережа та міський
пасажирський транспорт

місць
роб. місць

Протяжність вулично-дорожньої мережі,
всього (існуюча, будівництво)
у тому числі:
Кількість надземних пішохідних
переходів
Щільність вулично-дорожньої мережі,
всього: у тому числі:

км

Відкриті автостоянки для тимчасового
зберігання легкових автомобілів

338,8
338,8
м.Гуляйпо м.Гуляйпо
ле
ле

338,8

»

0,190

0,190

км/км 2

25,1

25,1

25,1

25

25

маш.місць

Інженерне обладнання
Водопостачання
Водоспоживання, всього
Каналізація
Сумарний об'єм стічних вод

тис.м 3 /доб
у

11506

11606

11606

»

11506

11516

11516

1,8200

2,8683

2,8683

Електропостачання
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Споживання сумарне
у тому числі на комунально-побутові
послуги

МВт
»
% до тер.

Охорона навколишнього середовища
Санітарно-захисні зони, всього
- у тому числі озеленені
Орієнтовна вартість будівництва (вказати
в цінах 2014 року)

га
»

30165
Загальна вартість промислового
будівництва:

млн. грн.
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- установи та підприємства обсуговування

»

Вулично-дорожня мережа та
пасажирський транспорт у тому числі:

»

- вулично-дорожня мережа, всього

»

3720
13968

13968

1. Основні техніко-економічні показники детального плану території надано для
житлових кварталів, мікрорайонів (орієнтовні).
Примітка 2. В разі розроблення детального плану на територію всього населеного пункту або
його центральної частини додатково наводяться техніко-економічні показники в
обсягах техніко-еконо- мічних показників генерального плану населеного пункту.
Примітка 3. При розробленні детального плану території житлового району додатково
наводяться показники установ обслуговування житлового району.
Примітка 4. Техніко-економічні показники детального плану території іншого
функціонального призначення визначаються розробником за погодженням із
замовником з урахуванням відповідних державних будівельних норм.
Примітка 5. Показники вартості надаються на етап реалізації від 3 років до 7 років.
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19.

Обгрунтовні документи:
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1. Рішення Гуляйпільскої міської ради Гуляйпільского району Запорізької
області шосте скликання сорок п`ята сесія №24 від 19.06.2014р. «Про
розробку детального плану території багатофункціонального
призначення у центральній частині міста Гуляйполе, обмеженої
вулицями Шевченко, Леніна, провулком Герцена та вулицею 1 Травня.
2. Завдання на проектування.
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