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АВТОРСЬКІ  ПРАВА 

Авторське право на проектну документацію охороняється згідно Закону України “Про 

авторське право і суміжні права”. 

Авторський колектив, передаючи Замовнику ДПТ дану документацію не передає Замовнику 

авторські права на неї. 

Всі ідеї, що представлені в цій містобудівній документації у вигляді малюнків, схем, креслень, 

описувань тощо, є власністю ПП «Фішер-Архітектори та Інженери» і авторського колективу 

проекту. Розробка наступних стадій проектування, використання вище зазначених ідей 

для іншої мети, а також копіювання даної документації (Том І, Том ІІ, Том ІІІ), як фізичними 

так і юридичними особами забороняється без письмового підтвердження згоди директора 

ПП «Фішер-Архітектори та Інженери». 
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РОЗДІЛ 1. Перелік матеріалів детального плану території (склад проекту). 

 

Детальний план території по проспекту Курський для визначення планувальної 

структури розвитку північного промислового вузла у м.Суми (площею 22,0га) 

розроблений для розміщення підприємства машинобудівної і переробної 

промисловості IV класу шкідливості, відповідно до договору ПП «Фішер-

Архітектори та Інженери» з Управлінням архітектури та містобудування Сумської 

міської ради.  Підставою для виконання робіт є рішення Сумської міської  ради від 

24.06.2020 р. «Про розроблення містобудівної документації «Детальний план 

території по проспекту Курський для визначення планувальної структури розвитку 

північного промислового вузла у м. Суми (площею 22,0 га)». 

Детальний план території виконано у відповідності з ДБН Б.1.1-14:2012 «Склад та 

зміст детального плану території» і згідно Завдання на розроблення проекту 

містобудівної документації. 

В ДПТ визначені містобудівні умови та обмеження території для забудови або іншого 

використання. Ця територія має площу 22,0 га (форма неправильного 

чотирикутника, нижня сторона якого зорієнтована на південний захід має довжину 

291 м, верхня сторона зорієнтована на північний схід має довжину 317 м, бокові 

стороні мають довжину: західна 172,57 м, східна 149,50 м).  

Розрахунковий строк проекту 7-10 років, строк першого етапу проекту 3-5 років, . 

В розробленому ДПТ уточнено і відкориговане у більшому масштабі положення 

зазначені у Генеральному плані м.Суми, відповідно до наявних потреб розвитку 

території Сумської громади і вимог чинного законодавства. було виконано такі 

уточнення: 

1. На Основному кресленні Генерального плану територія ДПТ позначена 

штриховкою і кольором, які відповідно до Умовних позначень можна віднести як до 

території виробничих підприємств так і комунальних підприємств і території 

складів і баз. В ДПТ уточнено функціональне призначення території, як - 

Виробнича. 

2. На Схемі зонування в Зонінгу ця територія відноситься до виробничої зони 

названої в Умовних позначеннях, як «В-6 проектний». При цьому в матеріалах 

Зонінгу відсутня характеристика цієї зони. В чинному на час виконання Зонінгу 

нормативному документі ДСТУ-Н Б Б.1.1-12:2011 «Настанова про склад та зміст 

плану зонування території (Зонінг)» така зона теж відсутня. Оскільки на Схемі 

планувальних обмежень Зонінгу  зона В-6 знаходиться у межах санітарно-захисної 
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зони підприємств IV-V класу шкідливості в ДТП уточнено розмір цієї санітарно-

захисної зони, яка складає згідно ДПТ 100 м і доводить, що на території ДПТ 

можливо розташовувати підприємства IV класу шкідливості.  

3. На Основному кресленні Генерального плану визначити точно до якої категорії 

відносяться  вул.Проектна №6 та вул.Проектна №7 складно, оскільки в Умовних 

позначеннях Міські магістральні вулиці і Районні магістральні вулиці мають 

однакове позначення. В ДПТ уточнено проектну категорію названих вулиць і 

обґрунтовано недоцільність улаштування відрізку районної магістральної вулиці 

(вул.Проектна №6), від пр.Курський до вул.Проектна 7 і проектного мікрорайону 

садибної житлової забудови.      

4. Комплексна схема транспорту для м.Суми з розрахунками машинопотоків на 

магістральній мережі відповідно до п.10.7.3 ДБН Б.2.2-12;2019 не розроблялася. 

Тому в ДПТ уточнено транспортне навантаження на вулиці Проектна №6 і 

Проектна №7 і визначено розрахункову інтенсивність руху на цих вулицях у 

відповідності з ДБН В.2.3-4:2015.   

Склад і зміст текстових та графічних матеріалів визначений відповідно до ДБН Б.1.1-

14:2012 «Склад та зміст детального плану території»: 

Текстові матеріали. 

У відповідності з ДБН Б.1.1-14:2012 п.6.1, за винятком п.6.1.10 та 6.1.11. 

Графічні матеріали. 

1. Схема розташування території у планувальній структурі міста Суми (б/м)  

2. План існуючого використання території М 1:1000.  

3. Опорний план М 1:1000   

4. Схема планувальних обмежень. М 1:1000 

5. Проектний план. М 1:1000 

6. План червоних ліній. М 1:1000 

7. Схема організації руху транспорту і пішоходів. М 1:1000 

8. Схема інженерної підготовки території та вертикального планування. М1:1000 

9. Схема інженерних мереж, споруд і використання підземного простору 

(водопостачання, каналізація, зливна зливова каналізація, електропостачання, 

газопостачання)  М1:1000 

10. Креслення поперечних профілів вулиць. М 1:200 (1:100). 
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РОЗДІЛ 2.Стислий опис природних, соціально-економічних і містобудівних умов. 

 

Територія на яку розробляється цей детальний план згідно з Генеральним планом 

м.Суми знаходиться в межах міста Суми.  

Територія розташована поряд з північною межею міста Суми на виїзді з міста пр. 

Курський  на трасу Н-07 (Схема 1) і обмежена (Схема 2): 

- на північному заході з територією гаражів для легкових автомобілів; 

- на південному заході з територією на якій розташовані землі, що знаходяться у 

приватній власності і призначені для ведення товарного сільськогосподарського 

виробництва; 

- на південному сході з територією підприємства АТ «ТЕХНОЛОГІЯ»;  

- на північному сході з ЛЕП 110 кВт і трансформаторною підстанцією «Знамя». 

Територія перекопана, пересічена ровами і траншеями з нагромадженням 

будівельного сміття. В’їзд на територію безпосередньо з пр. Курський повз 

трансформаторну підстанцію «Знамя». 

Безпосередньо через територію ДПТ проходять такі мережі: 

- повітряна лінії електропередач 110 кВ; 

- кабельна підземна лінія електропередач 6 кВ. 

Згідно з генпланом м. Суми територія розробки ДПТ відведена для розміщення 

виробничих підприємств. Перспективно ця територія може стати складовою 

частиною АТ «ТЕХНОЛОГІЯ», яке є провідним виробником і постачальником 

упаковки для харчових продуктів і напоїв, фармацевтичної та технічної 

промисловості і територія ДПТ як найдоцільніше підходить для розширення  і 

збільшення потужностей цього АТ. 

АТ Технологія є одним з найпотужніших підприємств Сумщини, яке відоме не лише в 

Україні, а й далеко за її межами [1]*. Підприємство потребує для розвитку нові 

території. У містобудівному розумінні доцільно надати підприємству можливість 

розвиватися саме на північний захід, де згідно з генпланом і зонінгом визначена 

виробнича зона. 

 

 

 

 [*]- тут і надалі в квадратних дужках позначено друковані та електронні 

джерела інформації, перелік яких вказано в розділі 16 «Перелік вихідних даних» 

Пояснювальної записки.  

8



С
Х

Е
М

А
 1

. 

Р
О

З
Т

А
Ш

У
В

А
Н

Н
Я

 Д
ІЛ

Я
Н

К
И

 Р
О

З
Р

О
Б

Л
Е

Н
Н

Я
 Д

П
Т

 В
 П

Л
А

Н
У

В
А

Л
Ь

Н
ІЙ

 С
Т

Р
У

К
Т

У
Р

І 
М

ІС
Т

А
.

9



     
 

СХЕМА 3 

МЕЖІ ДПТ І  

ЗЕМЕЛЬНІ ДІЛЯНКИ НА ТЕРИТОРІЇ ДПТ. 

 
Згідно з публічною кадастровою картою на цій території розташовані землі: 

1. Комунальної власності «14.01 Для розміщення, будівництва, експлуатації та 

обслуговування будівель і споруд об'єктів енергогенеруючих підприємств, установ 

і організацій Для будівництва та обслуговування підстанції (1 клас) потужністю 

110/6 кВ» площею 0.284 га; 

2. Комунальної власності «14.02 Для розміщення, будівництва, експлуатації та 

обслуговування будівель і споруд об'єктів передачі електричної та теплової енергії 

14.02 Для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і 

споруд об'єктів передачі електричної та теплової енергії» площею 0.3048 га; 

3. Державної власності «11.04 Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і 

допоміжних будівель та споруд технічної інфраструктури (виробництва та 

розподілення газу, постачання пари та гарячої води, збирання, очищення та 

розподілення води)» площею 1.086 га; 

4. Невизначеної власності  «02.06 Для колективного гаражного будівництва» площею 

3.5793 га; 
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5. Державної власності «11.04 Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і 

допоміжних будівель та споруд технічної інфраструктури (виробництва та 

розподілення газу, постачання пари та гарячої води, збирання, очищення та 

розподілення води під розміщеними очисними спорудами, каналізаційною 

насосною станцією» площею 0.8748 га; 

6. Приватної власності «02.05 Для будівництва індивідуальних гаражів для 

будівництва індивідуальних гаражів» площею 0.0046 га; 

7 і 8. Приватної власності «11.02 для розміщення та експлуатації основних, підсобних 

і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої 

промисловості для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних 

будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої 

промисловості»; 

9. Не визначеної власності «09.01 Для ведення лісового господарства і пов'язаних з 

ним послуг Для ведення лісового господарства і пов'язаних з ним послуг» площею 

0.4424 га; 

10. Приватної власності «01.01 Для ведення товарного сільськогосподарського 

виробництва для ведення товарного сільськогосподарського виробництва» 

(частково на території ДПТ). 
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РОЗДІЛ 3. Стисла історична довідка. 

 

Дані щодо історичної цінності території ДПТ відсутні. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12



     
 

РОЗДІЛ 4. Оцінка наявної ситуації: стану навколишнього середовища, використання 

території, характеристика (за видами, поверховістю, технічним станом) 

будівель, об’єктів культурної спадщини, земель історико-культурного 

призначення, інженерного обладнання, транспорту, озеленення і 

благоустрою, планувальних обмежень. 

 

Стан навколишнього середовища. 

На момент розробки ДПТ відсутні дані про негативні фактори впливу навколишнього 

середовища на оточення.  

Об’єкти природно-заповідного фонду у межах ділянки на яку розробляється ДТП та 

межах впливу проектного підприємства відсутні. 

Території, плановані до заповідання, в межах впливу проектного підприємства 

відсутні. 

Вплив на рослинний і тваринний світ відсутній. 

Відомості щодо екстремально високих випадків забруднення атмосферного та 

водного об’єктів та ґрунтів на території  ДПТ і суміжних з нею територіях  не 

надходили, радіаційний фон у межах норми. 

Перелік об’єктів, які розташовані в межах території ДПТ і суміжних територіях і які  

потенційно можуть впливати на навколишнє середовище (Розділ 2, Схема 3) : 

1. Трансформаторна підстанція 110,6 кВ «Знамя»; 

3. Автомобільна газонаповнювальна компресорна станція (АГНКС) ПАГЗ ТОВ 

"Метангаз-Моторс", яка позначена у Державному реєстрі ПНО як потенційно 

небезпечний об’єкт; 

4. Колективні гаражі легкових автомобілів; 

5. Очисні споруди та каналізаційна насосна ТОВ «СМНВО»; 

7 і 8. Виробничі потужності АТ Технологія. 

Згідно результатів розрахунку розсіювання, які виконані ТОВ «НВП «Екосистема» в 

2019 р. в проекті ОВНС суміжного підприємства АТ Технологія значення 

приземних концентрацій забруднюючих речовин на межі СЗЗ та найближчої 

житлової забудови не перевищують ГДК, тому величини викидів від цього об'єкта 

прийняті нормативними. 

На вказаних територіях відсутні дані про значні джерела забруднення, суб’єктам 

господарської діяльності не видавались дозволи на викиди в атмосферне повітря 

та спеціальне водокористування (скид стічних вод). На всіх ділянках організовані 

місця видалення та утилізація побутових відходів. 
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Використання території. 

Територія розробки ДПТ на даний час складається з земельних ділянок різних 

суб’єктів господарювання, земельних ділянок невизначеного призначення і 

безпосередньо земельної ділянки, що планується під розміщення підприємства 

машинобудівної і переробної промисловості IV класу шкідливості. Ця ділянка 

ніким не використовується і являє собою перекопаний, пересічений ровами і 

траншеями пустир з нагромадженням будівельного сміття. 

Характеристика. 

На території розробки ДПТ відсутні будівлі і споруди об’єкти культурної спадщини і 

землі історико-культурного призначення. 

Безпосередньо через територію ДПТ проходять такі мережі: 

- повітряна лінії електропередач 110 кВ; 

- кабельна підземна лінія електропередач 6 кВ. 

- газопровід високого тиску. 

На ділянці, що планується під розміщення підприємства машинобудівної і 

переробної промисловості IV класу шкідливості відсутнє упорядковане 

озеленення. 

Планувальні обмеження. 

Планувальні обмеження накладає: 

- колективні гаражі, санітарно-захисна зона яких становить 50 м; 

- територія підприємства АТ «ТЕХНОЛОГІЯ» , санітарно-захисна зона якого за 

становить 100 м; 

- червоні лінії магістральної вулиці районного значення; 

- повітряна лінія електропередачі 110 кВ, охоронна зона якої становить 20 м по 

обидві сторони від осі лінії; 

- кабельна підземна лінія електропередачі 6 кВ, уздовж якої встановлюється 

охоронна зона у вигляді земельної ділянки, обмеженої вертикальними площинами, 

що віддалені по обидві сторони лінії від крайніх кабелів на відстань 1 метра; 

- газопровід високого тиску, охоронна зона якої становить 10 м по обидві сторони 

від осі лінії. 

Інші обмеження у вихідних даних і в наявній містобудівній документації відсутні.  
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РОЗДІЛ 5. Розподіл територій за функціональним використанням, розміщення 

забудови на вільних територіях та за рахунок реконструкції, структура 

забудови, яка пропонується (поверховість, щільність). 

 

Розділи 5, 10, 11 і 12 виконано відповідно до ДБН Б.1.1-14:2012 і вимог п.11 

Завдання на розроблення проекту містобудівної документації. 

В них визначені:  

 параметри забудови території (розміщення будівель і споруд  із зазначенням 

основних характеристик за функціональним призначенням та поверховості);  

 напрями, черговість та обсяги подальшої діяльності щодо попереднього 

проведення інженерної підготовки та інженерного забезпечення території; 

 організація транспортного і пішохідного руху, розміщення місць паркування 

транспортних засобів. 

- передбачено розміщення нових виробничих потужностей підприємства 

машинобудівної та переробної промисловості IV класу шкідливості в ув’язці з 

існуючими потужностями одного із існуючих підприємств у зоні, охопленій ДПТ; 

- оптимізоване транспортне рішення транзитного під’їзного шляху до садибної 

забудови з уточненням його проходження в об’їзд підприємства, що планується до 

розміщення. 

Оскільки ДПТ є містобудівною документацією (яка регулює планування, забудову 

та інше використання території), детальні характеристики розміщених на 

території ДПТ виробничих потужностей, а саме: будівель, споруд, інженерних 

мереж тощо, визначаються при розробці проектної документації на 

будівництво підприємства (яка визначає містобудівні, об'ємно-планувальні, 

архітектурні, конструктивні, технічні, технологічні вирішення, а також 

кошториси об'єктів будівництва).  

Проектні рішення, що даної території наведені в наступних креслення : 

 - схема планувальних обмежень масштабі М1:1000 аркуш 4; 

 - проектний план масштабі М1: 1000 аркуш 5; 

 - план червоних ліній в масштабі М1: 2000 аркуш 6; 

 - схема організації руху транспорту та пішоходів в масштабі М1:1000  

аркуш 7; 

 - креслення поперечних профілів вулиць М1:200(1:100) аркуш 10. 

Та на схемі 4 пояснювальної записки. 
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За Генеральним планом м.Суми ця територія відведена під проектні виробничі 

підприємства. За Зонінгом м.Суми територія, на яку розробляється ДПТ, 

розташована в виробничій зоні В-6.  

При розробці ДПТ основне функціональне використання території не змінюється. На 

частині незабудованої  території ДПТ площею 4,36га заплановано розмістити 

підприємство машинобудівної і переробної промисловості IV класу шкідливості. 

Так як зона В-6 призначається для розміщення підприємств, СЗЗ від яких не 

розповсюджується за межі території підприємства, територія на яку розробляється 

ДПТ спланована так чином, що СЗЗ накладається на існуючі СЗЗ від гаражів та від 

наявного  підприємства АТ «ТЕХНОЛОГІЯ» та межує з червоними лініями 

проектної магістральної вулиці № 7. 

Детальним планом території передбачається влаштування: 

1. Автоматизований склад (проектний) 

2. Холодний склад (проектний) 

3. Пожежні резервуари (проект) 

4. Склад SRP (проектний) 

5. Майданчик для відпочинку (проект) 

6. Трансформаторна підстанція (проектна) 

7. Майданчик критого зберігання сировини та готової продукції (проектний) 

8. Локальні очисні споруди (проектні) 

9. Господарський двір (проектний) 

10. Майданчик для збору твердих відходів (проект) 

11. Холодний склад (каркасний) (проектний) 

12. Місце тимчасової стоянки вантажних автомобілів (проект) 

13. Прохідна (проектна) 

Необхідну кількість і потужність споруд уточнюється  при розробці проектної 

документації на будівництво підприємства. 
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СХЕМА 4 

СХЕМА ПЛАНУ З ПЛАНУВАЛЬНИМИ ОБМЕЖЕННЯМИ, ЧЕРВОНИМИ ЛІНІЯМИ 

ТА СХЕМОЮ ОРГАНІЗАЦІЇ РУХУ ТРАНСПОРТУ І ПІШОХОДІВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17



     
 

РОЗДІЛ 6. Характеристика видів використання території (житлова, виробнича, 

рекреаційна, курортна, оздоровча, природоохоронна тощо). 

 

Територія на яку розробляється детальний план разом із суміжними відповідає  

функціональним призначенням, які визначені в Генеральному плані м.Суми. 

Безпосередньо територія, на якій планується розміщення нових виробничих 

потужностей підприємства машинобудівної та переробної промисловості IV класу 

шкідливості за функціональним призначенням  відноситься до виробничої. 

Підприємство, що розташоване на цій території не має шкідливих викидів, не 

потребує залізничного транспорту і не має особливих умов виробництва (пожежо-

вибухонебезпечність, радіоактивність тощо). Але має високий вантажообіг. 

Мінімальний санітарно-захисна зона – 50 м, максимальна  - 100 м у відповідності з 

ДСП 173-96  Додаток №5.  
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РОЗДІЛ 7. Пропозиції щодо встановлення режиму територій, передбачених для 

перспективної містобудівної діяльності, в т.ч. для розміщення об’єктів 

соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури, охорони та 

збереження культурної спадщини. 

 

Зважаючи на усталене використання більшої частини території ДПТ з існуючими 

ділянками суб’єктів господарської діяльності, які відповідають видам використання 

території, що зазначені у Генеральному плані міста, надаються пропозиції щодо 

встановлення режиму території, на якій безпосередньо планується розміщення 

нових виробничих потужностей підприємства машинобудівної та переробної 

промисловості IV класу шкідливості. 

На цій території ДПТ передбачає встановлення наступного режиму території: 

1) За функціональним призначенням – виробнича, для розміщення підприємства 

машинобудівної і переробної промисловості; 

2) За планувально-просторовими особливостями – окремі і блоковані будівлі та 

споруди; 

3) За поверховістю - малоповерхова.  

Об’єкти соціальної, інженерно-транспортної інфраструктури міста і охорони та 

збереження культурної спадщини  на цій території відсутні. 
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РОЗДІЛ 8. Переважні та супутні види використання території, містобудівні умови та 

обмеження (уточнення). 

 

За Генеральним планом м.Суми ця територія відведена під проектні виробничі 

підприємства. За Зонінгом м.Суми територія, на яку розробляється ДПТ, 

розташована в виробничій зоні В-6.  

В даному ДТП уточнюються переважні і супутні види використання території, 

визначені умови та обмеження забудови території  на якій безпосередньо 

планується розміщення нових виробничих потужностей підприємства 

машинобудівної та переробної промисловості IV класу шкідливості. Для всіх інших 

частин території ДПТ види використання відповідають Генеральному плану і 

Зонінгу м.Суми. 

Переважний вид використання території: 

- виробнича, розміщення нових виробничих потужностей підприємства 

машинобудівної та переробної промисловості IV класу шкідливості.. 

Супутній  вид використання території: 

- стоянки автотранспорту; 

- споруди комунальної, інженерної інфраструктури та цивільної оборони, 

необхідної для обслуговування даної зони. 

На підприємстві, що планується розташувати на території не передбачається 

будівництво будівель і споруд із джерелами викидів що забруднюють атмосферне 

середовище.  

Зважаючи на плани забудови території санітарно-захисна зона підприємства 

машинобудівної та переробної промисловості IV класу шкідливості повинна 

становити 100 м від зони житлової забудови до промислової або складської 

будівлі чи споруди підприємства (ДСП №173-96 дод.5, п.4).  

При розробці проекту забудови території передбачено улаштування двох виїздів з 

території, які цілковито забезпечують потреби підприємства.  

Передбачено прокладення пішохідних тротуарів на дорогах, суміжних з територією 

ДПТ і пішохідного переходу через проспект Курський  із встановленням знаку і 

розмітки на дорозі. Місце пішохідного переходу доцільно визначити при 

благоустрою суміжної території в залежності від ситуації що вже склалася, вона 

повинна бути зручною для пішоходів і відповідає правилам дорожнього руху.  
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Територія підприємства машинобудівної та переробної промисловості  IV класу 

шкідливості межує із ділянками на яких розташовані об’єкти, що мають 

планувальні обмеження. Це наступні об’єкти і споруди: 

1. Повітряна лінія електромереж напругою 110кВ. Охоронна зона якої складає 20 

м по обидві сторони від крайніх проводів («Правила охорони електричних мереж» 

Постанова КМУ №209 від 04.03.1997). Лінія проходить через ділянку ДПТ, але її 

охоронна зона частково накладається на межу території підприємства. 

2. АГНКС, санітарно-захисна зона якої становить 100 м. 

3. Газопровід високого тиску, охоронна зона якої становить 10 м по обидві 

сторони від осі лінії, і який проходить через ділянку ДПТ, але не його охоронна 

зона знаходиться за межами території підприємства. 

4. Кабельна підземна лінія електропередачі 6 кВ, уздовж якої встановлюється 

охоронна зона у вигляді земельної ділянки, обмеженої вертикальними площинами, 

що віддалені по обидві сторони лінії від крайніх кабелів на відстань 1 метра; 

5. Червоні лінії магістральної вулиці районного значення; 

6. Територія підприємства АТ «ТЕХНОЛОГІЯ» , санітарно-захисна зона якого за 

становить 100 м;. 

Інші види використання території даним ДПТ не передбачаються. 
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РОЗДІЛ 9. Основні принципи планувально-просторової організації території. 

 

9.1. Мета розроблення Детального плану. 

Цей детальний план розроблений на частину території м.Суми, яка визначена 

завданням на розроблення проекту містобудівної документації з метою: 

- уточнення у більш крупному масштабі положень генерального плану м.Суми; 

- уточнення планувальної структури і функціонального призначення цієї території, 

просторової композиції, параметрів забудови та ландшафтної організації; 

- формування принципів планувальної організації забудови; 

- встановлення червоних ліній та ліній регулювання забудови; 

- виявлення та уточнення територіальних ресурсів для всіх видів функціонального 

використання території; 

- визначення всіх планувальних обмежень використання території згідно з 

державними будівельними нормами та санітарно-гігієнічними нормами; 

- визначення параметрів забудови земельної ділянки; 

- уточнення містобудівних умов та обмежень згідно з планом зонування; 

- обґрунтування потреб формування нових земельних ділянок та визначення їх 

цільового призначення, зображення існуючих земельних ділянок та їх 

функціонального використання; 

- визначення потреб у підприємствах та установах обслуговування, місць їх 

розташування; 

- забезпечення комплексності забудови території; 

- створення належних умов охорони і використання об'єктів природно-заповідного 

фонду; 

- визначення напрямів, черговості та обсягів подальшої діяльності щодо:  

 попереднього проведення інженерної підготовки та інженерного 

забезпечення території; 

 створення транспортної інфраструктури; 

 організації транспортного і пішохідного руху, розміщення місць паркування 

транспортних 

 засобів; 

 охорони та поліпшення стану навколишнього середовища, забезпечення 

 екологічної безпеки; 

 комплексного благоустрою та озеленення; 

Проектне рішення Детального плану території базуються на: 
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- врахуванні проектної мережі вулиць, проїздів та планувальної структури 

суміжних територій за Генеральним планом м.Суми ; 

- чинних нормах; 

- побажання та вимог замовника, визначених у завданні на проектуванні. 

 

9.2. Перелік заходів передбачених на території Детального плану 

В межах території, що розглядається детальним планом передбачено: 

- розміщення ділянки площею 22,0 га, яка вказана в Завданні на розроблення 

проекту містобудівної документації; 

- розширення промислового підприємства машинобудівної і переробної 

промисловості, а саме - розміщення об’єктів АТ Технологія на площі 4,36 га 

(надалі – «Проектне підприємство»); 

- планувальні обмеження Проектного підприємства і об’єктів, що знаходяться в 

межах території площею 22,0 га; 

- необхідний комплекс заходів, щодо благоустрою території Проектного 

підприємства. 

 

9.3. Обґрунтування уточнень до Генерального плану. 

 

9.3.1. Обґрунтування відповідності розроблених в ДПТ уточнень до Генерального 

плану чинному законодавству. 

1. На Основному кресленні Генерального плану територія ДПТ позначена 

штриховкою і кольором, які відповідно до Умовних позначень можна віднести як до 

території виробничих підприємств так і комунальних підприємств і території 

складів і баз. В ДПТ уточнено функціональне призначення території, як - 

Виробнича. 

2. На Схемі зонування в Зонінгу ця територія відноситься до виробничої зони 

названої в Умовних позначеннях, як «В-6 проектний». При цьому в матеріалах 

Зонінгу відсутня характеристика цієї зони. В чинному на час виконання Зонінгу 

нормативному документі ДСТУ-Н Б Б.1.1-12:2011 «Настанова про склад та зміст 

плану зонування території (Зонінг)» така зона теж відсутня. Оскільки на Схемі 

планувальних обмежень Зонінгу  зона В-6 знаходиться у межах санітарно-захисної 

зони підприємств IV-V класу шкідливості в ДТП уточнено розмір цієї санітарно-

захисної зони, яка складає згідно ДПТ 100 м і доводить, що на території ДПТ 

можливо розташовувати підприємства IV класу шкідливості.  
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3. На Основному кресленні Генерального плану визначити точно до якої категорії 

відносяться  вул.Проектна №6 та вул.Проектна №7 складно, оскільки в Умовних 

позначеннях Міські магістральні вулиці і Районні магістральні вулиці мають 

однакове позначення. В ДПТ уточнено проектну категорію названих вулиць і 

обґрунтовано недоцільність улаштування відрізку районної магістральної вулиці 

(вул.Проектна №6), від пр.Курський до вул.Проектна 7 і проектного мікрорайону 

садибної житлової забудови.      

4. Комплексна схема транспорту для м.Суми з розрахунками машинопотоків на 

магістральній мережі відповідно до п.10.7.3 ДБН Б.2.2-12;2019 не розроблялася. 

Тому в ДПТ уточнено транспортне навантаження на вулиці Проектна №6 і 

Проектна №7 і визначено розрахункову інтенсивність руху на цих вулицях у 

відповідності з ДБН В.2.3-4:2015.   

 

9.3.2. Перелік уточнень до генерального плану. 

В Детальному плані обґрунтовані наступні уточнення до Генерального плану: 

1. На Основному кресленні Генерального плану територія ДПТ позначена 

штриховкою і кольором, які відповідно до Умовних позначень можна віднести як до 

території виробничих підприємств так і комунальних підприємств і території 

складів і баз. В ДПТ уточнено функціональне призначення території, як - 

Виробнича. 

2. На Схемі зонування в Зонінгу ця територія відноситься до виробничої зони 

названої в Умовних позначеннях, як «В-6 проектний». При цьому в матеріалах 

Зонінгу відсутня характеристика цієї зони. В чинному на час виконання Зонінгу 

нормативному документі ДСТУ-Н Б Б.1.1-12:2011 «Настанова про склад та зміст 

плану зонування території (Зонінг)» така зона теж відсутня. Оскільки на Схемі 

планувальних обмежень Зонінгу  зона В-6 знаходиться у межах санітарно-захисної 

зони підприємств IV-V класу шкідливості в ДТП уточнено розмір цієї санітарно-

захисної зони, яка складає згідно ДПТ 100 м і доводить, що на території ДПТ 

можливо розташовувати підприємства IV класу шкідливості.  

3. На Основному кресленні Генерального плану визначити точно до якої категорії 

відносяться  вул.Проектна №6 та вул.Проектна №7 складно, оскільки в Умовних 

позначеннях Міські магістральні вулиці і Районні магістральні вулиці мають 

однакове позначення. В ДПТ уточнено проектну категорію названих вулиць і 

обґрунтовано недоцільність улаштування відрізку районної магістральної вулиці 
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(вул.Проектна №6), від пр.Курський до вул.Проектна 7 і проектного мікрорайону 

садибної житлової забудови. 

4. В генеральному плані визначено автобусний маршрут, що з’єднує виробничі 

об’єкти на вул. Брянська з проектним мікрорайоном житлової забудови обмеженої 

вул. Проектна № 6, вул.Проектна №7 І вул.Ковпака він проходить через відрізок 

районної магістральної вулиці (вул.Проектна №6) від пр.Курський до вул.Проектна 

№ 7. В ДПТ обґрунтовано перенесення цього маршруту з урахуванням 

недоцільності улаштування вказаного відрізку і уточнено, що  маршрут, який 

з’єднує виробничі об’єкти на вул. Брянська з проектним мікрорайоном житлової 

забудови проходить через пр..Курський, вул.Ковпака, вул Проектна №7 і 

вул.Проектна №6. Цей маршрут вказаний на Схемі 4. 

СХЕМА 4. 

АВТОБУСНИЙ МАРШРУТ. 
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9.4. Обґрунтування недоцільності улаштування відрізку районної магістральної 

вулиці (вул.Проектна №6) від пр.Курський до вул.Проектна 7 і проектного 

мікрорайону садибної житлової забудови. 

Нижче наведені три пункти, на підставі яких при розробці ДПТ зроблено висновок 

щодо недоцільності улаштування відрізку районної магістральної вулиці 

(вул.Проектна №6) від пр.Курський до вул.Проектна 7 і проектного мікрорайону 

садибної житлової забудови. 

1. Порівняння позитивних і негативних сторін наявності в генеральному плані 

міста відрізку районної магістральної вулиця (вул.Проектна №6), від пр.Курський 

до вул.Проектна 7 і проектного мікрорайону садибної житлової забудови. 

Наявність в генеральному плані міста відрізку районної магістральної вулиця 

(вул.Проектна №6), від пр.Курський до вул.Проектна 7 і проектного мікрорайону 

садибної житлової забудови має позитивні і негативні сторони. 

Позитивні: 

- суттєво скорочує транспортну і пішохідну доступність від проектного 

мікрорайону садибної житлової забудови до магістральної міської вулиці 

пр.Курський; 

- потенційна можливість транспортного розвантаження вул.Ковпака при 

трафіку (Тра́фік (англ. traffic — «рух», «транспорт», «торгівля») — узагальнений 

термін, яким позначають інтенсивність руху, транспортування) транспорту з 

вул.Білопільський шлях до вул.Брянська вул.Проектна № 4. 

Негативні: 

- потенційна небезпека небажаного транзиту транспорту з вул.Білопільський шлях 

до вул.Брянська і вул.Проектна № 4 через житлову і громадську забудову, що 

призведе до екологічного навантаження як на житлову зону так і на зону зелених 

насаджень загального користування; 

- транзит через виробничу зону. Це, в даному випадку, обмежує забудову 

території, що знаходиться на північний захід від цього відрізку між існуючою 

територією АТ Технологія і існуючими гаражами та призначена в Генеральному 

плані для виробничих підприємств, зважаючи на обмеження – червоні лінії і лінії 

охорони ЛЕП. Але, зважаючи на реалії, не усуне забудову цієї території 

випадковими дрібними об’єктами, які зазвичай ускладнюють формування 

гармонійної містобудівної тканини міста; 

- оскільки АТ Технологія є одним з найпотужніших підприємств Сумщини, яке 

відоме не лише в Україні, а й далеко за її межами [1] і потребує для розвитку нові 
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території. У містобудівному розумінні доцільно надати підприємству можливість 

розвиватися саме на північний захід, де згідно з генпланом і зонінгом визначена 

виробнича зона. Але вказаний відрізку районної магістральної дороги 

унеможливлює такий розвиток, перерізаючи і відокремлюючи існуючу територію 

АТ Технологія від території перспективного розвитку. 

- вказаний відрізок районної магістральної дороги може носити випадковий 

характер, оскільки в Генеральному плані відсутні обґрунтування щодо його 

доцільності. В транспортній схемі і в пояснювальній записці немає відповідних 

розрахунків (визначення машино-, пасажиро-, пішохідних та велосипедних потоків, 

диференціювання трас руху цих потоків з урахуванням стану забруднення 

атмосферного повітря та акустичного забруднення тощо) , пов’язаних із проектною 

житловою забудовою. Крім того пішохідна доступність інших районних 

магістральних вулиць Проектна №6 і Проектна №7 для мешканців мікрорайону 

житлової забудови, до якого запропоновано прокласти цей відрізок, не перевищує 

500 м. Це робить вказаний відрізок зайвим.   

2. Визначення розрахункової інтенсивності руху по вулицям Проектна №6 і 

Проектна №7 без урахування відрізку районної магістральної вулиці (вул.Проектна 

№6) від пр.Курський до вул.Проектна №7 і проектного мікрорайону садибної 

житлової забудови. 

Мета. 

Обґрунтувати уточнення ДПТ  щодо  зміни категорії вказаного відрізку вулиці з 

Магістральної вулиці районного значення на Вулицю місцевого значення ( в 

науково-виробничих, промислових і комунально-складських зонах). 

Вихідні дані. 

Викопіювання з Генерального плану м.Суми з визначенням території ДПТ і території 

обмеженої вул. Проектна №6 і Проектна №7. 

Методика. 

Оскільки вказані вулиці є проектними межами садибної житлової забудови і 

багатоквартирної та громадської забудови і зв’язують цю забудову з іншими 

магістральними вулицями (а саме з вул.Ковпака), доцільно визначити 

розрахункову інтенсивність руху на них без урахування відрізку районної 

магістральної вулиці (вул.Проектна №6) від пр.Курський до вул.Проектна 7, який 

перерізає виробничу зону. 
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1. Спочатку визначаємо площі садибної та багатоквартирної забудови. Ці площі 

становлять відповідно 8.85 га і 7.0 га, що вказано на викопіюванні з Генерального 

плану м.Суми. 

 

 

 
 

2. Далі згідно з Таблиці 6.6 ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування та забудова територій» 

визначаємо, що в садибній житловій забудові може бути кількість житлових 

садибних ділянок --  8,85 х 4 = 35,4 ~ 36 ділянок. Відповідно до Додатку В.1 

визначаємо, що в багатоквартирній забудові може бути кількість м2 житлового 

фонду  – 7.00 х 11100 = 77700 м2 і кількість квартир при середній  площі  70 м2 – 

77700 / 70 = 1110 квартир. 

3. Визначаємо кількість автомобілів в житловій забудові відповідно Таблиці 10.5 ДБН 

Б.2.2-12:2019. 

Кількість автомобілів в садибній забудові приймаємо -  36 авто.  

Кількість автомобілів  проживаючих в житлових багатоповерхових будинках – 1110 х 

0,5 = 555 авто 
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Кількість автомобілів  гостей та відвідувачів – 1110 х 0,15 = 166 авто. 

Разом по багатоповерховій забудові – 555 + 166= 721 авто. 

Разом по житловій забудові – 721 + 36 = 757 авто. 

4. Приймаємо максимальне використанні всіх авто в циклі 3 поїздки за добу. 

Інтенсивність руху буде становити 757 х 3 = 2271 авто/добу, що відповідає 

технічній класифікації - категорія дороги ІV відповідно до ДБН В.2.3-4:2015. За 

функціонально-планувальним призначенням відповідно до  ДБН Б.2.2-12:2019 

параметри категорії дороги IV відповідають категорії житлової вулиці. Так як згідно 

з генеральним планом  вул. Проектна №7 та вул. Проектна №6  запроектовані 

магістральними вулицями районного значення, тобто більш вищої категорії, 

вказана інтенсивність руху повністю відповідає їх призначенню. 
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РОЗДІЛ 10. Вулично-дорожня мережа, транспортне обслуговування, організація руху 

транспорту і пішоходів та велосипедів, розміщення гаражів і автостоянок. 

 

В графічних матеріалах на аркуші 7 надана схема руху транспорту і пішоходів. 

Оскільки на ділянці ДПТ наявні території із сталою планувальною структурою, що 

належать до різних суб’єктів господарювання, це розділ стосується безпосередньо 

території підприємства машинобудівної і переробної промисловості IV класу 

шкідливості і частини вулиць Проектна №6 і Проектна №7 в межах території ДПТ.  

На територію передбачається перманентний заїзд транспортних засобів . 

Безпосередньо на ділянці планується інтенсивний рух транспорту. З огляду на це 

особливу увагу при розробці проекту забудови території слід приділити місцям 

в’їзду і виїзду на територію підприємства з проспекту Курський і вул. Проектна №7. 

Передбачено прокладення пішохідних тротуарів на дорогах, суміжних з територією 

ДПТ і пішохідного переходу через проспект Курський із встановленням знаку і 

розмітки на дорозі. Місце пішохідний переходу доцільно визначити при благоустрої 

суміжної території в залежності від ситуації що вже склалася. Вона повинна бути  

зручною для пішоходів і відповідати правилам дорожнього руху.  

Автомобільні дороги на території передбачені у відповідності з їх функціональним 

призначенням наскрізними або кільцевими. Наскрізна дорога через територію 

підприємство відноситься до категорії місцевого значення. Ширина цієї дороги  

7,0 м. 

Для організації раціонального переміщення транспортних засобів і техніки, а також  

безпеки пішоходів на території підприємства передбачено тротуари для пішоходів. 

У відповідності із вихідними даним на території передбачено  місце тимчасової 

стоянки вантажних автомобілів.  
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РОЗДІЛ 11. Інженерне забезпечення, розміщення інженерних мереж, споруд і 

використання підземного простору. 

 

В графічних матеріалах на кресленні  Аркуш 9 «Схема інженерних мереж, споруд і 

використання підземного простору (водопостачання, каналізація, зливова 

каналізація, електропостачання, газопостачання)» нанесені існуючі та проектні 

інженерні мережі та споруди, а також точки підключення проектних мереж до 

наявних. 

Електропостачання. 

Потреби підприємства в електроенергії задовольняється від трансформаторної 

підстанції на території АТ Технологія.  

Водопостачання та каналізація. 

На підприємстві заплановане централізоване водопостачання  на господарсько-питні 

та протипожежні потреби та господарсько-побутова каналізація за рахунок 

приєднання до відповідних систем  АТ Технологія.  

Категорія надійності системи господарсько-питного водопостачання території – ІІ п. 

8.4 ДБН В.2.5-74:2013. Елементи системи водопостачання ІІ категорії, 

пошкодження яких порушує подавання води на пожежогасіння, відносяться до І 

категорії (кільцеві мережі з пожежними гідрантами). 

Норми господарсько-питного водопостачання та господарсько-побутової каналізації 

доцільно визначати при розробці проектної документації на будівництво 

підприємства. 

Поверхневі стічні води з території підприємства збираються у систему дощової 

каналізації АТ Технологія. 

Опалення та постачання гарячої води. 

Територія підприємства планується до забудови складськими будівлями без 

опалення. Опалюються безпосередньо тільки побутові приміщення для персоналу, 

які знаходяться в цих будівлях. Опалення передбачено від мереж існуючого 

підприємства АТ Технологія. 

Вентиляція 

Система вентиляції будівель приймається згідно потреб технології їх 

функціонування. В будівлях, де в повітряне середовище можливе виділення 

шкідливих речовин в концентраціях, що перевищують гранично допустимі 

концентрації, або виділення різких і неприємних запахів, необхідно передбачати 

вентиляцію відповідно до вимог ДБН В.2.5-67:2013. 
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Пожежна безпека 

1) Будівлі підприємства планується розташувати  за трансформаторною станцією (м. 

Суми, вул.Курська 153).  

Відповідно до п.15.1.3 ДБН Б 2.2-12:2019 «Планування та забудова територій»  

Пожежно-рятувальні підрозділи (частини) розміщуються : 

- 4 км - для підприємств з виробництвами категорій А, Б, В, що займають менше 

ніж 50 % площі забудови, а також підприємств з виробництвами категорій Г та Д; 

- із розрахунку прибуття пожежно-рятувальних підрозділів до місця виклику за час, 

що не перевищує: для території міст та селищ міського типу - 10 хв; для сільських 

населених пунктів та за межами населених пунктів - 20 хв . 

Проектна територія розташована на відстані 2 км по автомобільним дорогам з 

твердим покриттям від Воєнізованої пожежної частини №11 по вул. Ковпака 14/2, 

що задовольняє вимоги ДБН Б 2.2-12:2019. 

 
 

2) Будівлі підприємства, що плануються до розміщення на території  ДПТ виконані на 

металевому каркасі і огороджуючими конструкціями з металевих профільованих 

листів або інших негорючих листових матеріалів з негорючим утеплювачем, що 

згідно з Таблицею 1 ДБН В.1.1-7:2016 відповідає ступіні вогнестійкості  будівель – 

ІІІ а. 

Відповідно до таблиці 15.3 п.15.2.5 ДБН Б 2.2-12:2019  протипожежні відстані між 

виробничими будівлями промислових підприємств становлять – 9.0 м. 
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В даному ДПТ на схемі «Пожежна безпека» вказано, що відстані між будівлями 

варіюються від 13,00 м до 23,90 м, що задовольняє вимоги ДБН Б 2.2-12:2019. 

3) Відповідно до п.15.2.10 ДБН Б 2.2-12:2019  Протипожежні відстані від меж 

відкритих автостоянок (у тому числі з навісом) до будівель і споруд слід приймати: 

а) до виробничих будинків та споруд: 

- I, II та III ступенів вогнестійкості з боку стін без прорізів - не нормуються; 

- те саме з боку стін з прорізами - не менше 9 м; 

- IV ступеня вогнестійкості з боку стін без прорізів - не менше 6 м; 

- те саме з боку стін з прорізами - не менше 12 м; 

- інших ступенів вогнестійкості незалежно від наявності прорізів - не менше 15 м; 

Відповідно до схеми «Пожежна безпека» відстань становить – 18,40 м, що 

задовольняє вимоги ДБН Б 2.2-12:2019. 

4) Відповідно до п.15.2.13 ДБН Б 2.2-12:2019  

Протипожежні відстані від закритих розподільних пристроїв трансформаторних 

пунктів не повинні бути меншими від вказаних у таблиці 15.9 та становлять – 9м 

Відповідно до схеми «Пожежна безпека» відстань становить – 23,90 м, що 

задовольняє вимоги ДБН Б 2.2-12:2019. 

5) Відповідно до п. 15.3.2 ДБН Б 2.2-12:2019  До виробничих, сільськогосподарських 

будівель та споруд по всій їх довжині повинен бути забезпечений вільний під’їзд з 

твердим покриттям для пожежних автомобілів: з однієї сторони будівлі або 

споруди при їх ширині до 18 м та з двох сторін при ширині понад 18 м.  

Відповідно до схеми «Пожежна безпека» під’їзд з твердим покриттям для пожежних 

автомобілів наявний з 4 сторін , що задовольняє вимоги ДБН Б 2.2-12:2019. 

Відстань від краю проїзної частини до зовнішніх стін будинків слід приймати: 

- заввишки до 12 м включно - в межах 5 - 25 м; 

Відповідно до схеми «Пожежна безпека» відстань до краю проїжджої частини 

варіюються від 9,50 м до 10,60 м , що задовольняє вимоги ДБН Б 2.2-12:2019. 

6) Відповідно до п.15.3.5  ДБН Б 2.2-12:2019 Промислові підприємства, площа яких 

перевищує 5 га, повинні мати не менше двох в’їздів. 

Проектна площа території  підприємства машинобудівної і переробної промисловості 

IV класу шкідливості становить – 3,60 га.  

Для забезпечення безпечного використання території було запроектовано два в’їзди:  

- зі сторони вул. Курська  

- зі сторони вул. Проектна №7, відповідно до Генерального плану м. Суми; 
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7) Відповідно до п. 15.3.8 ДБН Б 2.2-12:2019 До ставків, водойм, градирень, 

бризкальних басейнів та інших споруд, вода з яких використовується для цілей 

пожежогасіння, слід передбачати проїзди, майданчики з твердим покриттям, місця 

для забору води пожежними автомобілями.  

Відповідно до схеми «Пожежна безпека» було запроектовано пожежний резервуар 

розташовано вздовж проїзду, що дає змогу  безперешкодного забору води 

пожежними автомобілями. 

8) Відповідно до п.6.2.4 ДБН В.2.5-74:2013 Витрата води на зовнішнє пожежогасіння 

на промислових і сільськогосподарських підприємствах на оду пожежу 

визначається для будівлі, що вимагає найбільші витрати води, відповідно до 

таблиць 5 або 6. Витрати на одну пожежу для будівлі в об’ємі від 20 до 50 тис. м3 

становить – 25 л/с. Та враховуючи п.12.16 Пожежні гідранти слід передбачати 

уздовж вулиць та автомобільних доріг на відстані не більше ніж 2,5 м від краю 

проїзної частини, але не ближче ніж 5 м від стін будівель. Відповідно до технічних 

умов допускається розміщувати гідранти на проїзній частині. При витраті води  на 

зовнішнє пожежогасіння більше 15 л/с необхідно розташувати не менше 2-х 

гідрантів. 

Відповідно до схеми «Пожежна безпека» було запроектовано протипожежний 

закільцьований водогін (який показано схематично, розміщення водопроводу буде 

уточнюватись при розробці проектної документації на будівництво підприємства) з 

розміщеними на ньому гідрантами. Розміщення гідрантів планується на проїзній 

частині.  
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РОЗДІЛ 12. Інженерна підготовка та інженерний захист території, використання 

підземного простору. 

 

Схема інженерної підготовки території та вертикального планування М 1:1000 надана 

в графічних матеріалах на аркуші 8. 

Вертикальне планування на території підприємства сприяє водовідведенню дощових 

вод у систему зливової каналізації АТ Технологія.  

Згідно з ДБН Б.2.2-12:2019 п.12 т.12.1 переважна більшість природних факторів на 

цій території сприятливі для будівництва. 

На території проектного підприємства машинобудівної і переробної промисловості IV 

класу шкідливості в 2020 р. Сумською філією «УкрНДІІНТВ» виконувалися 

інженерно-геологічні вишукування в яких надані висновки і проектні пропозиції: 

1. Категорія складності інженерно-геологічних умов на майданчику – друга  

(умови середньої складності) згідно ДБН В.2.1-1-2014, додаток Ж (А-1). 

2. В даних інженерно – геологічних умовах можливі типи фундаментів     

мілкого закладення - стрічкові, стовпчасті. 

3. Основою фундаментів мілкого закладення можуть служити ґрунти ІГЕ ІІІ, (після 

усунення просадних властивостей), ІГЕ ІІІ а і нижче. 

4. Лесоподібні суглинки ІГЕ ІІІ, ІІІ ущільнені при оптимальній вологості до                         

Ɣск - 1.65кгс/см3 можуть бути використані при улаштуванні ґрунтових подушок. 

Модуль деформації ущільнених лесоподібних суглинків згідно арх. Б-1 - 20.0 мПа. 

5. Оскільки проектом передбачене закладення фундаментів на глибину                    

до 3.00м, на якій залягають насипні ґрунти, що неоднорідні за складом та фізико – 

механічними властивостями, вони повинні бути пройдені до грунтів природнього 

складу, або замінені якісною ґрунтовою подушкою з пошаровим ущільненням до 

Ɣск - 1.65кгс/см3.  

6. Ґрунти ІГЕ  I (нижче глибини сезонного промерзання)  можуть бути використані 

як підстилаючі і вміщуючі для інженерних мереж. 

7. Нормативні і розрахункові показники фізико-механічних властивостей грун-тів 

приведені в розділі 2 і в зведеній таблиці №1(граф. додаток №2). 

8. Лесоподібні ґрунти ІГЕ ІГЕ  III, IV, V на майданчику  просідні.                                                    

Ґрунти просадні до глибини  10.00 м. 

Просадка ґрунтів від власної ваги при замочуванні складає 18.61 см.                                                                                                                       

Тип ґрунтових умов по просіданню – другий, згідно п.6.2.6.6.1(А.1).  Інженерно-
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геологічні вишукування  на майданчику з поширенням просадних ґрунтів виконані 

згідно п.6.2.6.6.1,  фізико-механічні і    деформаційні  характеристики даних грунтів 

приведені в розділі 2 і в текстовому додатку №6.  

9. При бурінні свердловин з 8.0м до 13.0м ґрунтові води не досягнуті.                                                                                          

Ймовірна абсолютна відмітка залягання ґрунтових вод згідно (Б.2) – 148.5-150.3м. 

10. Майданчик вишукувань відноситься до непідтоплюваних територій  (див. п.14 

«Пояснювальної записки»).       

Але в подальшому, у випадку неякісного планування території, неконтрольованих 

витоках із водонесучих комунікацій, в період сильних дощів та швидкого весняного 

танення снігу можливе замочування  лесоподібних ґрунтів ІГЕ III, з подальшим 

зниженням їх міцностних і деформаційних характери-тик, що в результаті може 

привести до утворення локальної «верховодки» на  покрівлі лесоподібних ґрунтів 

ІГЕ II, в насипних ґрунтах ІГЕ I і призвести до деформацій споруд .  

11. Для запобігання  замочування лесоподібних ґрунтів, утворення «верховодки» 

необхідно передбачити  водозахисні заходи, в число яких входять: 

 якісне планування території з забезпеченням перехвату та відведення 

поверхневих вод та аварійних вод за межі майданчика; 

 якісне засипання пазух котлованів і траншей; 

 улаштування навкруги споруд відмосток, перекриваючих пазухи; 

 прокладка комунікацій, які несуть воду, з забезпеченням доступу до них; 

 регулювання процесів відведення поверхневих вод не тільки на даному 

майданчику, але і на прилеглих територіях. 

12. Відрив котлованів необхідно приурочити до сухого періоду року, щоб звести до 

мінімуму час між  його відриванням і засипкою пазух. 

13. В процесі будівельних робіт для запобігання погіршенню гідрогеологічних умов 

на майданчику вишукувань необхідно передбачити ретельний захист котлованів 

від обводнення атмосферними опадами.  

14. Величина питомого електричного опору грунтів (ρг) Ом.м  згідно табл.131 

(А.25):                                                 

      ІГЕ II    -  40.0 Ом.м;    ІГЕ IIа   - 20.0 Ом.м;  ІГЕ III   -  30.0 Ом.м; 

 ІГЕ IIIа  -  15.0 Ом.м; ІГЕ IV – 30.0Ом.м; ІГЕ V -35 Ом.м;  ІГЕ VI – 40.0Ом.м. 

15. Згідно ДБН В. 1.1-12:2014  (додаток Б.3) сейсмічність району - 5 балів (карта 

ЗСР-2004-А,В,С) за шкалою MSK – 64 для середніх ґрунтових умов.  
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16. Зміни, які будуть внесені при плануванні поверхні, не повинні сприяти 

активізації небажаних гідрогеологічних і інженерно-геологічних процесів талих і 

дощових вод і т.д.) не тільки на території, яка планується, але і на суміжних 

територіях.  

На території підприємства підземний простір планується використовувати  для: 

- протипожежних резервуарів; 

- локальних очисних споруд; 

- інженерних мереж. 
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РОЗДІЛ 13. Комплексний благоустрій та озеленення території. 

 

Схема інженерної підготовки території та вертикального планування М 1:1000 

надана в графічних матеріалах на аркуші 8. На ній вказані ділянки озеленення і 

типи покриття на території підприємства.  

В ДПТ заплановано: 

- рівень озеленення території підприємства відповідає вимогам ДБН Б.2.2-5:2011 

та ДСП 173-96; 

- місце короткочасного відпочинку робітників підприємства у відповідності із 

вимогами чинних норм. 
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РОЗДІЛ 14. Містобудівні заходи щодо поліпшення стану навколишнього середовища. 

 

На підприємстві машинобудівної та переробної промисловості  IV класу шкідливості 

планується зберігання сировини для основного виробництва, яке розташоване на 

суміжній ділянці, і складування готової продукції. Сировина це – алюмінієва фольга 

у бухтах, металевий дріт і поліпропіленові гранули в мішках. Продукція це: 

- капсули для ігристих вин (дротяні), 

- пластмасові (поліамінатні та термоусадочні) ковпачки для винних пляшок, 

- самоклеючі етикетки для пляшок, 

- упаковка з фольги для харчової промисловості; 

- система пакувальної тари для харчової і медичної промисловості Bag in Box, що 

включає в себе високоміцний багатошаровий пакет, поміщений в жорстку 

оболонку (картонну коробку, бочку, ящик тощо), 

-  пакування для харчової промисловості Super Pouch, що складається з щільного 

багатошарового комбінованого (пластик, папір, фольга) матеріалу, виробленого 

шляхом ламінування; 

- Плівка поліетиленова соекструзійна, в рулонах, призначена для виробництва 

гнучкої упаковки харчових продуктів, виробів побутової хімії, медичних препаратів, 

а також застосовується в якості основи для отримання комбінованих матеріалів і 

структур з поліетилену, поліпропілену, фольги, паперу тощо. 

За класифікацією Державних санітарних правил планування та забудови населених 

пунктів 173-96 підприємство на якому ведеться виробництво виробів із синтетичних 

смол, полімерних матеріалів та пластичних мас різними методами (пресуванням, 

екструзією, литтям під тиском, вакуум-формуванням та ін.) відноситься до IV класу 

для якого встановлюється санітарно-захисна зона 100 м. 

Ймовірний вплив на довкілля проектного підприємства: 

1. Атмосферне повітря: 

- забруднення атмосферного повітря автотранспортом. 

2. Водні ресурси: 

- забруднення підземних вод в результаті аварії споруд для очищення 

каналізаційних стоків. 

В ДПТ передбачено улаштування локальних очисних споруд (ЛОС) для 

унеможливлення потрапляння побутових і промислових стічних вод у ґрунт. Тип 

ЛОС, потужність і технологія видалення розробити у відповідності з чинним 

законодавством з охорони довкілля на більш низькому рівні планування, в тому 
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числі на рівень реалізації конкретної планової діяльності, а саме в проектній 

документації на об’єкт, який розташований на території ДПТ.  

3. Земельні ресурси: 

- вплив на структуру ґрунтів та ландшафт в результаті будівництва підприємства.  

4. Здоров’я населення: 

- вплив електромагнітного поля від трансформаторної підстанції. В ДПТ 

передбачено улаштування охоронної зони у відповідності з чинними нормами і 

правилами. 

В ДПТ визначені такі дієві містобудівні заходи щодо збереження навколишнього 

середовища: 

- створення навколо підприємства з боку проектної сельбищної території зеленої 

смуги з дерев і кущів; 

- улаштування і утримання дорожнього покриття в стані, який запобігає 

проникненню поверхневих забруднених вод в ґрунт. 
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РОЗДІЛ 15. Заходи щодо реалізації детального плану на етап від 3 років до 7 років. 

 

Перспективний забудовник підприємства планує здійснити забудову території на 

протязі 2021-2023 рр. При цьому фінансування будівництва виконує безпосередньо 

забудовник. 

Послідовність забудови ділянки на яку розроблено цей ДПТ: 

1. Прокладання внутрішньо майданчикових інженерних мереж; 

2. Будівництво складів; 

3. Улаштування покриттів для майданчиків критого зберігання сировини та 

готової продукції, внутрішньо-майданчикових доріг та шляхів. 
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РОЗДІЛ 16. Перелік вихідних даних. 

 

16.1 Вихідні данні надані замовником. 

1.  Рішення Сумської міської ради про розробку містобудівної документації. 

2. Завдання на розробку проекту містобудівної документації. 

3. Додатки до завдання. 

4. Лист щодо надання вихідних даних. 

5. Заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки (СЕО). 

16.2. Друковані і електронні джерела інформації. 

1. Сумська обласна рада 
https://sorada.gov.ua/actual/1-actual/20992-2020-05-18-12-05-53.html 

2. Генеральний план м.Суми 
https://smr.gov.ua/uk/dokumenti/mistobudivna-dokumentatsiya/chynna-mistobudivna-

dokumentatsiia/1205-generalnij-plan.html  

3. Внесення змін до генерального плану міста 
https://smr.gov.ua/uk/dokumenti/mistobudivna-dokumentatsiya/chynna-mistobudivna-

dokumentatsiia/1210-vnesennya-zmin-do-generalnogo-planu-mista.html 

4. План зонування території міста Суми 
https://smr.gov.ua/uk/dokumenti/mistobudivna-dokumentatsiya/chynna-mistobudivna-

dokumentatsiia/1215-plan-zonuvannya-teritoriji-mista-sumi.html 
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РОЗДІЛ 17. Техніко-економічні показники. 

 

Назва показників Одиниця 

виміру 

Значення 

показників 

Примітки 

Територія 

Територія в межах ДПТ 

у тому числі: 

м2 220000  

а) виробнича м2 66193  

б) вулиці, площі м2 28874  

в) зелені насадження м2 47885  

г) комунальна м2 72988  

г) житлова м2 4060  

Щільність забудови 

майданчика промислового 

підприємства 

% 23  

Кількість працюючих осіб 10  

Будівлі та споруди 

Загальна площа забудови, 

всього 

у тому числі: 

м2 8320  

- складські м2 5260  

- інженерні м2 3060  

- інші м2 -  

Вулично-дорожня мережа та транспорт 

Загальна площа покриттів 

у тому числі: 

м2 19546  

- асфальтове покриття м2 17268  

- стоянка вантажного 

транспорту 

м2 2278  

Інженерне обладнання 

Водопостачання тис.м3/ 

добу 

  

Каналізація   

Електропостачання МВт   

Теплопостачання Гкал/год   
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Інженерна підготовка та благоустрій 

Територія забудови, що 

потребує заходів з 

інженерної підготовки 

га, % від 

території 

  

Охорона навколишнього середовища 

Санітарно-захисні зони у 

тому числі: 

га 91111  

- озеленені га 20426  
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РОЗДІЛ 18. Матеріали проведених досліджень та проектних робіт, виконаних 

спеціалізованими організаціями. 

 

При розробці ДПТ були використані наступні матеріали проведених досліджень і проектних 

робіт, які стосуються безпосередньо території ДПТ: 

1. Проект «Оцінка впливу на навколишнє середовище Нове будівництво цеху №3 заводу 

пакувальних матеріалів і поліграфічної продукції АТ "ТЕХНОЛОГІЯ" за адресою: м. Суми, 

пр-т Курський, 147-А. Коригування.»  розроблений в 2019 р. ТОВ «Науково-виробниче 

підприємство «ЕКОСИСТЕМА». 

2. Науково-технічний звіт «Інженерно- геологічні вишукування прилеглої території Заводу 

пакувальних матеріалів та поліграфічної продукції АТ «Технологія» по  проспекту 

Курському в м. Суми» виконаний Сумською філією «УкрНДІІНТВ» в 2020 р. 

3. Робочий проект  «Нове будівництво ПС-110/6кВ «СХІД-1» та ПС-110/6кВ «СХІД-2»за 

адресою: м. Суми, пр-т Курський, б. 147-Д» виконаний ТОВ «ЛІМІК» в 2020 р. 
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Додаток до пояснювальної записки. 

 

 

 

 

 

 

 

ВИХІДНІ ДАНІ 




