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Склад детального плану

№

розділу
Назва розділу Позначення

ТОМ 1 ПП «ГРАДПЛАНПРОЕКТ»

А Текстові матеріали
032- 12\19- ПЗ

1. Пояснювальна записка

Б. Графічні матеріали 032 — 12\19 ГП

1.
Схема розташування території у планувальній стру

ктурі району.
ГП-1

2.
План існуючого використання території (М1:2000). 

Схема існуючих планувальних обмежень.
ГП-2

3.
Проектний план (М1:2000). Схема проектних плану

вальних обмежень.
ГП-3

4.
Схема організації руху транспорту і пішоходів 

(М 1:2000).
ГП-4

5.
Схема інженерної підготовки території та вертика

льного планування (М 1:2000). Кресленням попере

чних профілів вулиць (М1:200).

ГП-5

6.
Схема інженерних мереж, споруд і використання 

підземного простору (М 1:2000).
ГП-6

7.
Схема інженерно -  технічних заходів цивільного 

захисту (М 1:2000).
ГП-7

В. Вихідні дані

Г. Матеріали на електронних носіях

Креслення та пояснювальна записка детального 

плану

СР-диск

ТОМ 2 Охорона навколишнього природного середовища -  

звіт про стратегічну екологічну оцінку детального 

плану території

ФОП Маліновська Ю.С.

ТОМ 3 Основні положення детального плану території 032- 124 9- ПЗ.ОП

А Текстові матеріали

Б. Графічні матеріали
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Склад пояснювальної записки

1. Вступ.

2. Загальні положення.

3. Стислий опис природних, соціально-економічних і містобудівних умов.

4. Стисла історична довідка.

5. Оцінка існуючої ситуації.

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 Червоні лінії.

12. Інженерне забезпечення території, розміщення інженерних мереж.

13. Інженерна підготовка та інженерний захист території.

14. Містобудівні заходи щодо поліпшення стану навколишнього середовища.

15. Техногенна та пожежна безпека.

16. Заходи щодо реалізації детального плану.

17. Перелік вихідних даних.

18. Техніко-економічні показники детального плану.
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1. ВСТУП

Детальний план території для будівництва комплексу водозабірних споруд та 
насосної станції по вул. Гвардії - генерала Гавенка Л.А., в м. Люботині Харківської 
області, 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 (15-20років), та найближчі 5-7 років (згідно п. 4.6 ДБН Б.2.2- 
12:2018) з врахуванням можливих інвестиційних намірів будівництва для відповідної 
території.

Рішення детального плану не суперечать функціональному призначенню та 
містобудівному зонуванню території, що визначені у схемі планування території 
Харківської області, розробленої Українським державним науково-дослідним інститу
том проектування міст «Дніпромісто» та затвердженої рішенням Харківської обласної 
ради у 2010 р та генеральному плану м. Люботин.

Топографічну основу проекту складає топографо - геодезична зйомка М 1:500 
та М 1:2000 в електронному виді в векторному форматі в державній системі коорди
нат СК -  63, що має зв'язок із державною системою координат УСК - 2000, виконана 
в 2019році.

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» де
тальний план території уточнює положення містобудівного об’єкту в структурі району 
та визначає планувальну організацію і розвиток відповідної території.

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

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

риторій згідно з державними будівельними нормами, стандартами і правилами;
- містобудівні умови та обмеження за відсутності плану зонування території;
- доцільність, обсяги, послідовність використання території;
- черговість та обсяги інженерної підготовки території;
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- 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 5.2.2-12:2019 «Планування і забудова територій»;
- ДСТУ Б Б.1.1-17:2013 «Умовні позначення графічних документів містобуді

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

тів.1996р.;
- ДБН В.2.3-5:2018 «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»;
-Д Б Н  В.2.5-74:2013. Водопостачання. Зовнішні мережі та споруди.Основні

положенняпроектування, тощо.

3. Природні, соціально-економічні та містобудівні умови

Люботйн — місто обласного значення в Харківській області, розташоване 
поблизу автомагістралі Е 40 (Харків — Київ) та Е 105, за 24 км на захід від 
Харкова.

Місто Люботйн розташоване на річках Люботинка і Мерефа. Поверхня хвиляста, 
з численними ярками та балками. Перепад висот до 75 метрів. Середня температура 
січня -7 ,2 °С, липня +20,7 °С. Опадів 522 мм в рік. У межах міста — 24 ставка, біля 
них місця відпочинку. Через місто проходить кордон водорозділу Дніпро — Дон. Клі
мат середньо - континентальний.

Поруч проходять автомобільні дорогиМОЗ і Р51. Через місто проходять кілька 
залізничних гілок, станція Люботйн.

Люботйн складається з історичних районів — селища Караван, хутора 
Смородський, Ведмежого хутора, селищ Коваленки, Любівка, Водяне, Гіївка, 
Старий Люботйн.

У 1993 році Люботйн отримав статус міста обласного значення.
Люботйн є великим залізничним вузлом (вузлова станція), від якого ходять 

поїзди у чотирьох напрямках.

4 Стисла історична довідка
Поселення на території міста відомі з давніх давен. У 2017 р. тут розкопали 

один з найстаріших курганів в басейні річки Сіверський Донець.
У середині 50-х рр. XVII століття козаками-втікачами з Правобережної України 

на річці Люботинці була заснована слобода Люботйн, що згодом перетворилась в со- 
тенне містечко Харківського козачого полку.

1708 Люботинська сотня Харківського полку ввійшла до складу Азовської губер
нії. 1718 Охтирський полк, Сумський полк і Харківський полк були передані в підпо
рядкування київському губернатору. Від 1723 Люботинська сотня Харківського полку 
з іншими слобожанськими полками перейшла у відання Військової колегії. Царським 
маніфестом від 28 липня 1765 козацьке самоуправління на Слобожанщині було лік
відоване, і територія Слобідської України ввійшла до складу Слобідсько-Української 
губернії. Слобода Люботйн із селами та хуторами була віднесена до Валківського 
комісарства Харківської провінції.

Від 1780, коли Слобідсько-Українська губернія була перетворена в Харківське 
намісництво, слободу Люботйн зарахували до Валківської округи Харківського намі
сництва. 1796 Харківське намісництво знову перетворили на Слобідсько-Українську 
губернію, при цьому Люботйн увійшов до її Харківського повіту. Наступного року 
всі повіти розділили на волості. Слободу Люботйн зарахували до складу Огульчансь- 
кої волості. У ті часи управління очолювали виборні отамани.
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1802 Валки знову стали повітовим містом, а слобода Люботин у складі Огуль- 
чанської волості була віднесена до Валківського повіту. 1815 волосне правління пе
ревели зі слободи Огульці до Люботин. Від 1835 Люботин -  у складі Харківської губе
рнії.

1837 поміщик Духовський збудував поблизу Люботина винокурню, а згодом -  2 
млини. Надалі розвиток Люботина був тісно пов'язаний із будівництвом (1871) заліз
ничної станції і створенням залізничного вузла з ремонтною базою.

Наприкінці 19 -  на поч. 20 ст. в Люботині активізується громадсько-політичне 
життя. Радянська влада в Люботині вперше була встановлена в грудні 1917.

1918-22 Люботин -  волосний центр Харківської губернії, 1923-30 -  рай
центр Харківської округи. Від 1932 -  у складі Харківської області.

Від 1938 має статус міста.
Від 1993 має статус міста обласного підпорядкування.
Сучасність: Центральна площа в Люботині — площа Слобожанська.

Центральний парк— поруч із ним старий графський парк початку 19 століття в 
англійському стилі. Гордість м іста— найдовший у Європі критий пішохідний 
залізничний міст, загальною довжиною 260 метрів.

У місті є три православних церкви— на Старому Люботині(початку 19 
сторіччя), у Гиївці (початку 19 сторіччя), у центрі міста (початку 20 сторіччя).

5. Оцінка існуючої ситуації
Детальний план території розроблений в цілях забезпечення сталого 

розвитку території, виділення елементів планувальної структури території 
проектування, встановлення меж зон розміщення об'єкту капітального 
будівництва комунального призначення та меж земельної ділянки.

Розглянута територія розміщена в межах населеного пункту м. Люботин. Земе
льна ділянка, що розглянута детальним планом території, під будівництво комплексу 
водозабірних споруд та насосної станції розташована у житловому квартале міста 
по вул. Гвардії - генерала Гавенка Л.А.

Використання території: Площа території, що розглянута детальним планом 
складає 0,8000га. Формування території передбачено у відмітках 188,58-192,82 з 
ухилом в південно -  східному напрямку. На теперішній час частина території викори
стовується під городи.

Розглянута територія межує:
- з півночі -  території житлової садибної забудови, що сформовані на кінці XX 

ст.; сформована територія базової станції мобільного зв’язку (кад. номер 
6311200000:31:017:0017);

- з півдня та сходу -  вулично -  дорожня мережа (вул. Фісака, вул. Гвардії - ге
нерала Гавенка Л.А.)

- зі сходу -  вільна від забудови територія міської ради (пасовища).
Характеристика будівель: Територія вільна від забудови.
Сучасний стан використання території кварталу відображено на кресленнях 

(див. лист ГП-2).
Об’єкти культурної спадщини: На розглянутій земельній ділянці відсутні 

пам’ятники та об’єкти історії, археології та монументального мистецтва, що взяті 
під охорону держави.

Об’єкти природно -  заповідного Фонду. В зоні впливу об’єктів, передбаче
них даним ДПТ відсутні об’єкти природно -  заповідного фонду, як існуючі, так і 
перспективні.

Інженерне обладнання.
На розглянутій території розташовані наступні інженерні мережі:
- електромережа ЮкВ -  охоронна зона 10м з обох боків;
- тепломережі - охоронна зона згідно ДБН В.2.5-39.

Вздовж проектної території в межах червоних ліній вулиці Гвардії - генерала
Гавенка Л.А., проходять наступні мережі:
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- електромережа 0,4кВ -  охоронна зона 2м з обох боків;
- мережа господарсько-питного водопроводу - охоронна зона 5м з обох боків;
- газова мережа високого тиску - охоронна зона 7м з обох боків.
Транспорт.
Об’єкт будівництва знаходиться поза зоною транспортних коридорів регіональ

ного або національного значення.
Планувальні обмеження
Територія проектування вільна від забудови, але має певні планувальні обме

ження: інженерні мережі (лінії електромереж), поодинокі деревні зелені насадження. 
Проведеним аналізом існуючого стану природного та урбанізованого середовища в 
цілому не виявлено інших обмежень для реалізації запланованої на даній території 
містобудівної діяльності.

В цілому, територія, яка розглядається має вигідне містобудівне розміщення в 
структурі міста, а саме відсутність об’єктів та територій що заборонено до розташо
вування в зонах санітарної охорони (ЗСО) забору води для централізованого водо
постачання населення, можливість організації першого поясу (суворого режиму) 
ЗСО; сформована вулично -  дорожня мережа; достатня інженерна інфраструктура.

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

Детальним планом території обґрунтовується можливість,будівництва комплек
су водозабірних споруд та насосної станції.

Водопостачання являється однією з найважливіших галузей інженерної 
інфраструктури населених пунктів, яка призначена для підвищення рівня життя 
людей, благоустрою населених пунктів, розвитку промисловості та сільського 
господарства. Постачання населенню якісної водою в достатній кількості має 
важливе соціально - гігієнічне значення, попереджує появу епідемічних 
захворювань у людей, що розповсюджуються через воду.

В умовах дефіциту поверхневих джерел води та погіршення їх якісних
показників однією з найбільш пріоритетних задач держави є забезпечення 
населених пунктів високоякісною питною водою (Закон України «Про воду та 
питне водопостачання»). Це потребує вдосконалення систем водопостачання,
підвищення ефективної та надійної їх роботи, що досягається шляхом
застосування новітніх енерго- та ресурсозберігаючих технологій, матеріалів та 
конструкцій у комплексі водопровідних споруд. Найважливішим елементом цього 
комплексу є системи подачі та розподілу води, від нормальної роботи яких 
залежить якість води, що подається споживачу, та економічні показники системи 
водопостачання.

Системи водопостачання представляють собою комплекс взаємозалежних 
споруд, які призначені для забезпечення потреб у воді.

У загальному випадку в задачі систем водопостачання входять: отримання 
води з природного джерела, покращення її якості у відповідності з вимогами 
споживачів, транспортування на територію об’єкту та подача до всіх заданих 
точок відбору. При цьому в точках відбору повинні бути забезпечені заданий тиск 
в трубах водопровідної мережі.

У відповідності до названих задач системи водопостачання в її склад 
включаються наступні види водопровідних споруд:

а) водозабірні споруди, які здійснюють забор води з обраних для даного 
об’єкту джерел;

б) насосні станції (водопідйомні споруди), що створюють потрібний тиск у 
водопровідних трубах для подачі заданих витрат води на задану висоту;

в) споруди для очистки і обробки води (очисні споруди), що здійснюють 
покращення якості (очистку) природної води у відповідності до вимог споживача;

г) водоводи та водопровідні мережі, які транспортують воду до об’єктів та 
місць споживання;
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д) регулюючі та запасні ємності - резервуари різноманітних типів для 
зберігання та акумуляції води.

Водоводи і водопровідні мережі разом з насосними станціями та 
регулюючими ємностями утворюють так звані системи подачі та розподілу води - 
найвідповідальніші підсистеми водопостачання в цілому.

Необхідний гідравлічний режим системи водопостачання забезпечується 
насосними станціями або природним перепадом позначок місцевості. Він 
залежить від:

припустимих рівнів води у відділеннях водозабору; 
рівнів води в спорудах станції очищення для забезпечення 

гравітаційного режиму руху води;
необхідних напорів у водопровідній мережі міста.

Система водопостачання включає водозабірні, очисні споруди, насосні 
станції, водонапірні та регулюючі споруди, водоводи, магістральні та розподільчі 
трубопроводи. В кожному конкретному випадку наявність тих чи інших споруд 
залежить від багатьох факторів, головними з яких являються: вид джерела 
водопостачання та його віддаленість від споживача, продуктивність комплексу, 
призначення водопроводу, вимог до якості води, місцевих умов т.і.

Склад споруд у системі водопостачання залежить від багатьох факторів. 
Наявність чи відсутність очисних споруд у системі водопостачання залежить від 
якості води, що забирається з джерела. Якщо якість води в джерелі відповідає 
ДержСанПіН України, то вона подається у резервуари чистої води без очищення. 
Разом з тим, іноді при заборі підземних вод виникає необхідність у будівництві 
очисних споруд зі специфічними методами очищення: очисні споруди
знезалізнення, очисні споруди для видалення заліза і марганцю; споруди для 
видалення метану і заліза. Реальні системи водопостачання міських 
конгломератів можуть поєднувати кілька елементарних систем з кількома 
головними спорудами.

Перелік основних і допоміжних об’єктів проектного майданчику, що підлягають 
забудови, визначається проектною документацією на наступних стадіях проектуван
ня. Конкретні параметри повинні бути обґрунтовані в технологічній частині проекту 
(допускається уточнення контуру забудови, уточнення поверховості, благоустрою, 
що визначаються ескізами намірів забудови та містобудівними розрахунками з відпо
відною ув'язкою з рішеннями ДПТ) та погоджені відповідно вимог чинного законодав
ства. В разі необхідності, відповідно до вимог нормативної документації, у затвер
джений ДПТ можуть бути внесені зміни у встановленому законом порядку.

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

функціонально обумовлених потреб. Площа території, що розглянута ДПТ становить 
0,8000га за рахунок земель житлової та громадської забудови.

8.Пропозиції щодо встановлення режиму забудови території.
Режим використання території проектування визначається з урахуванням наяв

них 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 будівництва.

Зони водопроводу повинні включати зону джерела водопостачання у місці 
забору води (включаючи водозабірні споруди), зону і санітарно-захисну смугу 
водопровідних споруд (насосних станцій, станцій підготовки води, ємностей) і 
санітарно-захисну смугу водоводів.

Основними вимогами, якими має володіти джерело водопостачання, 
являються:
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- забезпечення необхідних витрат води у споживача з врахуванням 
перспективного розвитку об’єктів;

- заданий ступінь надійності постачання води споживачеві;
- якість води, що найкращим чином відповідає вимогам споживачів, або 

дозволяє досягти такої якості після очистки;
- відбір води з джерела не повинен погіршувати екологічний стан;
- економічні вимоги - мінімальні витрати при будівництві та експлуатації.
Державною службою геології та надр України. Казенне підприємство «Півде-

нукргеологія» Харівської комплексної геологічної партії виконано оцінку гідрологі
чних умов для цілей вибору водоносного горизонту для водопостачання м. Любо- 
тин. (Карта-схема та пояснювальна записка наведена у Додатках). За висновками 
якої, на розглянутому ділянці поширені два водоносних горизонти які відповіда
ють вимогам Замовника: канівська-бучакський та альб-сеноманський водоносний 
комплекс. Рекомендовано використати альб-сеноманський водоносний комплекс, 
як більш раціональний для водопостачання м. Люботин.

Охорона джерел водопостачання є цілою системою технічних, 
організаційних, правових та економічних заходів, спрямованих на попередження, 
обмеження та усунення наслідків забруднення, засмічування та виснаження 
водних об’єктів у цілях задоволення попиту населення та народного господарства 
у воді, яка відповідала б нормативній якості для сьогоднішнього та наступних 
поколінь.

Система заходів з охорони вод складається з профілактичних заходів, 
спрямованих на недопущення появи або обмеження нових джерел забруднення, 
засмічення та виснаження вод, та заходів з усунення несприятливого впливу 
господарської діяльності на стан водних об’єктів. Згідно з чинними нормами всі 
водопроводи господарсько-питного призначення повинні мати зони санітарної 
охорони, які охоплюють у першу чергу водозабірні споруди та джерела 
водопостачання в місці забору води і повинні забезпечувати санітарно- 
епідеміологічну надійність.

Зони водопроводу повинні включати зону джерела водопостачання у місці 
забору води (включаючи водозабірні споруди), зону і санітарно-захисну смугу 
водопровідних споруд (насосних станцій, станцій підготовки води, ємностей) і 
санітарно-захисну смугу водоводів.

Зона джерела водопостачання у місці забору води повинна включати З 
пояси: першого - суворого режиму, другого і третього - режимів обмеження. Зона 
водопровідних споруд має включати перший пояс та смуги (при розташуванні 
водопровідних споруд за межами другого поясу зони джерела водопостачання).

Проектом зон санітарної охорони водопроводу повинні бути визначеними: 
межі поясів зони джерела водопостачання, зони і смуги водопровідних споруд та 
смуги водоводів, перелік інженерних заходів з організації зон (об’єкти 
будівництва, знесення будівель, благоустрій тощо) та опис санітарного режиму у 
зонах та смугах.

Детальним планом передбачається розташування підземного джерела. Межі 
першого поясу зони підземного джерела водопостачання мають 
встановлюватися від одиночного водозабору (свердловина, шахтний колодязь, 
каптаж) або від крайніх водозабірних споруд групового водозабору на відстанях: 
ЗО м при використанні захищених підземних вод.

Межі другого поясу зони підземного джерела водопостачання
встановлюються розрахунком, що враховує час просування мікробного
забруднення води до водозабору, який приймається в залежності від кліматичних
районів і захищеності підземних вод від 100 до 400 діб.

Межа третього поясу зони підземного джерела водопостачання
визначається розрахунком, який враховує час просування хімічного забруднення 
води до водозабору, який має бути більше ніж прийнята тривалість експлуатації 
водозабору.
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Правовий режим зон санітарної охорони водних об’єктів визначаються Постано
вою КМУ від 188 грудня 1998рку за № 2024 «Про правовий режим зон санітарної 
охорони водних об’єктів».

На наступних стадіях проектування, необхідно визначити перелік шкідливих 
впливів, що очікуються, на навколишнє середовище в процесі будівництва та екс
плуатації проектних об’єктів та території проектування. У проектній документації 
необхідно визначити (уточнити та\або підтвердити) розмір санітарно -  захисної 
зони (за необхідності й для її складових частин - обладнання, мереж тощо) на ос
нові обчислення забруднень навколишнього середовища в процесі її експлуатації 
у відповідності до нормативних вимог. Лабораторні натурні виміри є обов’язкові 
для врахування при подальшому проектуванні та реконструкції об’єктів підприєм
ства.

9. Містобудівні умови і обмеження забудови території:
На час розроблення детального плану території актуальна містобудівна доку

ментація території, зокрема в межах ділянки проектування, відсутня. За відсутності 
місцевої містобудівної документації загальні містобудівні умови та обмеження забу
дови земельної ділянки визначаються детальним планом території.

П Р О Е КТ
_________________________________ Загальні дані_________________________________
___________________________ Назва об’єкта будівництва___________________________

будівництва комплексу водозабірних споруд та насосної станції

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

трукція, в межами населеного пункту по вул. Гвардії - генерала Гавенка 
Л.А., в м. Люботині Харківської області

2 Інформація про замовника: ХХХХХХ**
**Замовник проектно -  кошторисної документації.

3 Відповідність цільового та функціонального призначення земельної 
ділянки містобудівній документації на місцевому рівні -  відповідає (землі 
житло -  громадської забудови)

Містобудівні умови та обмеження:
1 граничнодопустима висотність будинків, будівель та споруд у метрах: визнача

ється проектною документацією
2 максимально допустимий відсоток забудови земельної ділянки: Згідно з профі

льним ДБН, галузевих будівельних норм за типом об’єкту та протипо
жежних та санітарних вимог. Максимально допустимий відсоток забу
дови визначається мінімально допустимі відстанями між будівлями, 
спорудами, в тому числі інженерними мережами.

3 максимально допустима щільність населення в межах житлової забудови 
відповідної житлової одиниці (кварталу, мікрорайону): не визначається

4 мінімально допустимі відстані від об’єкта, що проектується, до червоних ліній, 
ліній регулювання забудови, існуючих будинків та споруд:

За завдання на проектування та діючих нормативних документів. 
При визначенні відставній між існуючими будівлями необхідно врахову
вати вимоги розрахунків інсоляції', освітленості та шумозахисту, а та
кож протипожежні вимоги.
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5 планувальні обмеження (охоронні зони пам’яток культурної спадщини, межі 
історичних ареалів, зони регулювання забудови, зони охоронюваного ландшаф
ту, зони охорони археологічного культурного шару, в межах яких діє спеціальний 
режим їх використання, охоронні зони об’єктів природно-заповідного фонду, при
бережні захисні смуги, зони санітарної охорони:
3 метою забезпечення охорони водних об'єктів у районах забору води 
для централізованого водопостачання населення, лікувальних та оздо
ровчих потреб встановлюються зони санітарної охорони (ЗСО).

6 охоронні зони об’єктів транспорту, зв’язку, інженерних комунікацій, відстані від 
об’єкта, що проектується, до існуючих інженерних мереж:

Визначити зону першого поясу санітарної охорони водозабору не 
менше 30м. Межі другого та третього зони підземного джерела водо
постачання встановлюються розрахунком

Правовий режим зон санітарної охорони водних об’єктів визна
чаються Постановою КМУ від 188 грудня 1998рку за № 2024 «Про пра
вовий режим зон санітарної охорони водних об’єктів».

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 розглянутій та суміжних територіях;
- максимально зручне розташування об’єкту;
- створення (збереження) оптимальної схеми дорожньо-транспортного руху;
- створення оптимальних мікрокліматичних і санітарно - гігієнічних умов;
- максимальне збереження природного ландшафту.
За результатами інженерно-будівельної оцінки територія сприятлива для забу

дови, придатна для зведення проектних будівель і споруд .

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 для підприємства.

Розглянута виробнича територія розташована в зоні існуючої житлово -  гро
мадської забудови міста і забезпечена достатньою мірою транспортною інфрастру
ктурою.

В розглянутому кварталі існує сформована мережа вулиць 
загальноміського та місцевого значення. Основна вулиця -  вул.. Гвардії -  генера
ла Гавенка Л.А. - це міська транспортна артерія. Вулиці, які обмежують проектну 
територію, мають достатній рівень благоустрою, внутрішньо квартальні проїзди 
мають здебільшого гравійне або тверде покриття. Існуюча мережа доріг і під'їздів 
придатна для проїзду пожежного автотранспорту.

11.1 Червоні лінії
В документації розроблено план червоних ліній. Креслення виконано в мас

штабі М:2000. Координати зняті аналітичним методом з основного креслення де
тального плану території за допомогою ВгісєсасІ. Обчислення ліній, довжин та їх 
елементи надаються в табличній формі і винесені на кресленні ГП -5.

12.Інженерне забезпечення території, розміщення інженерних мереж.
Інженерне обладнання розглянутої території включає інженерні мережі населе

ного пункту. Місця приєднання проектних мереж підвідного водогону та трасування 
прокладки мережі від точки забору води в існуючі розподільчі мережі, визначати
муться проектними рішеннями при розробці робочого проекту об’єкту на наступних
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стадіях проектування згідно до технічних умов відповідних експлуатуючих інженер
них служб.

Рішенням детального плану території передбачена земельна ділянка під мож
ливість облаштування проектної свердловини на наступних умовах:

- розташування свердловини та водонапірної башти на відокремлений території 
повинна виключати можливість забруднення ґрунту. Згідно вимог зони санітарної 
охорони (перший, другий і третьої пояси) на водозабірних спорудах, у проектах пла
нування, повинні передбачатися за проектами спеціалізованих організацій або ана
логами.

- межі першого поясу ЗСО підземних джерел водопостачання слід встановлю
вати від одиночної водозабірної споруди. Для водозабірних споруд, розташованих на 
території об’єкта, розмір першого поясу ЗСО - 30м, другий пояс та третій пояс - роз
рахункові. Необхідно передбачити огорожу 1-го поясу зони санітарної охорони водо
забору. Межа першого поясу водопровідної споруди повинно збігається з огорожею 
майданчика споруд. Водопровідні споруди та водозабори повинні огороджуватися, як 
правило, глухим огородження висотою 2,5 м. Допускається передбачати огороджен
ня на висоту 2 м - глухе і на 0,5 м - з колючого дроту або металевої сітки. Примикан
ня до огорожі будівель, крім прохідних і адміністративно - побутових будівель, не до
пускається.

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.

Електропостачання. Розрахункову потужність всього об’єкту на даній стадії 
проектування визначити неможливо, так як визначення конкретних площ забудови 
об'єктів та технологічного устаткування, не є завданням детального плану, а визна
чається на наступних стадіях проектування.

Електропостачання об'єкту можливо здійснити від існуючих мереж.
Місця вводу основних мереж інженерного забезпечення в будівлі та місця їх 

прокладки від точки врізки в існуючі мережі визначатимуться проектними рішеннями 
при розробці робочого проекту об’єкту.

13. Інженерна підготовка та інженерний захист території.
Під час подальшого проектування об’єкту слід передбачити загальні та спеціа

льні заходи щодо інженерної підготовки території, які забезпечать необхідні умови 
для будівництва та експлуатації будинків та споруд, а також зростання зелених на
саджень тощо.

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

На майданчику необхідно передбачати зняття (як у насипу, так і виїмку), скла
дування та тимчасове зберігання родючого шару ґрунту, де він не буде порушений, 
забруднений, підтоплений або затоплений при виробництві будівельних робіт або 
при експлуатації підприємств, будівель або споруд. Умови зберігання і порядок вико
ристання знятого родючого шару ґрунту визначається органами, що надають у кори
стування земельні ділянки.

14. Містобудівні заходи щодо поліпшення стану 
навколишнього середовища.

Вирішення проблем захисту водних ресурсів полягає в основному у 
запобіганні забруднення їх стічними водами, бо для деяких комунальних та 
промислових підприємств водойми і досі є місцем для скиду стоків. Природні
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води, забруднені такими стічними водами, непридатні для водопостачання, тому 
що дуже часто в них містяться речовини, які негативно впливають на здоров’я 
людей, тварин, рослин і можуть спричиняти виникнення різного роду 
захворювань.

Тому охорона джерел водопостачання є цілою системою технічних, 
організаційних, правових та економічних заходів, спрямованих на попередження, 
обмеження та усунення наслідків забруднення, засмічування та виснаження 
водних об’єктів у цілях задоволення попиту населення та народного господарства 
у воді, яка відповідала б нормативній якості для сьогоднішнього та наступних 
поколінь.

Система заходів з охорони вод складається з профілактичних заходів, 
спрямованих на недопущення появи або обмеження нових джерел забруднення, 
засмічення та виснаження вод, та заходів з усунення несприятливого впливу 
господарської діяльності на стан водних об’єктів. Згідно з чинними нормами всі 
водопроводи господарсько-питного призначення повинні мати зони санітарної 
охорони, які охоплюють у першу чергу водозабірні споруди та джерела 
водопостачання в місці забору води і повинні забезпечувати санітарно- 
епідеміологічну надійність.

При охороні підземних джерел водопостачання слід звертати увагу на 
комплекс заходів та процесів, які перешкоджають проникненню шкідливих, і 
таких, що можна встановити тільки через значний проміжок часу, речовин у 
горизонт підземних вод, та їх подальшому поширенню по горизонту. До 
профілактичних заходів належать:

- обґрунтування розміщення об’єктів, які проектуються, з метою запобігання 
їх негативного впливу на підземні води;

- планування водоохоронних заходів;
- виявлення та облік фактичних та потенційних джерел забруднення 

підземних вод;
- складання прогнозів можливого забруднення;
- систематичний контроль за рівнем забруднення підземних вод.
Зони водопроводу повинні включати зону джерела водопостачання у місці 

забору води (включаючи водозабірні споруди), зону і санітарно-захисну смугу 
водопровідних споруд (насосних станцій, станцій підготовки води, ємностей) і 
санітарно-захисну смугу водоводів.

Зона джерела водопостачання у місці забору води повинна включати З 
пояси: першого - суворого режиму, другого і третього - режимів обмеження. Зона 
водопровідних споруд має включати перший пояс та смуги (при розташуванні 
водопровідних споруд за межами другого поясу зони джерела водопостачання).

Проектом зон санітарної охорони водопроводу повинні бути визначеними: 
межі поясів зони джерела водопостачання, зони і смуги водопровідних споруд та 
смуги водоводів, перелік інженерних заходів з організації зон (об’єкти 
будівництва, знесення будівель, благоустрій тощо) та опис санітарного режиму у 
зонах та смугах.

Можливість організації ЗСО повинна визначатись на стадії вибору джерела 
та майданчиків споруд об'єктів питного водопостачання.

Проект ЗСО повинен бути складовою частиною проекту питного 
водопостачання і одночасно основою для проекту землеустрою, що визначає 
межі ЗСО водних об'єктів.

Проект ЗСО з планом заходів повинен відповідати вимогам чинного 
законодавства. У разі особливо важких умов для встановлення належних 
розмірів другого та третього поясів ЗСО, як виняток, вони можуть бути скорочені 
(або навіть об'єднані) при: - гарантованому забезпеченні завдяки додатковим 
заходам стабільної якості питної води згідно з ДСанПіН 2.2.4-171; - додаткових 
заходах у відповідності з вимогами чинного законодавства.

Санітарні заходи з ліквідації забруднень у межах ЗСО слід виконувати: - у
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першому поясі - організаціями, що забезпечують централізоване питне 
водопостачання, або службами комунального господарства населених пунктів; - у 
другому та третьому поясах - власниками об'єктів, що негативно впливають або 
можуть впливати на якість води в джерелах питного водопостачання.

Основні водоохоронні та санітарні заходи на території ЗСО
Перший пояс ЗСО Для території першого поясу підземних і поверхневих 

джерел водопостачання та майданчиків водопровідних споруд повинні бути 
передбачені наступні заходи:

а) каналізування всіх будівель та споруд із відведенням стічних вод у 
найближчу систему побутової чи виробничої каналізації або на місцеві очисні 
споруди при розташуванні останніх за межами першого поясу ЗСО та з 
урахуванням санітарного режиму в другому поясі ЗСО;

б) благоустрій, озеленення, догляд та санітарна рубка лісових насаджень, 
відведення поверхневих вод за її межі;

в) огорожі, сторожова охорона та технічні засоби відповідно до вимог та (для 
запобігання несанкціонованому проникненню сторонніх осіб та попередженню 
злочинних посягань згідно).

Другий та третій пояси ЗСО.
У межах другого та третього поясів ЗСО підземних джерел водопостачання 

необхідно здійснювати:
а) виявлення, тампонування (або відновлення) всіх старих, недіючих, 

дефектних свердловин та джерел, що неправильно експлуатуються і 
представляють небезпеку в частині можливості забруднення водоносного 
горизонту;

б) регулювання буріння нових свердловин відповідно до вимог чинного 
законодавства;

в) заборону на закачування відпрацьованих вод у підземні горизонти, 
підземне складування твердих відходів і розробку надр (для запобігання 
забрудненню водоносного горизонту);

г) заборону розміщення складів паливно-мастильних матеріалів, 
отрутохімікатів і мінеральних добрив, накопичувачів промислових стічних вод, 
шламосховищ та інших об'єктів (для запобігання небезпечному хімічному 
забрудненню джерел водопостачання);

д) своєчасне виконання заходів щодо санітарної охорони поверхневих 
водойм, які мають безпосередній гідравлічний зв'язок з підземними водоносними 
горизонтами, що використовуються.

Для другого та третього поясів ЗСО поверхневих джерел водопостачання 
необхідно здійснювати:

а) виявлення об'єктів, що забруднюють джерела водопостачання;
в) розроблення планів впровадження конкретних водоохоронних заходів;
б) припинення відведення у водні об'єкти стічних вод, що не відповідають 

вимогам СанПіН 4630, СанПіН 4631;
д) проведення протиерозійних заходів щодо охорони земель;
У межах другого поясу ЗСО підземних джерел водопостачання повинно бути 

заборонено:
а) розміщення кладовищ, скотомогильників, споруд з очищення стічних вод 

(землеробських полів зрошення, асенізації або підземної фільтрації, біологічних 
ставків), полігонів твердих промислових і побутових відходів, мулових ставків, 
об'єктів сільськогосподарського призначення (гноєсховищ, силосних траншей, 
тваринницьких ферм та пташників), а також інших підприємств, що можуть 
створити загрозу мікробного забруднення джерел водопостачання;

б) зберігання і застосування пестицидів та мінеральних добрив.
Розділ «Охорона навколишнього природного середовища» -  звіт про страте

гічну екологічну оцінку, виконується за окремим Договором підрядною організаці
єю та додається до основного тому детального плану території окремо оформ-
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леним томом (том 2).

15. 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.

З метою попередження виникнення надзвичайних ситуацій та забезпечення 
завчасно техногенної безпеки та цивільного захисту населення на території деталь
ного плану під час будівництва нових або реконструкції існуючих будівель та споруд, 
які можуть бути віднесені до переліку об’єктів, визначених ПКМУ № 6 від 09.01.2014 
року, суб’єктам господарювання цих об’єктів необхідно передбачити розробку відпо
відного розділу інженерно-технічних заходів цивільного захисту на стадії проектуван
ня цих об’єктів будівництва (реконструкції) відповідно до вимог.

Проектування інженерно -  технічних заходів цивільного захисту (цивільної обо
рони на діючих підприємствах здійснюється при розроблення проектно - кошторис
ної документації на нове будівництво, розширення, реконструкцію та технічне пере
оснащення підприємств, будівель та споруд. На наступних стадіях проектування не
обхідно отримати вихідні данні на розробку розділу інженерно -  технічного захисту 
до проекту (робочого проекту) вказаного підприємства.

Водопровідні мережі являються системами життєзабезпечення, які 
призначені для транспортування води споживачам в необхідній кількості, з 
потрібними напором та якістю.

Експлуатація системи водопостачання передбачає підтримку її в робочому 
стані. В процесі експлуатації виконують планово-попереджувальні огляди (ППО) 
та планово-попереджувальні ремонти (ППР). Перелік робіт та періодичність їх 
проведення рекомендовані нормативними документами.

Водозабірні споруди повинні забезпечувати подачу води та мають бути 
розраховані на експлуатацію не тільки у звичайних, а й особливих умовах. Крім 
вимог щодо забезпечення надійної роботи водозабірних споруд мають бути 
виконані умови щодо стійкості, міцності і довговічності цих споруд поєднанні з 
простотою їх виконання.

Система протипожежного водопостачання - це комплекс інженерно- 
технічних пристроїв, що виконують важливу роль у забезпеченні пожежної 
безпеки об’єктів та населених пунктів.

Під протипожежним водопостачанням слід розуміти таке водопостачання, 
коли вода подається цілодобово і у такій кількості, яка необхідна для гасіння 
пожеж ззовні та всередині будівель і споруд.

Водопроводи розраховують на безперебійну подачу води для виробничих, 
господарських та протипожежних потреб, іноді проектують спеціальні 
протипожежні водоводи. В деяких випадках допускається зберігання пожежного 
об’єму води у спеціальних резервуарах чи відкритих водоймах.

Протипожежні потреби складаються з розрахункових витрат води на 
зовнішнє пожежогасіння через гідрант і внутрішнє пожежогасіння через пожежні 
кран-комплекти, спринклерні, дренчерні та інші системи та установки 
пожежогасіння.

Схеми водопроводів виконують в залежності від характеру водопроводу, 
який повинен обслуговувати пожежні потреби, і його призначення.

З метою забезпечення протипожежної безпеки містобудівною документацією 
визначено необхідні заходи, що обов’язкові для врахування при подальшому проек
туванні та експлуатації будівель та споруд:

- встановлення протипожежних щитів з навісним устаткуванням;
- додержуватись відстаней від найближчих підземних мереж у відповідності до 

ДБН. У відповідності з будівельними нормами і правилами всі інженерні мережі (во-
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доводи, каналізаційні, лінії електропередач, газопроводи, лінії зв'язку) необхідно за
безпечити санітарними та охоронними зонами, щоб уникнути пошкоджень, аварій та 
інших можливих несправностей та нещасних випадків;

- до початку будівництва провести перевірку будівельного майданчику на 
вибухонебезпечні вироби.

На теперішній час м. Люботин знаходяться в районі виїзду ДПРЧ-48 по охороні 
Харківського району.

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

Іб.Заходи щодо реалізації детального плану.
Здійснення забудови обґрунтовується спеціальними техніко-економічними роз

рахунками, містобудівними і санітарно-гігієнічними вимогами.
У рамках інвестиційного проекту з використанням новітніх технологій і передо

вого досвіду, будівництво надасть переваги у соціально-економічному розвитку від
повідного населеного пункту та прилеглих територій.

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.

Розроблений детальний план території підлягає громадським слуханням. Поря
док проведення громадських слухань щодо врахування громадських інтересів під час 
розроблення проектів містобудівної документації на місцевому рівні затверджений 
постановою Кабінету Міністрів України.

Детальний план території не підлягає експертизі. Режим забудови територій, 
визначених для містобудівних потреб, обов’язковий для врахування під час розроб
лення землевпорядної документації.

Затверджений детальний план є підставою для оформлення вихідних даних на 
проектування об’єкту.

______________________ 17. Перелік вихідних даних.______________________________
1. Рішення LXXVI сесії VII скликання Люботинської міської ради від 26 листопада 
2019 року № 504
2. Завдання на розроблення детального плану території
3. Державні вимоги щодо забезпечення державних інтересів під час розробки дета
льного плану території
4. Інші матеріали

Примітка: Вихідні дані щодо параметрів об’єктів надавались замовником. Інформація щодо містобудівних рішень Схеми 
планування Харківської області, Державних та регіональних інтересів для врахування під час проектування детального плану 
території, надавались Департаментом містобудування та архітектури Харківської обласної державної адміністрації.

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

вим. Примітка

1. Площа розглянутої території в межах 
детального плану (ДПТ), в тому числі

0,8000 га

2. Площа території 0,8000 га

Примітка: Наведені техніко-економічні та технологічні показники щодо щільності забудови, 
загальної площі будівель та споруд, можуть дещо коригуватись. Окремі показники можуть уточню
ватись інвестором при складанні завдання на проектування.
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1.Топографо-геодезичні вишукування виконанні у 2019.
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1.Топографо-геодезичні вишукування виконанні у 2019.
Примітка:
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1.Топографо-геодезичні вишукування виконанні у 2019.
Примітка:
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1.Топографо-геодезичні вишукування виконанні у 2019.
Примітка:
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1.Топографо-геодезичні вишукування виконанні у 2019.
Примітка:

Детальний план території   для будівництва комплексу
водозабірних споруд та насосної станції по вул. Гвардії -
генерала Гавенка Л.А., в м. Люботині Харківської області
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Схема інженерно-технічних заходів
цивільного захисту М 1:2000

Схема інженерно-технічних заходів цивільного
захисту М 1:2000

Місце збору води для потреб пожежогасіння (пожежний резервуар)

Водозабірні споруди питного водопостачання

Д
СТУ Б 5.1.1-17:2013

сою
соN

СЧІ
ю(N

сою
соN

смюсм
ю

со
03осм

X
о

со
X

О
СО

X
о

СО
X

о
со

X
о

со
X

о
со

6 
' 

: 
і

S 
СО 

І
: 

ш
 

I
ш 

ш
: 

:

ю
6

 
1

°

ю

9
‘г

II
9

'Z

dсш- і

6

Г"! g: 
со 

■

9
‘Z

9
0

О
6

90І

Г=^

со
соСО

Сй
<о

<
•

'3-

gсоI-и:IX0)іоgо.
с

см

m 
го

4
 

I

°
 I

m
 

°
го 

о
го 

СГ
.9- g
VD 

CD 
ГО 

- 
со 

S
5

 2 
ч

 .S 
о

 
о

СО 
Ч

СОсо

1осо
соX

со
СО

со
X.ф

со
о

со
01

d
(Jо

d
ф

>3
>3

о
.

о
.

d
осо

2

осо
оg

со
о

со
со

XCLg
Xо

.
2

УО
со

VO
о

со
со

X
со

X
со

о
о

ф
d

>х
d

<0
о

о
о

d
со

d
00

с

го
<0 

ф
го 

X

і
 ^

1
°

 
о g
со 

CQ
X

 
“

о.
сот2>»Xо

гоI
015 

^ 
X

 Ї 
о>

S
 5- о 

.й
 

~
со 

с 
го

gф030
 

со1д
.

ІО
 

„
 

со 
2

 
^

 
Z

S
 ^

d
 

>ч
о

 
I

 
ш

 
о

gф0QОсоXд
.

[о 
^

сосоIш
со

юсо
сосо

соI-X 
m

о в
г^со

соS
.

Xфоо
.

ссоX
 

X
 

 
со

о °
00со

41

Д
СТУ Б 5.1.1-17:2013

сою
соN

СЧІ
ю(N

сою
соN

смюсм
ю

со
03осм

X
о

со
X

О
СО

X
о

СО
X

о
со

X
о

со
X

о
со

6 
' 

: 
і

S 
СО 

І
: 

ш
 

I
ш 

ш
: 

:

ю
6

 
1

°

ю

9
‘г

II
9

'Z

dсш- і

6

Г"! g: 
со 

■

9
‘Z

9
0

О
6

90І

Г=^

со
соСО

Сй
<о

<
•

'3-

gсоI-и:IX0)іоgо.
с

см

m 
го

4
 

I

°
 I

m
 

°
го 

о
го 

СГ
.9- g
VD 

CD 
ГО 

- 
со 

S
5

 2 
ч

 .S 
о

 
о

СО 
Ч

СОсо

1осо
соX

со
СО

со
X.ф

со
о

со
01

d
(Jо

d
ф

>3
>3

о
.

о
.

d
осо

2

осо
оg

со
о

со
со

XCLg
Xо

.
2

УО
со

VO
о

со
со

X
со

X
со

о
о

ф
d

>х
d

<0
о

о
о

d
со

d
00

с

го
<0 

ф
го 

X

і
 ^

1
°

 
о g
со 

CQ
X

 
“

о.
сот2>»Xо

гоI
015 

^ 
X

 Ї 
о>

S
 5- о 

.й
 

~
со 

с 
го

gф030
 

со1д
.

ІО
 

„
 

со 
2

 
^

 
Z

S
 ^

d
 

>ч
о

 
I

 
ш

 
о

gф0QОсоXд
.

[о 
^

сосоIш
со

юсо
сосо

соI-X 
m

о в
г^со

соS
.

Xфоо
.

ссоX
 

X
 

 
со

о °
00со

41

Изм. Лист ДатаКіл. ПідписN док.

Стадія АркушівАркуш

ДПТ 72019

2019

Замовник: Люботинська міська рада Харківської області

032 - 12\19- ГП

0 20 100 м.60

Масштаб 1:2000
1см. - 20 м.

Кадастровий поділ

Проект Найменування

Умовні позначення

Господарчі будівлі та споруди житлової забудови

Вулично - дорожня мережа

Лінії електромереж ЛЕП 10кВ, 0,4 кВ

Території с\г призначення (городи)

Охорона зона ЛЕП 10кВ (10м), 0,4кВ (2м)

Межа території, що розглянута  детальним планом території

Житлова садибна забудова

2019р.

2. Територія, щодо якої здійснюється детальне планування визначено в межах креслення.

Територія гаражної забудови

ГАП

Виконав

АлейнікН.Контроль

Капустенко

Алейнік

10кВ

10кВ

10кВ

0,4кВ

0,4кВ

0,4кВ

0,4кВ

0,4кВ

0,
4к

В

0,4
кВ

1

2

3

30м

5

4

Існуючі

..... кВ

Проектна територія

Охорона зона водозабора (30м)

3.Креслення поперечних профілів вулиць див. лист ГП-5.

1

1

2

2

3

3

Тепломережа

Газопровід високого тиску

Водопровід

4. Відповідна схема ГП-7 розроблена  у вигляді якісної оцінки території,
 з  визначенням можливих об'єктів та елементів
інженерно-технічних заходів цивільного захисту (в межах розглянутої території).
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P O 3P OE JIBHHfl ABTA JIL IIO| O IIJIAHy TBPI'IT OPII

noroAXEHO

.[gpemop
ItrI (f PAnIIIAHIIP OEI(T)
(Il ocada xepienuxa opzaniutlit-auxouaetpr)

<<.[,era.nsuu

crropyA Ta Ha

Mi

(lTocada xepianuxa

,ii 
urr 6yaiennurBa KoMrIrIeKcy BoAo3a6ipHlrx

rro ByJI. fnapaii- reHepara faBeHKa JI'A', B M'

Jfto6oruni XaprcincbKoi o6.rracri>>

Piruenus LXXVI cecii VII cKruKaHHq

Jlrc6oruscsroi uicrxoi pa.uu efu 26 JII'IcroII

2019 poxy Ns 504

Iliactaea Anr npoeKTYBaHH.g

Jko6orrzucrxa uicrxa Pa.ua3aN{osHI,Ix po:po6neHufl .[eraJlbHolo nnaHy

IIII (|PAAIJIAHIPOEKT)Pospo6nur AeranbHoro nnaHy repnropll

:.iaro floroaopy - po6ouux anis 60 (0es

BpaxyBaHHr po3ruIrAy clyx6 uamrAy routo)
Crpox BLIKoHaHHfl AeraJI6Holo ulaHy

OAuH erafl BI4KoHaHux Po6i'rKinsric'ru ra :uicr oKpeMHx e'ranig

BuKoHaHruI po6otu

3a AorosopolulCryor flepuoro ra po3paxyHKoBoro erallB

repuropii, yroqHeHHff nlauynallHoi crpyrcrypra i

$yHrcuioHanbHoro npn3Har{eHHr repuropil,

npo"ropouoi xonanosuuii, napauerpia sa6yaosra:

- BurtlaqeHHl flaparuerpin porrvliureuua

KoMrrJIeKcy noaora6ipnux cnopyA Ta HacocHo

crarruii, :riAso upono:ltrtifi HaAaHux

3arvroBIIrIKoM y BiAuoeiAtlocri Ao Aep)ICaBHIrx

6yline.nrrrllx IIopM, crallAaprau i npanu'nau;
a

Mera poapo6neHsr AeranbHoro nnalry
'repuropii (nouatox)



7. Mera po:po6leuus AeraJrbHoro flnaHy
repuropii (sariu.reuHa)

I -, $opvryaaunr nprnurnG--Eauyaarsuoi
opraHt3aulr 3aoyAoBH;

- Qyur,uioHaltHe npu3HaqeHHs, pe)r(HM Ta
napaMerpu ra6yAonn, posnoair reparopifi sriAHo s
Aeplr(aBH H M ra 6yai ae.rr s H H MH HopMaMLt, craHAapraun i
npaBHJraMH;

- AoqilsHicrs, o6clru, nocriaosHicrsl
BhKopHcraHHr repr.rropii; 

I

uepronicru Ta o6csra iHxeHepnoil
niAroroexu reparopiil 

I- cHcreMy iHxeHepHHx Mepe)K; 
I

nopflAoK opranisauii rpaHcnoprHoro i niuroxiAr-loro Ipvxv, 
I

8 fpa$iuni rr,rarepiaarz is sa3HaqeHHrM
Macura6y

[o cxnagy rpar[i,ruoi Ltacruln AeraJrbHoro ,rary
BXOAHTb:

I . Cxetra po3rauyBaHHr repr.rropii y
nJraHyBaJrbHi fi crpyxrypi uacelenoro nyHKry
(pafiouy)- rvracrura6 - I :5000-l :10000, cxeMa
- Aonilsnafi;

2. fllau icnyroqoro BHKopucraHHfl noe.qHanafi si
cxeM olo icnyrou nx nJraHyBar bH rzx o6uelreHr
-M l:2000-1000;

3. flpoexrHnfi nrau M I :2000- I 000;
4. Cxerr,ra oprauisaUii pyxy rpaHcropry i

niuoxoAis M I:2000 -l:1000;
5. Cxeua iHxeHepHoi niarorosrcH repnropii ra

BeprnKiutbHoro nnaHyBaHHs _ M l:2000 _

I 000. KpecneHHfl M nonepeqHHx npo$inia
BynHrrb I :200.

6. Cxetra iurxeHepHnx Mepex, cnopya i
BHKopHcraHHq niAseruuoro npocropy _ M
I ;2000 - 1000

7. Cxerua iHrxeHepuo - rexHi.{Hax saxoAia
uHeirsHoro 3axHcry

np_ry-,Ill !,, onopHufi nnaH .repuropii sHKoHyaaru sr-irno
n. 5.10 AEH 6. l.t-t4:2012
flprruirra 2: Cxerura inNeuepHrx Mepex, cnopyn i lBHKopr4craHHrniasel.rHoronpocropyBr.rKoHarH,[n, 

I

iuxeuepuux naricrpaasurx Mepex, r,lafiraHqriKoei uepeNi I

BHKoHyBaTH a pari Heo6xianocri. 
I

flpunrirra 3: Einuu.r npniiurruufi rracruta6 KpecneHb 
I

BH3Ha.rae npoeroHa oprauirauir (pospo6nrr). 
I

9 Crual reKcroBlrx MarepianiB I-].r{sHa.rarcrrcq p03po6Hr.rKoM 3 ypaxyBaHH.flM
si,qnosilHr,rx Aep)r(aBlu4x 6yAiBensnltx HopM Ta
$yuxqiouanbHoto rrpr43Har{eHHq 3eMenbHoi
Airsuxa (upurvr. ,ao rn. 6 nBH E.l.l -l 4)O1)\

10 flepenir ocHoBHHx rexnixo-exonorr,rffiI
noKa:HHxis

.tsprgHaqarorrc.s po3po6HHr(oM 3 ypaxyBaHH.f,M
sianosilHrix AepxaBHax 6yaiaer"rr* HopM ra
tpynxuiouanbHoro rpr43HaqeHH.s seuelssoi
AiIqHxz (nnav. no rn 6 ITRI{ R 1 t-11."n11\ll Oco6nrsi BrrMoru rila6yA"rrr,

iuxeuepHoro o6laguauul,
opraHi3auii rpaHcnopry,
nluoxoAlB

He uae t
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t2 Buuoru 4o ruxopltcraHH.r
reoinQoprr,raqifi nax rexuolorift npu
pospo6lenHi orpeuux po3Aiiris cxeMu
nJIaHyBaHrur ta ix uapaxqyaauHi

Buronaru ATII y qorupbox npurraipHurcax:
Ilpxmipunx J\bl, Ilb 2 - Jlrc6oruucnra uicrrca
paAa;
IlpnnipHrlrc J\b 3 -flenapraueur
r',ricro6yayBaHHfl ra apxirertyprz O,{A.
Ilpurvriprrur J\b 4 (Kou.rponrnafi )- Ilpoerrua
oprauisauit (auxouaneur- IIII
( f PAAIIJIAH IIP O E KTD ).

l3 lleperix sprxiAHr.rx raHnx arr po:poOneuur
AETAJIbHOTO IIJIAHY, IIIO HAAAIOTbCfl
3aMOBHI{KOM, y T. rL TOnoreone3tar{Ha
ocHoBa

TonorpaQiuuy ocHoBy rrpoeKTy cKJraAae
reoAe3llqHa siourca, uo flororx(eHa ra
3apeecrpoBaHa y silnosiAHocri s ezr\aoraMr,r
3aKoHoAaBcrBa. IurloplaaqifiHa ,{onigxa is
ssirHocri s rilrxicuoro o6lixy 3eMenb npo
HaxsHicrs 3eMeJrb ra posno,uil ix ra
BJIaCHHKaMTa 3eMeJIb, 3eMner(opr4cTyBar{aMIA,
yri4gm,,ru. Ta inrui uarepiala.

t4 Heo6xianicrb norepeAHboro po3Dr.,rAy
3aMOBHI{KOM .{eTaJIbHOro flnarry

BianosiaHo Ao 3y <IIpo crpa.rerivHy eroroiiuny
ouiuxy> Hap.aru rraicro6yainHy .{oxyMeuraqirc ua
nouepe4nifi po3rnsA Alfl Blr3HarreHHfl
seo6xilnocri sAificHeHHs CEO (crpareriuuoi
exororiqHoi ouiHru)

15 Buuoru uoro sa6e:ner{eHHs Aepx(aBHHx
iurepecia

BianosiaHo Ao Aeplr(aBHr,rx Br4Mor HaAaHHx

[euaprauestou uicro6yaynauur ra apxirexrypu
Xaprciacsroi OIA

16 Buuoru g qnsimHoi o6opouu (3a o-pe-rrM
gae.qaHHrll,I)

Ha uacrynuax crarisx rpoeroyBaHHtr y
siluosiAHocri lo Br,rMor qr.rHHoro 3aKoHoAaBcrBa

t7 Ilepeairc /Io.qarKoBux posginin ,a 

-
rpaQiunrx rr,tarepianir (is sasHaueuHru
uacurm6y), Ao.qatxosi B[rMotr4 go :r,,ticry
oKpeMHx postinin un rpa$iuHrzx
uarepianiu (ra narnuocri)

Buxouasus porainy <Oxopona HaBKoJrr.rrxHboro
[pplpoAHoro cepeAoBr{ uta - : sir npo crpareri.nry
exonoriuHy ouiHKy) y cxlagi rraicro6ygianoi
AoKyMeHrarlii (Aeranrsufi nlau reprEropii gnx
6yainnuqrBa KoMrrJreKcy BoAo3a6ipunx cnopyA
ra HacocHoi crauqii ro Byn. I-napaii - reHepana
laeeuxa JI.A., n r,a. Jko6oruni Xapxiacrxoi
o6lacri>, 3a oKpeMr.tM [oronopol,a (s niapsauoro
opraHisauielo).

l8 flepenix ra rilsxicrs
AoAarKoBHx nprarraipuurcin
rpa@i.rurzx ra reKcroBr.rx
rtrarepianin, Qoprvra ix
IIpeAcTaBneHHt

He norpi6Ho

t9 <Doprraar npeAcraBneHHs AJu
uarepianin, axi uepegalorbcs Ha
uaruiruux uoci.ax

Ooprr,rar PDF

20 OcnosHi BprMorH Ao [porpaMHoro
sa6esue.reuHfl, B ToMy .{Hcni
reoiuQoprvrauiftuux cHcreM Ta
rexuolorift

Ooprvrar DWG
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21 BI,IMOII,I florracru ua Pospo6ru{Ka 3aMoBJreHH.,r ra
orp IlMaHH.rr y flen aprau eHri ui cro 6ygyB aHH.,r ra
apxi'rexrypa Xapxiecrxoi OIA <.(epx<anni
BHMoTH rrloAo sa6egne.{eHHq Aep}r(aBHr{x
iHrepecin ni,q qac pospo6xa AeraJrbHoro rnaHy
tepuropii>, HaLarH trarepialra ao cly>n6 HarnrAy

Ha po3rJIsA apxirerrypHoi uicro6yairnoi
Palu.

IIp uru irra. H e s ia' er'a H o ro-q;;;;;;il3 a a

tl_:l::y:lrB-eqaxeHoi tvticro6yaieHoi noxyr,reHrauii , nur.cerrn\,r r(oHrypy repuropii aeraJrbHoro rrraHy, ,Ka
nianucyerrcr repiaHuxoNt eianosiaHoro Micuesoro opraHy uicro6ylyeaHH, ra apxirexrypu.

IIO|O,(XEHO:
Biaain 3 rr.rraHb uicro6ygynaHHa,

- apxirexrypu Ta Aepr(apx6yArcoHrporro
Jfto6oraHcsxoi r'ricsrcoi pa4ra ))
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/. :"
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2

Фізико-географічна характеристика району

Ділянка робіт, що вказана Замовником, знаходиться в східній частині м. Люботин 
Харківської області в 1 км на південній схід від залізничної зупинки Водяне. У фізико- 
географічному відношенні район робіт розташований в межах південно-західних відгалу
жень Середньоруської височини. Згідно з фізико-географічним районуванням Харківської 
області він відноситься до північно-західної лісостепової провінції. Переважаючий ухил 
поверхні -  з півночі на південь. Місто знаходиться на вододільному плато правих приток 
р. Сів. Донець -  p.p. Уди та Мжі. Вододіл між басейнами рік проходить з заходу на схід. 
До нього приурочені найвищі абсолютні позначки поверхні, що сягають 200-215 м. Най
нижчі позначки приурочені до заплави р. Люботинки на північній окраїні міста -  123-125 
м.

Ділянка робіт знаходиться в межах вододілу p.p. Мерефа та Уди з абсолютними 
позначками 175,0-193,0 м. Абсолютна позначка поверхні ділянки на усті свердловини ста
новить +190,0 м.

У геоморфологічному плані район робіт являє собою акумулятивну водно- 
льодовикову рівнину, яка сформувалась на піщано-глинистих відкладах пліоцену.

Для вибору водоносного горизонту використана інформація з облікових карток по 
свердловинам Харківського району та паспортам свердловин ВККУ м. Люботнн, які зна
ходяться в архівах Харківської КГП.

На території що вивчається поширені всі основні водоносні горизонти які розпо
всюджені в Харківській області, але основними джерелами централізованого водопоста
чання м. Люботина є водоносний горизонт у канівсько-бучацьких відкладах та водонос
ний комплекс в альб-сеноманських відкладах.

Зведений геологічний розріз ділянки робіт.



з
Абс. відмітка 180 м.

1. Ґрунти від 0,0 м до 1,5 м
2. Суглинок жовто-бурий щільний від 1,5 м до 15,0 м
3. Пісок жовтувато-сірий з прошарками глини від15,0 м до 45,0 м
4. Глина зелена, сіро-зелена з прошарками пісковику від 45,0 м до 50,0 м
5. Глина щільна від 50,0 м до 70,0 м
6. Глина зеленувато-сіра від 70,0 м до 84,6 м
7. Пісковик щільний від 84,6 м до 90,0 м
8. Мергель зеленувато-блакитний, щільний від 90,0 м до 125,0 м
9. Пісок зеленувато-бурій дрібнозернистий від 125,0 м до 140,0 м
10. Глина з прошарками вапняку від 140,0 м до 170,0 м
11. Пісковик вапняковистий від 170,0 м до 180,0 м
12. Крейдяно-мергельна товща с прошарками пісковику сірого скременілого

від 180,0 м до 577,0 м
13. Мергель с крейдою від 577,0 м до 650,0 м
14. Пісковик сірий скременілий від 650,0 м до 700,0 м
15. Алевроліт сірий від 700,0 м до 715,0 м
16. Пісковик сірий з прошарками алевроліту від 715,0 м до 753,0 м
17. Алевроліт сірий від 753,0 м до 853,0 м
18. Пісок зеленувато-сірий, різнозернистий від 853,0 м до 868,0 м
19.Пісковик сірий щільний з прошарками піску на глини темно-сірої аргелітоподібної 

від 868,0 м до 877,0 м
20.Пісок сірий гравелистий з прошарками пісковику від 877,0 м до 900,0 м
21. Пісковик з прошарками глини темно-сірої аргелітоподібної

від 900,0 м до 915,0 м
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Геологічна і гідрогеологічна характеристика району та ділянки робіт 

1 Геологічна будова
В геоструктурному відношенні район геологічних робіт, площа якого обмежена 

схематичною гідрогеологічною картою (граф. дод. 1), розташований в межах південного 
схилу Воронізького кристалічного масиву, на північно-східному крилі Дніпровсько- 
Донецької западини, для якого характерне пологе, з ухилом 4-7 м на 1 км, занурення крис
талічного фундаменту та зростання потужності палеозою та мезозою в південно- 
західному напрямку. Глибина залягання кристалічного фундаменту за даними Харківської 
параметричної свердловини в с. Жихар досягає 3342 м. Палеогенові та неогенові утворен
ня кайнозою залягають майже горизонтально.

Свердловинами в даному районі розкриті юрські, крейдяні, палеогенові, неогенові 
та четвертинні відклади.

Мезозойська ератема 

Юрська система
Відклади юрської системи представлені верхнім відділом, зокрема кімериджським і 

волзьким ярусами: сірими та строкатими аргілітоподібними глинами, алевритами, піско
виками й пісками, що чергуються. Глибина залягання юрських відкладів сягає 820-870 м, 
загальна потужність 200-220 м.

Крейдяна система
Представлена двома відділами. Нижній відділ (альбський ярус) складають сірі піс

ки та пісковики від дрібнозернистих до грубозернистих, місцями з галькою та гравієм 
кварцу, з прошарками глини, що залягають на розмитій поверхні верхньоюрських відкла
дів.

Верхній відділ представлений усіма ярусами -  від сеноманського до маастрихтсь
кого. Верхньокрейдяні відклади залягають з розмивом на нижньокрейдяних.

Сеноманський ярус -  це піски зеленувато-сірі, світло-сірі різнозернисті, слабо 
глинисті, з прошарками глини аргілітоподібної. В покрівлі ярусу залягає шар пісковику 
вапняковистого потужністю 3-5 м з численними фосфоритовими конкреціями. Глибина 
залягання покрівлі в межах району зростає від 676 м (абс. позначка + 562 м) на сході до 
770 м (абс. позначка + 636 м) на південному заході. Загальна потужність піщано- 
глинистих відкладів альбського та сеноманського ярусів коливається від 94 до 130 м.

Туронський, кон’якський, сантонський, кампанський та маастрихтський яруси 
представлені нерозчленованою товщею сірої, сірувато-білої писальної крейди та сірого 
крейдоподібного мергелю. Глибина залягання мергельно-крейдяної товщі змінюється від 
12-18 м в заплавах річок до 180 м на вододілах. її потужність збільшується з північного 
сходу та сходу на південний захід від 600-615 до 640 м.

Кайнозойська ератема 

Палеогенова система
Палеогенові відклади залягають на розмитій поверхні крейдяних порід мааст

рихтського ярусу.

Представлені вони сумською та лузанівською світами палеоцену, канівською, бу- 
чацькою, київською, обухівською світами еоцену та межигірською й берецькою світами 
олігоцену.
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Палеоцен
Сумська та лузанівська світи нерозчленовані поширені по всій території району. 

Представлені вони сірими пісковиками опокоподібними з прошарками дрібного піску й 
щільного алевроліту. Потужність відкладів коливається від 20-30 м, глибина залягання 
від 76 до 130 м.

Еоцен
Канівська та бучацька світи нерозчленовані розповсюджені повсюди і представлені 

зеленувато-сірими кварцово-глауконітовими, тонко-дрібнозернистими, слабо глинистими, 
з малопотужними прошарками пісковиків і глини загальною потужністю 12-15 м.

Київська світа поширена повсюди. За літологічним складом це блакитно-сірі мер- 
гелясті слюдисті глини чи мергелі загальною потужністю 21 -24 м, що залягають, в залеж
ності від геоморфологічного положення, на глибині від 22 до 106 м.

Обухівська світа представлена зеленувато-сірими алевролітами та алевритами. 
Останні часто заміщуються пісковиками. Загальна потужність світи - 31-37 м, глибина за
лягання в залежності від рельєфу коливається від 15 до 69 м.

Олігоцен
Межигірська світа представлена пісками зеленувато-сірими дрібно- 

тонкозернистими глинистими потужністю до 35,0 м. В долинах p.p. Уди, Мерефа, Любо- 
тинка відклади межигірської світи частково або повністю розмиті і перекриваються утво
реннями берецької світи або четвертинної системи.

Берецька світа складає з міоценовими відкладами неогену (новопетрівською сві
тою) єдину нерозчленовану товщу, що розповсюджена в межах плато та його схилів. 
Представлена вона пісками світло-сірими, жовтувато-сірими, тонко-дрібнозернистими, 
слабо глинистими, озалізненими, що підстелені в підошві темно-зеленою глиною. Загаль
на потужність олігоцен-міоценових відкладів коливається від 4 до 30 м.

Неогенова система
Нижній відділ неогенової системи представлений відкладами новопетрівської сві

ти, що залягають на осадках берецької світи і з якими утворюють нерозчленовану піщану 
товщу. На ділянках поверхні з абсолютними позначками +180-190 м вони перекриваються 
горизонтом строкатих глин; на решті території -  еолово-делювіальними суглинками чет
вертинної системи.

Верхній відділ представлений алювіальними утвореннями пліоценових терас, що 
розповсюджені в північно-східній частині району. Вони складені світло-сірими дрібнозер
нистими пісками, що перешаровуються зі строкато-барвними глинами.

Потужність верхньонеогенових відкладів коливається від 1,0 до 20 м.

Четвертинна система
Четвертинні відклади покривають усю територію району й представлені комплек

сом континентальних утворень від нижньочетвертинного до сучасного віку. Еолово- 
делювіальні та елювіальні відклади утворюють суцільний покров на вододілах і представ
лені лесоподібними суглинками бурими й жовто -  бурими з прошарками пісків, супісків 
та глин потужністю від 1-2 м на надзаплавних терасах до 20 м в області плато.

Алювіальні відклади залягають у заплавах рік, днищах балок, на четвертинних те
расах і представлені, в основному, пісками сірими, жовтувато-сірими, кварцовими, різно- 
зернистими, часто глинистими, з прошарками супісків загального потужністю від 2 до 10 
м.
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Гідрогеологічні умови

У гідрогеологічному відношенні район робіт розташований у межах Дніпровсько- 
Донецького артезіанського басейну.

Відповідно до геологічної будови на території району робіт виділяються наступні 
водоносні горизонти та комплекси:

- водоносний горизонт у четвертинних алювіальних відкладах;
- водоносний горизонт у алювіальних відкладах пліоценових терас;
- водоносний горизонт у берецько -  новопетрівських відкладах;
- водоносний горизонт у межигірських відкладах;
- водоносний горизонт в обухівських відкладах;
- водоносний горизонт у канівсько-бучацьких відкладах;
- водоносний горизонт у палеоценових відкладах;
- водоносний комплекс в альб-сеноманських відкладах.
Водоносний горизонт у четвертинних алювіальних відкладах приурочений до 

заплав і надзаплавних терас річок Уди, Мерефа та їх приток. Водовмісні породи представ
лені пісками сірими та жовто-сірими, кварцовими дрібнозернистими глинистими потуж
ністю 4-8 м. Глибина залягання водоносного горизонту коливається від 0 до 4 м. Рівневий 
режим горизонту знаходиться у тісному зв’язку з атмосферними опадами та з рівневим 
режимом рік і має чітко виражену сезонність. Підстилається горизонт різновіковими від
кладами: від еоценових до верхньокрейдяних, із водоносними горизонтами яких має тіс
ний гідравлічний зв’язок. Водозбагаченність горизонту невелика й залежить від літологіч
ного складу водовмісних порід. Дебіти колодязів і джерел становлять 0,06-0,28 дм3/с при 
зниженні рівня на 0,5-0,7 м.

За хімічним складом води гідрокарбонатні кальцієві з мінералізацією до 1 г/дм3 і 
загальною жорсткістю до 9 ммоль/дм . Живлення горизонту здійснюється, головним чи
ном, за рахунок інфільтрації атмосферних опадів.

Водоносний горизонт у алювіальних відкладах пліоценових терас розвинений в 
північно-східній частині району, на лівобережжі р. Уди. Водовмісні породи представлені 
різнозернистими глинистими пісками потужністю до 20,0 м. На рівнинних ділянках, що 
віддалені від річкової та балкових долин горизонт має незначний напір. В умовах розвит
ку ерозійної річкової та балкової мережі він в значній мірі здренований і має вільну пове
рхню. Нижній водотрив відсутній, внаслідок чого горизонт гідравлічно пов’язаний з ниж- 
чезалягаючим горизонтом у відкладах межигірської світи.

Водоносний горизонт експлуатується малочисельними свердловинами з дебітом 1- 
3 дм3/с.

За хімічним складом підземні води переважно сульфатно-гідрокарбонатні кальцієвіЗ . uз мінералізацією до 1 г/дм . Живлення горизонту здійснюється за рахунок інфільтрації ат
мосферних опадів.

Водоносний горизонт у берецько -  новопетрівських відкладах розповсюджений 
повсюди, окрім долин p.p. Уди, Мерефа та в низинах р. Люботинки. Водовмісні породи 
представлені пісками дрібно-тонкозернистими кварцово-глауконітовими потужністю до 
40 м. Горизонт безнапірний внаслідок дренажу яружно-балковою системою. Нижнім во- 
дотривом служать глини зміївського горизонту, що залягають у підошві берецької світи.

Горизонт використовується дрібними водокористувачами, дебіти свердловин скла
дають 0,08-0,25 дм3/с.

зЗа хімічним складом води гідрокарбонатні кальцієві з мінералізацією 0,6-0,8 г/дм '.
Живлення горизонту відбувається на всій площі його поширення шляхом інфільт

рації атмосферних опадів, розвантаження -  уздовж схилів балок і ярів.
Водоносний горизонт у межигірських відкладах розповсюджений по всій тери

торії району за винятком долин p.p. Уди, Мерефа та Люботинка. Водовмісні породи пред
ставлені пісками зеленувато-сірими та сірувато-зеленими, дрібно-тонкозернистими, гли
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нистими. Потужність відкладів змінюється від декількох метрів на понижених ділянках 
рельєфу до 50,0 м на вододілі. Верхнім водотривам є щільні "зміївські" глини берецької 
світи. В межах заплав річок, де відклади берецької світи розмиті, водоносний горизонт 
має зв’язок з алювіальним четвертинним горизонтом. Підстеляється горизонт товщею 
алевролітів, пісковиків і алевритів обухівської світи, з водоносним горизонтом якої існує 
гідравлічний зв’язок. Горизонт напірний, висота напору коливається від 10,0 до 50,0 м. 
Дебіти малочисельних свердловин, що були побудовані, в основному, в долині р. Мерефи

8 • Зколивались від 1,2 дм /с при зниженні на 37,0 м до 1,67 дм /с при зниженні на 1,0 м (пи
томі дебіти - відповідно від 0,03 до 1,67 дм'3/с). Невисокі дебіти свердловин часто поясню
вались недосконалістю конструкції. Статичний рівень встановлювався на абсолютних по
значках + 123 - +132,5 м.

За хімічним складом води гідрокарбонатні натрієво- магнієво-кальцієві з мінералі
зацією від 0,50 до 0,88 г/дм3 і загальною жорсткістю 7,0-7,87 ммоль/дм3.

Живлення межигірського водоносного горизонту здійснюється в основному шля
хом перетоку вод із алювіального водоносного горизонту в долинах річок і балках, де вер
хній водотрив розмитий.

Водоносний горизонт використовується для водопостачання невеликих підпри
ємств і приватних господарств.

Водоносний горизонт в обухівських відкладах розвинений повсюди, за винятком 
невеликої ділянки в заплаві р. Уди. Приурочений він до тріщинуватих алевролітів, піско
виків і тонкопористих алевритів, що залягають переважно в покрівлі горизонту і відігра
ють роль верхнього водотриву. Нижнім водотривом служать щільні мертелі київської сві
ти. Потужність водоносного горизонту коливається від декількох метрів до 50 м, збіль
шуючись в південно-західному напрямку. При наявності верхнього водотриву водоносний 
горизонт набуває напору величиною від 1,73 м в долині р. Люботинки до 90,0 м на водо
дільних ділянках. В долині р. Уди водоносний горизонт має прямий гідравлічний зв’язок з 
водоносним горизонтом алювіальних четвертинних відкладів. На схилах балок та в їх ни- 
зинах простежуються джерела з витоком 0,16-0,20 дм'/с. Водозбагаченність порід обухів
ської світи в великій мірі залежить від ступеня їх тріщинуватості та глибини залягання. 
Водоносний горизонт детально вивчений у долині р. Люботинки на північно-східній окра
їні м. Люботина при проведенні попередньої розвідки для централізованого водопоста
чання м. Люботина під назвою "водоносний горизонт відкладів верхньокиївської підсві
ти". Глибина залягання горизонту в межах розвіданої ділянки змінювалася від 2,5 до 31,0 
м, а на схилі вододілу -  до 62,0 м (свр. № 13). Потужність горизонту становить 19,0 -  24,0
м. Дебіти свердловин коливались від 5,0 дм3/с при зниженні рівня підземних вод на 19,7 м 

З • . . . .  здо 13,5 дм'/с при зниженні рівня на 9,69 м (питомі дебіти відповідно 0,35 -  1,4 дм'/с). Ста
тичний рівень в заплаві р. Люботинки коливався від 0,77 м нижче поверхні землі до 1,92 м 
над поверхнею, досягаючи на схилах долини 44,47 м. За даними відкачок визначені розра
хункові параметри горизонту: коефіцієнт водопровідності -  200 м2/добу, коефіцієнт 

•) • • 5  2п’єзопровідності -  2,5x10 м'/добу. В результаті геологорозвідувальних робіт на ділянці 
були оцінені та затверджені запаси цього горизонту в кількості 5,2 тис.м3/доб за категорі
єю Сі (протокол УкрТКЗ № 3759 від 21.09.1976 р.)

За хімічним складом води горизонту гідрокарбонатні зі змішаним катіонним скла-
з Здом, з мінералізацією від 0,5 до 0,92 г/дм' і жорсткістю від 4,0 до 8,1 ммоль/дм'. Характе

рним є підвищений вміст заліза (до 4,8 мг/дм3) і кремнієвої кислоти (до 55 мг/дм3). Води 
горизонту використовуються в якості лікувальних на курорті "Бермінводи" та санаторії 
"Райоленівка", як кремнисті з підвищеним вмістом органічних речовин, а також для водо
постачання невеликих населених пунктів.

Живлення горизонту в природних умовах відбувається за рахунок перетікання із 
межигірського водоносного горизонту. Область розвантаження приурочена до долини р. 
Уди.



9

Водоносний горизонт у канівсько-бучацьких відкладах розповсюджений на 
всій території району. Водовмісними породами є зеленувато-сірі тонко -  дрібнозернисті 
піски з малопотужними прошарками пісковиків і глини загальною потужністю 12-15 м, 
що збільшується в південно-західному напрямку. Водоносний горизонт напірний. Верхнім 
водотривом служить шар щільних мертелів київської світи.

В підошві горизонту залягають слабо тріщинуваті, слабо водоносні, в напрямку на 
південний захід -  безводні відклади палеоцену. На ділянці попередньої розвідки горизонт 
був розкритий та опробуваний свр. 18. Дебіт Гї склав 1,45 дм'/с при зниженні рівня на 21,6 
м (питомий дебіт 0,067 дм7с). Статичний рівень установився на абсолютній позначці + 
105,93 м; величина напору -  47,58 м. З таким же дебітом експлуатується свр. 1, що нале
жить школі -  інтернату № 2 (м. Люботин).

За хімічним складом води горизонту гідрокарбонатні кальцієво -  натрієві або су- 
льфатно-гідрокарбонатні кальцієво -  натрієві з мінералізацією 0,53-0,68 г/дм'3 і загальною 
жорсткістю від 3,2 до 5,5 ммоль/дм'.

З причини слабкої водозбагаченності та підвищеного вмісту заліза водоносний го
ризонт майже не використовується.

Водоносний горизонт у палеоценових відкладах розповсюджений в північно- 
східній частині району. Приурочений він до тріщинуватих пісковиків і алевролітів. Мак
симальна тріщинуватість, а отже, і водозбагаченність, простежується в долині р. Уди. Де
біти розвідувальних свердловин на ділянці детальної розвідки (від с. Коротич до смт. Со-
лоницівка) для водопостачання м. Харкова [21] коливались від 5,71 дм3/с до 27,0 дм3/с при

ззниженні рівнів відповідно на 11,1-1,88 м (питомі дебіти 0,51-14,36 дм'/с). Питомі дебіти 
експлуатаційних свердловин на н.с.т. 10 (Курязький водозабір) коливались від 1,7 до 5,0

З/дм /с.
В напрямку на південний захід водоносність відкладів палеоцену зменшується, що

пов’язано з загальним регіональним зануренням порід і утрудненням живлення горизонту.
На території м. Люботина горизонт опробуваний на ділянці попередньої розвідки [18] в
долині р. Люботинки свердловинами №№ 5, 19, 20. їх дебіти коливалися від 2,0 дм'/с до
6,6 дм3/с при зниженні рівнів відповідно на 34,23 м і 13,8 м (питомі дебіти 0,06-0,48 дм'3/с).

 ̂ з • „  зМінімальний дебіт -  0,75 дм'/с при знижені рівня на 65,0 м (питомий дебіт 0,001 дм'/с),
одержаний по свердловині № 1г, що пробурена на схилі вододілу з абсолютною познач
кою 159 м при виконанні геологозйомочних робіт [27]. В покрівлі горизонту залягають 
водоносні відклади канівської та бучацької світ, у підошві -  слабо водоносні (в долині р. 
Уди) до безводних мергельно -  крейдяні відклади крейдяної системи.

Внаслідок різкої відмінності фільтраційних властивостей гідравлічно пов’язаних 
між собою палеоценового та канівсько-бучацького горизонтів, перший володіє напором, 
величина якого досягає 55-60 м. Абсолютні позначки рівнів підземних вод коливаються 
від + 92,0 м в долині р. Уди до + 104,85 м на ділянці попередньої розвідки в м. Люботині.

За хімічним складом води горизонту у більшості випадків сульфатно - гідрокарбо-
знатні магнієво -  кальцієві або натрієво -  кальцієві з мінералізацією від 0,55 до 0,83 г/дм' і 

загальною жорсткістю до 7,0 ммоль/дм3.
Живлення водоносного горизонту здійснюється на всій площі його розвитку за ра

хунок перетіканні із суміжного водоносного горизонту в канівсько-бучацьких відкладах.
Експлуатаційні запаси цього горизонту затверджені на Курязькому водозаборі в кі

лькості 39 тис. м ’/добу на розрахунковий термін 15 років і 19,7 тис. м'3/добу -  на 25 років 
(протокол ДКЗ СРСР № 6715 від 22.11.1972 р.).

Водоносний комплекс в альб-сеноманських відкладах (АСВК) має регіональне 
поширення в межах ДДАБ і є одним із основних джерел як централізованого, так і відом
чого водопостачання. Приурочений він до товщі піщано-глинистих відкладів загальною 
потужністю від 94 до 130 м. Піски зеленувато-сірі, сірі, місцями жовто-сірі, різнозернисті 
(від грубо- до тонкозернистих) кварцові і глауконітово -  кварцові, часто глинисті. В розрі
зі зустрічаються прошарки пісковиків від дрібно- до крупнозернистих на глинистому або
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вапняковистому цементі потужністю від 0,2 до 6,0 м. В пісках і пісковиках спостеріга
ються тонкі прошарки, лінзи та гнізда кварцового гравію та кременю. Піщані породи чер
гуються з глинами зеленувато-сірими, іноді темно-сірими до чорних, в нижній частині 
плямистими. В глинах зустрічаються гнізда та прошарки дрібно-тонкозернистих пісків, 
окремі гравійні "зерна" кварцу та кременю, розсіяна вуглиста речовина. Наведений вище 
детальний опис розрізу приведений за даними буріння з відбором керну свердловини де
тальної розвідки, що підтверджені даними геофізичних досліджень.

В процентному відношенні потужність пісків становить 64-73%, із них вміст гру
бозернистих фракцій коливається від 28 до 37%, дрібно-середньозернистих -  від 36 до 
51%, тонко -  дрібнозернистих -  від 15 до 33%. Загальна потужність глинистих утворень 
складає 27 -  36% розрізу альб -  сеноманських відкладів.

Глибина покрівлі АСВК закономірно зростає від 676 м на сході до 770 м на півден
ному заході, що відповідає абсолютним позначкам "-562" і "-636" м. В покрівлі залягає 
товща мергельно - крейдяних відкладів потужністю від 600-615 м на північному сході та 
сході до 640 м на південному заході, яка є регіональним водотривом. Нижнім, також регі
ональним, водотрнвом служать щільні аргілітоподібні глини верхнього відділу юрської 
системи розкритою потужністю 10-14 м.

Водоносний комплекс внсоконапірний. В природних умовах, до початку експлуа
тації, ухил п ’єзометричної поверхні АСВК був спрямований з північного сходу на півден
ний захід, в бік області розвантаження. При цьому на території м. Люботина абсолютна 
позначка п ’єзометричного рівня підземних вод становила + 113 м (1974 р). Внаслідок три
валої та інтенсивної експлуатації в межах східної частини ДДАБ утворилася значна за 
площею депресійна воронка, що охоплює території Харківської, Сумської та Полтавської 
областей. На території району ухил п ’єзометричної поверхні визначається, в основному, 
водовідбором у м. Харкові.

Перша свердловина № Зе в м. Люботині була споруджена в 1962 р на південно- 
західній окраїні (водозабір ПЗ). Статичний рівень підземних вод був зафіксований на гли
бині 53,3 м (абс. позначка + 81,7 м), тобто зниження рівня від роботи харківських водоза
борів на той час складало 31,3 м; величина напору становила 719,7 м. У свердловині № 25 
детальної розвідки, що була пробурена в 1975 р на відстані 5,0 км від свр. № Зе, рівень пі
дземних вод був зафіксований на глибині 67,2 м (абс. позначка + 58,0 м), тобто зниження 
рівня за 13 років склало 23,7 м.

Водозбагаченність АСВК загалом висока. Коливання дебітів свердловин в широких 
межах пояснюється в більшості випадків конструкцією свердловини та характером роз
криття водоносної товщі. Дебіти свердловин детальної розвідки 1974-1975 p.p. коливались

звід 10,5 до 8,9 дм'/с прн зниженні відповідно на 30,7 -  16,35 м (питомі дебіти 0,34-0,54 
дм'/с). Дебіти експлуатаційних свердловин централізованого водопостачання (ВККУ), що 
будувалися за новою технологією, з обладнанням ствола свердловини в інтервалі пласта -  
колектора гравійно -  дротяними фільтрами, коливались від 13,89 до 16,67 дм'3/с при зни
женні рівня підземних вод відповідно на 60,0 і 5,0м (питомий дебіт -  від 0,23 до 3,33 
дм'/с). Дебіт експлуатаційної свердловини №122А на Курязькому водозаборі при будіве-

• W» • • 3 • u  Зльній відкачці склав 15,28 дм'/с при зниженні рівня на 1,8 м (питомий дебіт 8,49 дм'/с), 
при експлуатації він досягав 103 дм3/с (8899 м'3/добу).

Фільтраційні властивості АСВК визначені за даними багаточисельннх дослідних 
робіт. Середнє значення коефіцієнта водопровідності, що визначене при підрахункові екс- 
плуатаційних запасів на території м. Харкова склало 754 м /добу, коефіцієнта 
п ’єзопровідності -  1,94 х 10б м2/добу. При визначенні коефіцієнта водопровідності за да- 
ними 50-річного циклу режимних спостережень ця цифра змінилася і склала 646м /добу. 
На Курязькому водозаборі, що входить до території району робіт, "km" склав 693 м2/добу, 
а в м. Люботині, на ділянці детальної розвідки -  640 м~/добу.

За хімічним складом води АСВК частіше сульфатно - гідрокарбонатні кальцієво-
знатрієві або натрієво-кальцієві з мінералізацією 0,53-0,66 г/дм і загальною жорсткістю
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з3,68-4,59 ммоль/дм'. В цілому якість підземних вод відповідає вимогам ГОСТу 2874-82 

"Вода питьевая.. за винятком зверхнормативного вмісту заліза (від 0,4 до 1,28мг/дм~).
Основною областю живлення є полоса шириною 40-50 км, що проходить з північ- 

ного-заходу на південний схід південніше лінії Курськ -  Новий Оскол, на західному схилі 
Воронезького підняття, там, де АСВК залягає безпосередньо під водоносними четвертин
ними піщаними алювіальними та тріщинуватими мергельно-крейдяними відкладами. До
даткове живлення АСВК одержує шляхом перетікання вод із суміжних горизонтів у райо
нах купольних структур і тектонічних порушень.

Основна область природного розвантаження АСВК знаходиться на ділянці Переяс- 
лав-Черкаси в долині р. Дніпро.

Водоносний комплекс за природними умовами, а саме внаслідок існування потуж
ного верхнього водотриву, надійно захищений від забруднення з поверхні.

Висновок
1. На запропонованій ділянці поширені два водоносних горизонти які відповідають вимо

гам Замовника: канівсько-бучакський та альб-сеноманський водоносний комплекс

2. Аналіз існуючих матеріалів та досвід експлуатації на різних підприємствах свідчать 
що канівсько-бучакський водоносний горизонт не відмічається стабільним дебітом та 
якістю води, тому більш раціональний для водопосточання м. Люботина є вибір альб- 
сеноманського водоносного комплексу.

Список використаної літератури.

1. Водний кодекс України. Із змінами та доповненнями що внесені Законом Украї
ни від 21 вересня 2000 року.

2. Державні санітарні правила і норми «Вода питна. Гігієнічні вимоги до якості во
ди централізованого господарсько-питного водопостачання», № 383, Київ, 1996.

3. Облікові картки свердловин по Харківському району.
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Зміст  

Назва розділу Стор. 

Вступ 3 

1. Зміст та основні цілі документа державного планування, його 

зв’язок з іншими документами державного планування 6 

2. Характеристика поточного стану довкілля, у тому числі здоров'я 

населення, та прогнозні зміни цього стану, якщо документ 

державного планування не буде затверджено (за адміністративними 

даними, статистичною інформацією та результатами досліджень) 8 

3. Характеристика стану довкілля, умов життєдіяльності населення 

та стану його здоров’я на територіях, які ймовірно зазнають впливу 

(за адміністративними даними, статистичною інформацією та 

результатами досліджень) 11 

4. Екологічні проблеми, у тому числі ризики впливу на здоров’я 

населення, які стосуються документа державного планування, 

зокрема щодо територій з природоохоронним статусом (за 

адміністративними даними, статистичною інформацією та 

результатами досліджень) 13 

5. Зобов’язання у сфері охорони довкілля, у тому числі пов’язані із 

запобіганням негативному впливу на здоров’я населення, встановлені 

на міжнародному, державному та інших рівнях, що стосуються 

документа державного планування, а також шляхи врахування таких 

зобов’язань під час підготовки документа державного планування 17 

6. Опис наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я населення, 

у тому числі вторинних, кумулятивних, синергічних, коротко-, 

середньо- та довгострокових (1, 3-5 та 10-15 років відповідно, а за 

необхідності – 50-100 років), постійних і тимчасових, позитивних і 

негативних наслідків 20 

7. Заходи, що передбачається вжити для запобігання, зменшення та 

пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного 

планування. 22 

8. Обґрунтування вибору виправданих альтернатив, що розглядалися, 

опис способу, в який здійснювалася стратегічна екологічна оцінка, у 

тому числі будь-які ускладнення (недостатність інформації та 

технічних засобів під час здійснення такої оцінки). 24 

9. Заходи, передбачені для здійснення моніторингу наслідків 

виконання документа державного планування, у тому числі для 

здоров’я населення. 25 

10. Опис ймовірних транскордонних наслідків для довкілля, у т.ч. 

для здоров'я населення 28 

11. Резюме нетехнічного характеру інформації, розраховане на 

широку аудиторію 28 

12.Перелік виконавців звіту про стратегічну екологічну оцінку 31 



3 

Вступ 

На сучасному етапі розвитку суспільства все більшого значення у 

міжнародній, національній і регіональній політиці набуває концепція 

збалансованого (сталого) розвитку, спрямована на інтеграцію економічної, 

соціальної та екологічної складових розвитку. Поява цієї концепції пов'язана з 

необхідністю розв'язання екологічних проблем і врахування екологічних 

питань в процесах планування та прийняття рішень щодо соціально-

економічного розвитку країн, регіонів та населених пунктів. Стратегічна 

екологічна оцінка стратегій, планів та програм дає можливість зосередитися 

на всебічному аналізі можливого впливу планованої діяльності на довкілля та 

використовувати результати цього аналізу для запобігання або пом'якшення 

екологічних наслідків в процесі стратегічного планування. 

Стратегічна екологічна оцінка (СЕО) – це новий інструмент реалізації 

екологічної політики, який базується на простому принципі: легше запобігти 

негативним для довкілля наслідкам діяльності на стадії планування, ніж 

виявити та виправляти їх на стадії впровадження стратегічної ініціативи. 

Метою СЕО є забезпечення високого рівня охорони довкілля та 

сприяння інтеграції екологічних факторів і підготовці планів і програм з 

метою забезпечення збалансованого (сталого) розвитку. 

В Україні створені передумови для імплементації процесу СЕО, 

пов'язані з розвитком стратегічного планування національної практики 

застосування екологічної оцінки. 

Нормативно-правова база проведення СЕО в Україні 

Основними міжнародно-правовими документами щодо проведення 

СЕО є: Протокол про стратегічну екологічну оцінку до Конвенції про оцінку 

впливу на навколишнє природне середовище у транскордонному контексті 

(Конвенція ЕСПО), ратифіковано Верховною Радою України (від 01.07.2015 

№562-VIII), та Директива 2001/42/ЄС про оцінку впливу окремих планів і 

програм на навколишнє природне середовище, імплементація якої 

передбачена Угодою про асоціацію між Україною та ЄС. 
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Засади екологічної політики України визначені Законом України «Про 

основні засади (Стратегії) державної екологічної політики на період до 2030 

року» (схвалено Верховною Радою України 28 лютого 2019 року). В цьому 

законі СЕО згадується в основних інструментах реалізації державної 

екологічної політики. Тобто стратегічна екологічна оцінка та оцінка впливу на 

довкілля – дасть змогу запобігти негативному впливу на навколишнє 

природне середовище та встановити відповідність запланованої чи 

здійснюваної діяльності нормам і вимогам законодавства про охорону 

навколишнього природного середовища, раціональне використання і 

відтворення природних ресурсів, забезпечення екологічної безпеки тощо. 

Об'єкт СЕО і рівень планування 

Детальний план для будівництва комплексу водозабірних споруд та 

насосної станції по вул. Гвардії – генерала Гавенка Л.А., в м. Люботині 

Харківської області. 

Рівень планування – місцевий. 

Стадія здійснення СЕО 

Оцінка проводилась паралельно з підготовкою Детального плану 

території. 

Забезпечення доступу та врахування думки громадськості під час 

розроблення ДДП та здійснення СЕО  

Задля попереднього вивчення думки жителів населеного пункту щодо 

розробки Детального плану будівництва комплексу водозабірних споруд та 

насосної станції по вул. Гвардії – генерала Гавенка Л.А., в м. Люботині 

Харківської області було проведено попередні збори в ході яких мешканці 

населеного пункту надали згоду на виготовлення необхідної містобудівної та 

екологічної документації.  

В рамках проведення процедури Стратегічної екологічної оцінки 

проекту Детального плану для будівництва комплексу водозабірних споруд та 

насосної станції по вул.. Гвардії – генерала Гавенка Л.А., в м. Люботині 
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Харківської області було складено Заяву про визначення обсягу стратегічної 

екологічної оцінки та опубліковано її в ЗМІ, а саме:  

- газета «ЕКОсвіт» від  2020 року;  

- газета «Харківський кур’єр» від 2020 року.  

Заяву було розміщено на офіційному веб-сайті Люботинської міської 

ради. Протягом громадського обговорення заяви про визначення обсягу 

стратегічної екологічної оцінки (15 календарних днів) звернень, зауважень та 

пропозицій від громадськості не надходило. 

Також Заяву про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки 

документу державного планування було надіслано органам виконавчої влади, 

що реалізують державну політику у сфері охорони навколишнього 

природного середовища та у сфері охорони здоров’я. 

В листі від 14.05.2020 року №03.02-19/2050 від Департаменту екології 

та природних ресурсів Харківської ОДА були отримані пропозицій щодо 

обсягу стратегічної екологічної оцінки, де зазначений перелік національних 

та регіональних програм, які необхідно враховувати при розробленні СЕО, та 

визначена низка питань, яким необхідно приділити увагу під час виконання 

стратегічної екологічної оцінки. Надані пропозиції були враховані під час 

здійснення СЕО та підготовки звіту, у відповідності до вимог державних 

стандартів в сфері містобудування, Закону України «Про стратегічну 

екологічну оцінку» та з урахуванням «Методичних рекомендацій із 

здійснення стратегічної екологічної оцінки документів державного 

планування», затверджених Міністерством екології та природних ресурсів 

України.  

Листом від 23.04.2020 року №16/97 Департамент охорони здоров’я 

Харківської ОДА повідомив про відсутність зауважень до обсягу та рівня 

деталізації інформації стратегічної екологічної оцінки. 
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1. Зміст та основні цілі документу державного планування. Його 

зв'язок з іншими документами державного планування. 

Детальний план розробляється з метою розміщення об’єктів 

водопостачання (артезіанської свердловини та водонапірної башти) в межах 

населеного пункту міста Люботин Харківської області. 

Рішенням Детального плану передбачено: будівництво трубопроводів 

для транспортування води на далекі відстані; буріння артезіанської 

свердловини з метою водопостачання. 

Детальний план розроблявся для вирішення ряду питань: 

- уточнення планувальної структури і функціонального призначення 

території, просторової композиції, параметрів забудови, тощо; 

- формування принципів планувальної організації забудови; 

- функціональне призначення, режим та параметри забудови, розподіл 

територій згідно з державними будівельними нормами, стандартами та 

правилами; 

- містобудівні умови та обмеження відсутності плану зонування 

території; 

- черговість та обсяги інженерної підготовки території; 

- систему інженерних мереж; 

- порядок організації транспортного та пішохідного руху. 

Проектне рішення з будівництва артезіанської свердловини та 

водонапірної башти в межах міста Люботин є найбільш доцільним і дає змогу 

сформувати комфортні умови проживання населення. 

Детальний план розроблений у відповідності з: 

- Основними засадами (стратегією) державної екологічної політики 

України на період до 2030 року; 

- Національною стратегією управління відходами в Україні до 2030 

року; 

- Стратегією сталого розвитку України до 2030 року; 

- Завданням на проектування; 
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- Законом України «Про стратегічну екологічну оцінку»; 

- Законом України «Про регулювання містобудівної діяльності»; 

- Законом України «Про основи містобудування»; 

- Земельним кодексом України; 

- Водним кодексом України; 

- ДБН Б.1.1-15:2012 «Склад та зміст детального плану території»; 

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

- ДСТУ Б Б.1.1-17:2013 «Умовні позначення графічних документів 

містобудівної документації»; 

- ДСП №173-96 «Держаними санітарними правилами проектування та 

забудови населених пунктів»; 

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

- ДСТУ Б В.1.1-36:2016 «Визначення категорій приміщень, будинків та 

зовнішніх установок за вибухопожежною та пожежною безпекою»; 

- ДБН В.2.5-74:2013 «Водопостачання. Зовнішні мережі та споруди. 

Основні положення проектування». 
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2. Характеристика поточного стану довкілля, у тому числі здоров'я 

населення, та прогнозні зміни цього стану, якщо документ державного 

планування не буде затверджено (за адміністративними даними, 

статистичною інформацією та результатами дослідження) 

Розглядається територія площею 0,8 га, що розташована у житловому 

кварталі по вул. Гвардії-генерала Гавенка Л.А. в межах міста Люботин, 

частина території використовується під городи. Детальним планом 

передбачено встановлення обмежень на використання наявних на території 

проектування санітарно-захисних та охоронних зон інженерних мереж. На 

території детального плану пам’ятки історії, археології та монументального 

мистецтва не фіксуються. Розміщення об’єктів водопостачання планується на 

земельній ділянці житлової та громадської забудови, що вільна від будинків 

та споруд. 

Місто Люботин – обласного підпорядкування, розташоване в 25 км 

(залізничними та автомобільними шляхами) на захід від міста Харкова. У 

складі території – 1 місто обласного підпорядкування (Люботин), 3 селища 

сільського типу (Караван, Коваленки та Байрак), 1 село (Смородське) (далі – 

території міськради). Чисельність населення Люботина на 01.03.2020 року 

становила 23,440 тис. осіб. Планувальну структуру території міської ради і 

міста Люботина визначають широтні напрямки магістральної залізниці, 

автодороги М03 /Київ – Харків/, заплави струмків, річок Люботинки і 

Мерефи з каскадом ставків. Ці планувальні елементи розділяють територію 

Люботина на три частини: північну, центральну та південну. Найбільші, 

центральна і південна, частини міста розділені залізницею з вокзалом і 

станцією, до яких примикають головні містоутворюючі об’єкти міста і 

квартали загальноміського центру. В центральній частині структура міста 

розвивається на північ вздовж головних вулиць Слобожанської, Шмідта, 

вздовж залізниці по вул. Деповській. Південна частина Люботина структурно 

розвивається на схід і захід від району вокзалу і міського парку вздовж 

головних вулиць Гвардії - генерала Гавенка Л.А., Шевченка і вулиць 
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Травневої, Караванської відповідно. Система планування загалом хаотична, з 

елементами регулярності.  

У північній частині міста Люботин протікає р. Люботинка, яка впадає в 

р. Уди з правого берега, а у південній – ліва притока р. Мжа – р. Мерефа. Ріка 

Мерефа бере початок у с. Огульці, довжина якої 28 км, у межах міста – 4,5 

км. Площа водозбору становить 244 км
2
 . Довжина р. Люботинки – 12 км, у 

межах міста – 4,2 км. Площа водозбору – 38,7 км
2
. На території міста 11 

розташовано 24 ставки, загальною площею водного дзеркала 189,6770 га і 

загальним об’ємом води 3859,8 тис. м³.  

Ландшафтно-рекреаційна зона Люботина згідно з даними ВУ 

комунального господарства міської ради складається з об`єктів зелених 

насаджень загального користування загальною площею 239,0 га. Територія 

міста, насичена наземними інженерними мережами. Містобудівна ситуація 

даної території раніше вже була сформована з існуючими об’єктами.  

В межах території міста поширені такі процеси і явища природного та 

антропогенного походження як: підтоплення, заболоченість, зсуви, ерозія, 

порушені території, просідання ґрунтів, ділянки порушених земель (кар’єри, 

звалища та ін.).  

Об’єкти природно-заповідного фонду та території зарезервовані для 

наступного заповідання на території Люботинської міської ради за даними 

Департаменту екології та природних ресурсів Харківської ОДА не 

зареєстровані. В цілому, територія, міста має вигідне містобудівне 

розміщення в структурі міської зони Люботинської міської ради. 

В цілому природні та інженерно-будівельні умови сприятливі для 

будівництва. 

Територія будівництва спланована існуюча, ґрунти урбанізовані, давно 

втратили природний стан. Рельєф ділянки має ухил в південно-східному 

напрямку. Абсолютні позначки поверхні землі змінюються в межах 188.58-

192.82 м.  
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Ділянка не затоплюється, не заболочується. Негативні фізико-геологічні 

процеси (зсуви ґрунту, карст, ерозія) на майданчику відсутні. 

На території планованої діяльності об'єкти рослинного світу, що 

занесені до Червоної книги України та до переліку регіонально рідкісних 

рослин Харківської області, що затверджено Рішення Харківської обласної 

ради XVIII сесії XXIII скликання від 25 вересня 2001 року «Про перелік 

видів рослин, що підлягають особливій охороні на території Харківської 

області» відсутні. 

При порушені земель при будівництві необхідно перенести родючий 

шар в район сільськогосподарського використання земель згідно будівельних 

норм та проектів рекультивації відповідно до пп 10, 11 ст. 186 Земельного 

кодексу України.  

В цілому, територія, має вигідне містобудівне розміщення в структурі 

Люботинської міської ради Харківської області. 
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3. Характеристика стану довкілля, умов життєдіяльності 

населення та стану його здоров’я на територіях, які ймовірно зазнають 

впливу (за адміністративними даними, статистичною інформацією та 

результатами досліджень) 

Проектна територія обмежена: 

- з півночі – території житлової садибної забудови та сформована 

територія станції мобільного зв’язку; 

- з півдня та сходу – вулично-дорожня мережа; 

- зі сходу – вільна від забудови територія міської ради. 

Під’їзд до ділянки здійснюватиметься по внутрішньоквартальному 

проїзді з твердим покриттям. 

Санітарний екологічний стан території задовільний. 

Існуючі планувальні обмеження території міста створюють 

дискомфортні умови проживання населення в існуючій забудові та впливають 

на формування перспективних територій. Детальним планом передбачено 

встановлення обмежень на використання наявних на території проектування 

санітарно-захисних та охоронних зон інженерних мереж. 

Детальний план розробляється з урахуванням природно-кліматичних 

умов, існуючого рельєфу території, особливостей прилеглої території та 

забудови, з дотриманням технологічних та санітарних розривів, з 

урахуванням взаємозв'язків основних та допоміжних споруд. 

Вплив на атмосферне повітря здійснюватиметься за рахунок 

проведення земельних, зварювальних та фарбувальних робіт. В процесі 

реалізації проектних рішень в атмосферне повітря в основному 

надходитимуть речовини у вигляді оксидів заліза, марганцю, речовин у 

вигляді суспендованих твердих частинок, аерозолів лакофарбових матеріалів, 

парів розчинників та ін. 

Вплив на земельні ресурси здійснюватиметься за рахунок проведення 

земляних робіт: переміщення родючого шару ґрунту та утворення побутових 

та будівельних відходів 3, 4 класу небезпеки (металобрухт, залишки 
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електродів, дрантя, відходи спецодягу, бляшанки з-під фарби, поліетиленова 

та паперова упаковка від електродів, фурнітура та запірна арматура). 

На даний час водопостачання відбувається підземним водогоном. 

Існуючі свердловини не задовольняють потреб через тривалу експлуатацію 

водозабору в інтенсивному режимі. 

Каналізування проектної свердловини не передбачається.  

Побутові відходи та сміття: вивіз всіх ТПВ, що утворились на момент 

виконання будівельно-монтажних робіт на полігон їх захоронення забезпечує 

підприємство-спецперевізник (по договору). Всі інші види відходів такі як: 

брухт чорних металів, гравій, щебінь, пісок, відходи, одержані при очищенні 

вулиць та інші будуть вивозитись спеціалізованими ліцензованими 

організмами згідно з договором на утилізацію, полігон ТПВ, або повторне 

використання – згідно класу відходу. 

Випромінювання теплових, ультразвукових, електромагнітних або 

іонізуючих хвиль не передбачається. 

Негативні наслідки планованої діяльності на мікроклімат, а також вплив 

фізичних факторів впливу на найближчу житлову зону не передбачаються. 

Негативні ендогенні та екзогенні процеси, явища природного та 

техногенного походження не передбачаються. 

Негативного впливу на стан здоров’я чи захворюваність, а також 

погіршення умов життєдіяльності місцевого населення не передбачається. 

Рівні шуму, вібрації, іонізуючого випромінювання не будуть перевищувати 

норми допустимого впливу. 

Розміщення планованих об'єктів на вказаній території не завдадуть 

негативного впливу на існуючий ландшафт, так як будуть витримані всі 

вимоги нормативних документів, пов’язаних з плануванням та забудовою. 

Значних та незворотних змін в екосистемі дослідженої території в 

результаті будівництва не прогнозуються. 

В цілому стан навколишнього середовища на території проектування 

можна охарактеризувати як задовільний. 
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4. Екологічні проблеми, у тому числі ризики впливу на здоров’я 

населення, які стосуються документа державного планування, зокрема 

щодо територій з природоохоронним статусом (за адміністративними 

даними, статистичною інформацією та результатами досліджень) 

У процесі реалізації проектних рішень визначених детальним планом  

можливі різні ризики впливу на навколишнє природне середовище. 

Відходи 

Локалізація несанкціонованих місць накопичень побутових відходів 

забезпечить захист ґрунту, поверхневих вод та атмосферного повітря. 

Планований збір побутових відходів забезпечить регулярне очищення 

території населеного пункту. 

Утилізація відходів відбуватиметься у визначеному місці відповідно до 

нормативних вимог, що забезпечить позитивний екологічний режим на 

території населеного пункту. 

Згідно Наказу Міністерства з питань житлово-комунального 

господарства України від 20.07.2010 р. №259 «Про затвердження Правил 

визначення норм надання послуг з вивезення побутових відходів» та 

ДБН Б.2.2.-12:2018 . 

У разі виявлення та ідентифікації, під час проведення робіт, 

небезпечних відходів, – необхідно вживати заходів для їх видалення та 

утилізації відповідно до вимог чинного законодавства України. При 

виникнення аварійних та нештатних ситуацій кількісний та якісний склад 

відходів визначатиметься на місцях, по мірі їх утворення у порядку до вимог 

законодавчих норм та актів. 

Поверхневі та підземні води 

Водопостачання передбачається в залежності від виду потреб: 

На даний час водопостачання міста Люботин здійснюється 

централізованою комунальною системою водопостачання. Комунальний 

водопровід обслуговує населення міста, установи, комунальні та окремі 

промислові підприємства. Джерелом питного водопостачання міста є 
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підземні води. Комунальною системою експлуатується 8 артезіанських 

свердловин. Ділянки свердловин мають огорожу в межах першого поясу зони 

санітарної охорони. У зв’язку з недостатньою потужністю передбачено 

влаштування нових споруд і мереж водопостачання у вигляді артезіанської 

свердловини та водонапірної башти. 

Каналізування об’єкту не передбачається. 

Відведення поверхневих стоків відбуватиметься по закладеній системі 

закритого водовідведення. Відвід дощових та талих вод з проїжджих частин 

та тротуарів здійснюється в лотки проїжджої частини. 

За результатами постійного контролю якісна характеристика стічних 

вод не перевищуватиме встановлених нормативів. 

Ґрунт та надра 

Існуючі умови та передбачені заходи із інженерного захисту території, 

рекультивації порушених земель, локалізація заболочених територій 

дозволять уникнути негативного впливу на ґрунти. 

Виникнення небезпечних інженерно-геологічних процесів і явищ та 

інших чинників, які негативно впливають на стан ґрунтів – не прогнозуються. 

Родючий ґрунт порушений при будівництві, пропонується 

використовувати на благоустрій та рекультивацію малоцінних земель.  

На території, визначеною детальним планом відсутні землі 

природоохоронних територій.  

Атмосферне повітря 

Аварійні та залпові викиди забруднюючих речовин в атмосферне 

повітря відсутні. 

Вплив господарської діяльності з урахуванням реалізації відповідних 

заходів та додержанні визначених обмежень не перевищуватиме нормативно 

встановлених вимог щодо стану атмосферного повітря, та 

характеризуватиметься як екологічно допустимий. 

Під час проведення будівельних робіт, пересування техніки, будуть 

утворюватись такі забруднюючі речовини як: оксид заліза, марганцю, 
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речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, аерозолі лакофарбових 

матеріалів, пари розчинників та ін.  

Виконання заходів щодо благоустрою вулично-дорожньої мережі та 

озеленення території компенсує незадовільний вплив на повітря від викидів 

забруднюючих речовин. 

Вплив на атмосферне повітря буде тимчасовим. 

Акустичний вплив 

Для зменшення акустичного режиму вулично-дорожньої мережі її 

параметри необхідно привести до вимог нормативних профілів з 

реконструкцією дорожнього покриття.  

Для зменшення акустичного впливу вулично-дорожньої мережі та 

виробничих підприємств зі сторони житлової забудови створюється 

природний акустичний екран у вигляді висадки рядів багаторічних зелених 

насаджень.  

Додаткове шумове навантаження, що виникне підчас будівництва та 

експлуатації проектованих об’єктів не повинно перевищувати 75 ДБ. 

Джерела шуму на об’єктах за своїм рівнем звукового навантаження не 

перевищуватиме нормативних рівнів звукового тиску. Рівень вібрації 

працюючого обладнання не чинитиме руйнівної дії. Джерела ультразвуку 

електромагнітних та іонізуючих випромінювань відсутні. 

Світлове, теплове та радіаційне забруднення 

Очікування впливу не передбачається. 

Флора та фауна 

З огляду на характер запланованих робіт, значного впливу на місцеву 

флору та фауну не очікується. Проект не має негативного впливу на дику 

природу. Позитивний – озеленення території за рахунок ширококронних, 

стійких до вихлопних газів порід дерев. 

 

 



16 

Кліматичні фактори (у тому числі зміна клімату та викиди 

парникових газів 

Ризик відсутній. Викиди парникових газів від спецтехніки наявні у 

звичайних концентраціях, високотемпературні джерела викидів відсутні. 

Геологічне середовище 

Очікування впливу не передбачається. 

Технологічні ризики (аварії, що можуть вплинути на здоров’я 

населення) 

При експлуатації будь яких об’єктів виробничого призначення 

необхідно дотримуватися техніки безпеки. 

Необхідно забезпечити виконання будівельних робіт щодо стійкості та 

надійності конструкцій. 

На випадок виникнення аварійної ситуації необхідно забезпечити 

виконання ряду організаційно-технічних заходів, спрямованих на ліквідацію 

виниклої ситуації та недопущення забруднення навколишнього природного 

середовища (встановлення обов’язковості наявності плану ліквідації 

аварійних ситуацій, наявність оперативного плану по боротьбі з пожежею 

тощо.) 

Припинення господарської діяльності при виникненні будь-яких 

нештатних ситуацій до приведення технологічного процесу до нормальних 

умов. Наявність чіткого регламенту та засобів на випадок необхідності 

ліквідації нештатної ситуації з метою мінімізації можливого впливу на 

оточуюче середовище. 

Під час реалізації господарської діяльності не виникне загрози 

здоров’ю населення. 

Для керування даним впливом необхідно забезпечити швидкий доступ 

до лікарні на місцях проведення робіт, належне та систематичне навчання 

робітників, обмежений доступ у зону проведення робіт, забезпечення 

робітників належним захисним обладнанням та засобами індивідуального 

захисту. 
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Соціальне середовище 

Негативних факторів впливу на умови життєдіяльності місцевого 

населення не здійснюватиметься. Під час реалізації рішень детального плану 

не виникне загрози здоров’ю. 

Техногенне середовище 

Господарська діяльність не буде створювати екологічно небезпечний 

вплив одних підприємств на інші, сільськогосподарські та громадсько-

житлові об’єкти, наземні та підземні споруди та інші елементи техногенного 

середовища. 

Вплив на навколишнє природне середовище має бути екологічно 

допустимим. 

 

5. Зобов’язання у сфері охорони довкілля, у тому числі пов’язані із 

запобіганням негативному впливу на здоров’я населення, встановлені на 

міжнародному, державному та інших рівнях, що стосуються документа 

державного планування, а також шляхи врахування таких зобов’язань 

під час підготовки документа державного планування  

З метою охорони і оздоровлення навколишнього природного 

середовища та для забезпечення екологічної стійкості території населеного 

пункту в проектних межах до техногенного навантаження у проекті 

детального плану рекомендовано виконати ряд планувальних і техногенних 

заходів. Намічений комплекс заходів повинен реалізовуватись відповідно до 

чинного природоохоронного законодавства України. 

Заходи щодо запобігання санітарно-епідеміологічних умов території 

житлової забудови: 

- розташування забудови згідно з функціональним зонуванням 

території населеного пункту; 

- встановлення та організація СЗЗ шляхом розробки проектів СЗЗ; 

- інженерний захист, інженерна підготовка території відведеної під 

будівництво; 
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- дотримання нормативних параметрів поперечних профілів при 

створенні вулично-дорожньої мережі селища; 

- озеленення території; 

- налагодження системи моніторингу навколишнього природного 

середовища з організацією стаціонарних постів та пунктів контролю в межах 

житлової забудови; 

Заходи щодо охорони атмосферного повітря: 

- застосування нових технологій та обладнання; 

- інтенсивне озеленення та упорядкування санітарно-захисних зон (між 

джерелами викиду та житловою зоною); 

- захист від шуму та загазованості житлових територій за рахунок 

створення зелених насаджень;  

- покращення дорожнього покриття вуличної мережі; 

- здійснення постійного моніторингу за джерелами викидів 

забруднюючих речовин в атмосферне повітря. 

Заходи щодо охорони водного басейну: 

-  вдосконалення системи водопостачання міста; 

- встановлення та організація санітарно-захисних зон комунальних 

об’єктів; 

- виконання комплексу заходів з інженерної підготовки при освоєнні 

територій. 

Заходи щодо охорони ґрунтів: 

- проведення геохімічного обстеження території в межах детального 

плану; 

- реалізація програми роздільного збору побутових відходів, що 

дозволить зменшити обсяг вивозу ТПВ на 30-50%; 

- покращення дорожнього покриття вуличної мережі міста; 

- рекультивація порушених та відпрацьованих земель; 

- протиерозійні заходи. 
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Заходи щодо фізичних факторів впливу на навколишнє середовище 

(шум та електромагнітне випромінювання): 

Забезпечення нормативного санітарно-гігієнічного стану територій 

прилеглих до головних вулиць міста, забезпечується дотриманням  

нормативної санітарно-гігієнічної відстані до об’єктів житлової забудови, 

дотриманням параметрів поперечного профілю в межах червоних ліній та за 

рахунок створення придорожніх захисних зелених насаджень і дотримання 

правил землекористування, а також застосування будівельно-акустичних 

засобів захисту від шуму (будівництво шумозахисних екранів, забезпечення 

необхідної звукоізоляції зовнішніх огороджувальних конструкцій будинків). 

Об’єкти, що є джерелами електромагнітного випромінювання, 

підлягають нагляду органами санітарного контролю щодо їх розміщення та 

експлуатації, а також щодо захисту населення від впливу цього фактору. 

Для запобіганням негативному впливу на довкілля та здоров’я 

населення передбачені такі зобов’язання: 

Зобов’язання органу місцевого самоврядування (на основі 

повноважень органів місцевого самоврядування згідно чинного 

законодавства) 

- забезпечення території населеного пункту детальним планом; 

- раціональне використання території населеного пункту відповідно до 

позицій детального плану; 

- визначення територій для розміщення відходів. 

- організація збирання і видалення побутових та будівельних відходів, 

відповідно до Регіонального плану управління відходами; 

- здійснення контролю за додержання юридичними та фізичними 

особами вимог у сфері поводження з виробничими відходами. 

- розроблення місцевих програм охорони довкілля, участь у підготовці 

загальнодержавних  і регіональних програм охорони довкілля. 
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6. Опис наслідків для довкілля, у тому числі на здоров’я населення, 

у тому числі вторинних, кумулятивних, синергічних, коротко-, середньо- 

та довгострокових (1, 3-5 та 10-15 років відповідно, а за необхідності – 50-

100 років), постійних і тимчасових, позитивних і негативних наслідків 

Наслідки для довкілля, у тому числі для здоров'я населення це будь-які 

ймовірні наслідки для флори, фауни, біорізноманіття, ґрунту, клімату, повітря, 

води, ландшафту (включаючи техногенного), природних територій та 

об'єктів, безпеки життєдіяльності населення та його здоров'я, матеріальних 

активів, об'єктів культурної спадщини та взаємодія цих факторів. 

За походженням екологічний вплив може бути первинним, тобто 

безпосередньо пов’язаним з впливом проекту на екосистему і вторинним, що 

є наслідком первинних змін в екосистемі (можливе підвищення 

захворюваності людей). 

Під кумулятивним впливом розуміється сукупність впливів від 

реалізації планованої діяльності та інших, що існують або плануються в 

найближчому майбутньому видів антропогенної діяльності, які можуть 

призвести до значних негативних або позитивних впливів на навколишнє 

середовище або соціально-економічні умови. Кумулятивні ефекти можуть 

виникати з незначних за своїми окремими діями факторів, які впливають 

одночасно протягом тривалого періоду часу поступово накопичуючись, 

підсумовуючись можуть викликати значні наслідки. 

Акумуляція впливів відбувається в тому випадку, коли антропогенний 

вплив або інші фізичні або хімічні впливи на екосистему протягом певного 

часу перевершують можливість їх асиміляції або трансформації. На 

прилеглій території великі підприємства забруднювачі – відсутні. При 

дотриманні та виконанні всіх передбачених комплексних захисних і 

охоронних заходів, що відповідають діючим нормативним вимогам, 

можливість виникнення кумулятивного впливу який супроводжуються 

негативними екологічними наслідками та понаднормативними викидами в 

атмосферне повітря забруднюючих речовин не передбачається. Детальна 
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оцінка кумулятивного впливу буде можлива в процесі експлуатації території з 

урахуванням даних моніторингу навколишнього середовища та проведення 

відповідних розрахунків. Змін клімату і мікроклімату в результаті планованої 

діяльності не очікується, оскільки в результаті впровадження проектних 

рішень відсутні значні виділення теплоти та парникових газів. Особливості 

кліматичних умов, які сприяють зростанню інтенсивності впливів планованої 

діяльності на навколишнє середовище, відсутні. Обрана технологія 

розміщення об’єктів є більш екологічно безпечна. 

Синергічні наслідки – сумарний ефект, який полягає у тому, що при 

взаємодії 2-х або більше факторів їх дія суттєво переважає дію кожного 

окремо компоненту. Можливий сумарний ефект деяких речовин при викиді 

забруднюючих речовин в атмосферне повітря. 

Коротко- та середньострокові наслідки (1, 3-5, 10-15 років). З боку 

соціально-економічних умов провадження діяльності буде мати позитивний 

наслідок: створення нових робочих місць, що сприятиме зайнятості 

населення.  

Тимчасові наслідки для довкілля – при виконанні підготовчих та 

будівельних робіт вплив на навколишнє середовище на атмосферне повітря 

матиме короткочасний та локальний характер, викиди здійснюватимуться при 

роботі будівельних машин та механізмів, при здійсненні зварювальних робіт, 

земельних робіт, при фарбуванні металевих поверхонь. 

Постійні наслідки для довкілля: 

– охоплення території міста мережами централізованого 

водопостачання; 

– покращення економічного розвитку міста; 

– більш ефективне використання територій. 

До довгострокових наслідків відноситься питання забруднення 

атмосферного повітря, що склалися під впливом фізико-географічних умов 

басейну, насамперед кліматичних умов. Значного негативного впливу під час 

планованої діяльності на довкілля та здоров’я населення не передбачається. 
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Проект не матиме негативного впливу на дику природу. Негативний 

вплив на флору та фауну відсутній. Позитивний – озеленення території, з 

використанням дерев, стійких до забруднення атмосфери та ґрунту. 
 

7. Заходи, що передбачається вжити для запобігання, зменшення та 

пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного 

планування  

Для забезпечення нормативного стану навколишнього середовища та 

обмеження негативного впливу запропонованих детальним планом до 

розміщення проектних об’єктів передбачено комплекс заходів, що включає:  

Ресурсозберігаючі заходи:  

- раціональне використання території; 

- дотримання пропозицій щодо планувальної структури населеного 

пункту; 

- збереження територій і розвиток виробничих підприємств для 

залучення робочої сили та інвестицій. 

Захисні і планувальні заходи:  

- дотримання пропозицій щодо планувальної структури населеного 

пункту; 

- забезпечення виконання заходів із охорони атмосферного повітря, 

ґрунтів, охорони водного басейну; 

- застосування звукоізолюючих матеріалів та протиамортизаторних 

пристроїв для зниження вібраційного та шумового навантаження при 

будівництві та експлуатації об’єктів,  що є джерелами шуму та вібрації; 

- застосування віброізолюючих конструкцій при будівництві об’єктів, 

що є джерелами шуму і вібрації; 

- організація збору побутових і виробничих відходів в герметичні 

контейнери, з наступним вивезенням відповідно класу небезпеки на полігон 

ТПВ або на утилізацію, за договорами;  
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- постійне підтримання санітарно-захисної зони у відповідності до 

вимог природоохоронного законодавства і нормативно-правових документів; 

- тверде покриття вулично-дорожньої мережі та території промислових 

майданчиків;  

Відновлювальні заходи: 

- створення нових територій зелених насаджень різного призначення. 

- при розташуванні нових виробничих об’єктів на незадіяній території в 

межах території проектованих об’єктів передбачається улаштування 

озеленених територій спеціального призначення із влаштуванням газонів 

посівом багаторічних трав  та висадка дерев і чагарників.  

Компенсаційні заходи: 

- на часі експлуатації існуючих та проектованих об’єктів обов’язкова 

сплата компенсаційних стягнень (екологічний податок) за викиди 

забруднюючих речовин, за вивіз та утилізацію виробничих та побутових 

відходів, плата за спеціальне водокористування; 

- передбачене знесення зелених насаджень компенсується створенням 

рівновеликих (або більших за об’ємом) та рівноцінних нових насаджень у 

місцях, визначених відповідними державними органами. 

Охоронні заходи 

Охоронні заходи містять, головним чином, проведення багаторічного 

(постійного) моніторингу навколишнього природного середовища в зоні 

розміщення існуючих і проектованих об’єктів  з узагальненням результатів та 

із подальшим впровадженням заходів по обмеженню та недопущенню 

негативного впливу господарської діяльності на навколишнє природне 

середовище. 
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8.  Обґрунтування вибору виправданих альтернатив, що 

розглядалися, опис способу, в який здійснювалася стратегічна 

екологічна оцінка, у тому числі будь-які ускладнення (недосконалість 

інформації та технічних засобів під час здійснення такої оцінки) 

Під час проведення стратегічної екологічної оцінки визначено 

доцільність та прийнятність планованої діяльності і обґрунтування 

технічних, організаційних, державно-правових та інших заходів щодо 

забезпечення безпеки навколишнього середовища, а також оцінено вплив на 

навколишнє природне середовище в період будівництва та експлуатації 

будівель і споруд, надано прогноз впливу на оточуюче середовище, виходячи 

із особливостей планової діяльності з урахуванням природних, соціальних та 

техногенних умов. 

Основним критерієм під час проведення стратегічної екологічної 

оцінки проекту містобудівної документації є її відповідність державним 

будівельним нормам, санітарним нормам і правилам України, законодавству у 

сфері охорони навколишнього природного середовища. 

Основні методи під час стратегічної екологічної оцінки: 

1) аналіз проекту містобудівної документації з точки зору екологічної 

ситуації, а саме: 

- проаналізовано в регіональному плані природні умови території, яка 

межує з ділянкою розміщення планової діяльності, включаючи 

характеристику поверхневих водних систем, ландшафтів (рельєф, родючі 

ґрунти, рослинність та ін.), гідрогеологічні особливості території та інших 

компонентів природного середовища; 

- розглянуто природні ресурси з обмеженим режимом їх використання, 

в тому числі забруднення атмосферного середовища; 

- оцінено можливі зміни в природних та антропогенних екосистемах; 

- проаналізовано склад ґрунтів, рівні залягання підземних вод, 

особливості гідрогеологічних умов майданчика за результатами інженерно-

геологічних вишукувань. 
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2) консультації з громадськістю щодо екологічних цілей; 

3) розглянуто способи ліквідації наслідків; 

4) особи, які приймають рішення, ознайомлені з можливими наслідками 

здійснення запланованої діяльності; 

5) отриманні зауваження і пропозиції до проекту містобудівної 

документації; 

6) проведено громадське обговорення у процесі розробки проекту 

містобудівної документації. 

При підготовці Звіту з стратегічної екологічної оцінки були виявлені 

наступні труднощі: 

- відсутність на момент виконання Звіту нормативно методичного 

забезпечення та стандартів щодо підготовки Звіту; 

- відсутність у відкритому доступі даних щодо обсягу впливу на стан 

довкілля прилеглих промислових об’єктів; 

- відсутність методик, що дозволяють здійснювати довгострокові 

прогнози впливу об’єкту на довкілля. 

Альтернативних варіантів проекту не передбачається, оскільки 

територія в межах детального плану є частиною міської зони, що формується 

на землях Люботинської міської ради та є перспективною в своєму розвитку.  

Територіальні альтернативи також не розглядалися у зв’язку з 

неможливістю перенесення даної діяльності на будь-яку іншу територію. 

 

9. Заходи, передбачені для здійснення моніторингу наслідків 

виконання документа державного планування, у тому числі для здоров’я 

населення 

В основі моніторингової оцінки лежить система кількісних і якісних 

індикаторів, що характеризують повноту та ефективність реалізованих 

рішень та який влив це справляє на систему управління. 

Екологічний моніторинг довкілля є сучасною формою реалізації 

процесів екологічної діяльності за допомогою засобів інформатизації 
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забезпечує регулярну оцінку і прогнозування стану середовища 

життєдіяльності суспільства та умов функціонування екосистеми для 

прийняття управлінських рішень щодо екологічної безпеки, збереження 

природного середовища та раціонального природокористування. 

Державна система екологічного моніторингу довкілля є інтегрованою 

інформаційною системою, що здійснює збирання, збереження та оброблення 

екологічної інформації для відомчої та комплексної оцінки і прогнозу стану 

природних середовищ, біоти та умов життєдіяльності, вироблення 

обґрунтованих рекомендацій для прийняття ефективних соціальних, 

економічних та екологічних рішень на всіх рівнях державної виконавчої 

влади, удосконалення відповідних законодавчих актів, а також виконання 

зобов’язань України з міжнародних екологічних угод, програм, проектів і 

заходів. 

Екологічний моніторинг довкілля здійснюється за достроковою 

державною програмою, яка визначає спільні, узгоджені за цілями, 

завданнями, територіями та об’єктами, часом (періодичністю) і засобами 

виконання дії відомчих органів державної виконавчої влади, підприємств, 

організацій та установ незалежно від форм власності. 

Суб’єктами Державної системи екологічного моніторингу довкілля, 

відповідальними за обов’язкове здійснення Державної програми екологічного 

моніторингу довкілля, є міністерства та інші центральні органи виконавчої 

влади, які згідно зі своєю компетенцією отримують та обробляють дані про 

стан довкілля і виробляють відповідні рішення щодо нормалізації або 

поліпшення екологічної обстановки, раціонального використання і 

забезпечення якості природних ресурсів. 

Об’єктами інформатизації в Державній системі екологічного 

моніторингу довкілля України є процеси відомчої екологічної діяльності та їх 

інтеграція на локальному, адміністративно-територіальному і державному 

рівнях, які відповідно охоплюють: 
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- території промислово-міських агломерацій, санітарно-захисних зон 

великих підприємств в тому числі АЕС, великих водоймищ, 

природоохоронних зон та інших спеціально визначених просторових 

одиниць; 

- території областей України; 

- території промислово-економічних регіонів, басейнів, великих річок 

та України в цілому. 

В ході проведення СЕО проведено оцінку факторів ризику і 

потенційного впливу на стан довкілля, враховано екологічні завдання 

місцевого рівня в інтересах ефективного та стабільного соціально-

економічного розвитку населеного пункту та підвищення якості життя 

населення. 

Оцінка фактичного впливу здійснюється на підставі та з урахуванням 

результатів моніторингу стану навколишнього природного середовища щодо 

реалізації господарської діяльності. 

Моніторинг впливу на довкілля є обов’язковою умовою при здійсненні 

планованої діяльності та включатиме: 

Для органу місцевого самоврядування. 

- проведення моніторингу виконання пропозицій детального плану 

території; 

- проведення моніторингу стану здоров’я населення населеного пункту. 

Для юридичних і фізичних осіб, що здійснюють свою діяльність на 

території населеного пункту 

- проведення щорічного контролю якості повітря, об’єктів що 

здійснюють викиди, на межі санітарно-захисної зони та найближчої житлової 

забудови; 

- проведення щорічного моніторингу якості використовуваної води та 

стічних вод; 

- контроль за дотриманням допустимих рівнів і тривалості дії шуму. 
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10. Опис ймовірних транскордонних наслідків для довкілля,у тому 

числі для здоров’я населення 

Даний розділ не розглядається, адже територія детального плану не має 

суттєвого впливу на довкілля, територіально місто Люботин розташоване на 

значній відстані від межі сусідніх держав. 

 

11. Резюме нетехнічного характеру інформації, розраховане на 

широку аудиторію 

Розглядається територія площею 0,8 га. В проекті відпрацьовано намір 

будівництва об’єктів комунального призначення, організацію території 

зелених насаджень загального користування.  

Детальним планом передбачене встановлення обмежень на 

використання наявних на території проектування санітарно-захисних та 

охоронних зон інженерних мереж. Загалом, територія, що відведена під 

будівництво знаходиться поза межами зон охорони пам'яток культурної 

спадщини, зони охоронюваного ландшафту, меж історичних ареалів. 

Джерелом централізованого водопостачання є 8 існуючих та 1 проектна 

артезіанських свердловин, що пропонується розмістити на території міста, та 

міська господарська водопровідна мережа.  

Каналізування проектованих об’єктів не передбачається.  

Існуючі і запроектовані об'єкти не випромінюватимуть теплові, 

ультразвукові, електромагнітні або іонізуючі хвилі. Дози гама 

випромінювання мають бути в межах нормативних показників. Світловий 

вплив відсутній. 

При застосуванні відповідних заходів на виробничих об’єктах вплив 

вібрації локалізується в межах території відведеної під будівництво і не 

перевищуватиме гігієнічні нормативи. 

Шумовий вплив та вплив вібрації від вулично-дорожньої мережі 

локалізується влаштуванням природного акустичного бар’єру із 

багаторядкової посадки дерев та екрану. 
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Побутові відходи, що утворюватимуться збиратимуться в закриті 

контейнери і за графіком вивозитимуться на утилізацію на полігон ТПВ за 

договором. 

Розвиток, благоустрій та упорядкування озеленених територій різного 

призначення компенсує наявний та проектний негативний вплив на 

територію населеного пункту та забезпечить охорону навколишнього 

природного середовища.  

Позитивні аспекти від реалізації планованої діяльності : 

- сталий розвиток населеного пункту; 

- збільшення податків до місцевого бюджету; 

- при виконанні технічних рішень щодо будівництва та експлуатації 

об’єктів виключається можливість щодо виникнення аварійних ситуацій з 

негативними екологічними наслідками. 

Територія знаходиться поза зоною транспортних коридорів місцевого, 

регіонального або національного значення. 

На основі аналізу містобудівної документації, можна зробити висновок, 

що територія яка розглядається має вигідне містобудівне розміщення в 

структурі Люботинської міської ради Харківської області 

Розміщення об'єктів проектування на вказаній території не завдадуть 

негативного впливу на існуючий ландшафт, так як будуть витримані всі 

вимоги нормативних документів. 

Ареали проживання рідкісних тварин, місця зростання рідкісних 

рослин в межах детального плану території відсутні. Значних та незворотних 

змін в екосистемі дослідженої території в результаті будівництва не 

прогнозуються. 

Негативного впливу на стан здоров’я чи захворюваність, а також 

погіршення умов життєдіяльності місцевого населення не передбачається. 

Збільшення ймовірності захворювання органів дихання із-за 

забрудненості повітря та інфекційних захворювань шлунково-кишкового 

тракту в результаті планованої діяльності не передбачається. Таким чином, 
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проектована діяльність не матиме негативного впливу на соціальні умови 

місцевого населення. Позитивний вплив – задоволення потреб населення в 

питній воді шляхом розширення системи централізованого водопостачання. 

В цілому стан навколишнього середовища на території міста можна 

охарактеризувати як задовільний. 




