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ВСТУП

Проектом детального плану передбачено будівництво терміналу 
приймання, обробки та відвантаження бітумних в’яжучих ТОВ «УКРІНВЕСТ 
ГРУПП» за адресою: вул. Миру, 10, 14, с. Руденківка, Новосанжарського 
району, Полтавської області.

Нове будівництво терміналу приймання, обробки та відвантаження 
бітумних в’яжучих передбачається на території колишньої паливної бази та 
автомобільної заправки, що знаходиться за межами житлової забудови в межах 
промислової зони населеного пункту с. Руденківка.

Метою розробки даного детального плану є визначення містобудівних 
умов та обмежень території розміщення терміналу приймання, обробки та 
відвантаження бітумних в’яжучих.

Проект детального плану розроблений відповідно до вимог чинного 
законодавства України, зокрема:

Законів України:
«Про регулювання містобудівної діяльності»;
«Про архітектурну діяльність»;
«Про основи містобудування»;
ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування і забудова територій».
ДБН В.2.5-20-2018 «Інженерне обладнання будинків і споруд. Зовнішні 

мережі і споруди. Газопостачання».
ДБН В.2.5-74:2013Водопостачання зовнішні мережі та споруди. Основні 

положення проектування».
ДБН В.1.1 -7:2016 «Пожежна безпека об’єктів будівництва. Загальні 

вимоги».
Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів, 

затверджені наказом Міністерством охорони здоров’я України від 19.06.1996 
№ 173.

Пропозиції детального плану будуть реалізовані протягом розрахункового 
періоду 5-7 років, з урахуванням можливих інвестиційних намірів будівництва 
для відповідної території.

1. Стислий опис природних умов, соціально-економічних та 
містобудівних умов.

1.1. Природні умови.
Територія детального проектування знаходиться в північно-східній частині 

с. Руденківка Новосанжарського району Полтавської області, на відстані 7,4 км 
від смт. Нові Санжари і 43 км від обласного центру -  м. Полтава Полтавської 
області.

Поряд з територією детального проектування проходить залізнична колія 
Полтава -  Кременчуг.
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Виробнича територія терміналу приймання, обробки та відвантаження 
бітумних в’яжучих по вул. Миру, 10, 14, в с. Руденківка, Новосанжарського 
району, Полтавської обл., ТОВ «УКРІНВЕСТ ГРУПП» межує:

з півночі -  промзона с. Руденківка;
з північного сходу -  пост електричної централізації, пустир, 

Новосанжарський консервний комбінат;
зі сходу -  залізнична дорога, чагарникове та лісове насадження, житлова 

забудова;
з південного сходу -  залізнична дорога, чагарникове та лісове насадження, 

пустир, житлова забудова;
з півдня -  залізнична дорога, пустир, житлова забудова;
з південного заходу -  ХПП, залізнична дорога, пустир, житлова забудова;
із заходу -  ХПП, промзона, сільськогосподарскі землі;
з північного заходу -  елеватор, промзона, сільськогосподарські землі, 

житлова забудова.
Будівництво терміналу передбачається на території існуючої паливної бази 

та автомобільної заправки.
Поблизу об'єкту планованої діяльності дитячі дошкільні і шкільні установи 

відсутні. Об’єкти природно-заповідного фонду в розглянутому районі 
розміщення об’єкта планової діяльності відсутні. Об'єкти культурної 
спадщини, пам'ятки історії та архітектури поблизу об’єкта планової діяльності 
відсутні.

Цінні лісові і заповідні рослини в межах розташування підприємства 
відсутні. В межах території, що прилягає до майданчика, відсутній природно- 
заповідний фонд, немає цінних мисливських видів фауни, мисливських угідь, 
рідкісних та зникаючи видів тварин.

1.2. Клімат.
Новосанжарський район знаходиться у південній частині Полтавської 

області. Клімат помірно-континентальний, недостатньо вологий, теплий, 
сприятливий для розвитку промисловості та сільського господарства.

Метеорологічні характеристики та коефіцієнти, які визначають умови 
розсіювання забруднюючих речовин в атмосферу.

Абсолютний мінімум температури повітря за багаторічний період 
спостережень становив -35,6 градусів нижче нуля.

Абсолїотний максимум температури повітря за багаторічний період 
спостережень відмічався +39 градусів вище нуля.

Середня максимальна температура повітря найбільш жаркого місяця року- 
липня - 26,5 градусів вище нуля.

Середній максимум за рік становить 12,8 грд. вище нуля.
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Середня мінімальна температура повітря найбільш холодного місяця року 
- січня - 9,1 град нижче нуля .

В літні місяці переважають вітри північно-західного напрямку, в холодну 
пору року - східні.

Таблиця 1
Повторюваність напрямку вітру та штилю

М-ць п Пс с Пдс Пд ПдЗ 3 Пз Штиль
1 8.0 12.4 18.0 14.4 11.3 10.2 14.1 11.6 4.0
2 6.3 14.9 24.4 12.6 9.9 8.0 12.6 11.3 3.8
3 7.4 16.9 21.3 13.6 11.5 8.7 11.3 9.3 4.3
4 8.6 14.3 20.1 13.5 13.2 9.2 11.0 10.1 4.6
5 11.6 17.8 19.5 11.9 11.6 7.2 9.0 11.4 6.7
6 13.8 15.1 12.2 9.1 10.4 9.0 15.6 14.8 8.0
7 15.8 17.4 11.0 5.9 5.7 7.9 17.0 19.3 13.0
8 18.8 19.5 13.2 6.6 6.6 6.7 11.8 16.8 6.5
9 12.1 14.4 14.1 8.4 9.4 11.6 15.0 15.0 4.8
10 9.6 11.3 15.2 11.4 10.3 12.1 15.2 14.9 4.9
11 6.7 9.4 17.6 13.0 12.5 13.1 17.1 10.6 5.2
12 8.0 9.8 14.6 14.9 11.1 12.5 16.0 13.1 3.9

РІК 10.5 14.4 16.8 11.3 10.3 9.7 13.8 13.2 5.8

1.3. Гідрологічні умови.
Район розташування підприємства відноситься до Сульсько-Ворсклинської 

підобласті Лівобережно-Дніпровської області достатньої водності. Село 
Руденківка, де розташований майданчик терміналу приймання, обробки та 
відвантаження бітумних в’яжучих, знаходиться на лівому березі р. Ворскла.

Живлення р. Ворскла мішане. Замерзає на початку грудня, скресає в 
березні.

Найвищі річні води - у березні -  квітні, найнижчі -  у липні -  жовтні.
Річка тече Придніпровською низовиною. Долина трапецієвидна. Майже на 

всьому протязі річки чітко виражена асиметрія берегів: високий правий берег, 
низький -  лівий.

Підземні водоносні горизонти території Полтавської області відносяться 
до Дніпровського артезіанського басейну, що розташований у межах 
Дніпровсько-Донецької улоговини й практично повністю знаходиться в басейні 
Дніпра. Ресурси та експлуатаційні запаси підземних вод області залежать від 
геолого-географічних і гідрологічних умов, що визначають фактори живлення, 
якість, можливість видобутку та цільове використання.

Відстань від села Руденківка до річки Ворскла становить близько 4 км.

1.4. Грунтовий покрив.
Територія населеного пункту розташована у смузі поширення лісостепових 

чорноземних грунтів.

5



В цілому за рівнем природної родючості грунти відносяться до родючих та 
високо родючих.

1.5. Соціально-економічні умови.
Переробна промисловість є однією із основних галузей економіки України.
Реалізація планованої діяльності забезпечить сировиною процесів 

влаштування дорожного покриття у регіоні та можливість працевлаштування 
місцевого населення, що сприятиме соціально-економічному розвитку 
населеного пункту.

1.6. Містобудівні умови.
За містобудівними умовами територія, на яку розробляється детальний 

план, розташована у північно-східній частині села Руденківка 
Новосанжарського району.

Відповідно до генерального плану села Руденківка Новосанжарського 
району територія проектування відноситься до земель виробничого 
призначення.

Територія детального проектування включає в себе 2 земельні ділянки 
(0,5681 га і 1,743 га) для розміщення та експлуатації основних, підсобних і 
допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та 
іншої промисловості. Кадастровий номер земельної ділянки площею 0,5681 га -  
5323485501:01:001:0659 та 1,7043 га -  5323485501:01:001:0660. Загальна площа 
земельних ділянок складає 2,2724 га.

Цільове призначення земель -  землі промисловості, для розміщення та 
експлуатації основних, підсобних та допоміжних будівель та споруд 
підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості. Вид 
використання земельної ділянки -  для обслуговування технологічного 
обладнання та промислових будівель.

На даних земельних ділянках розміщені об’єкти паливної бази: ангар для 
техніки, трансформаторна підстанція, ТП № 584, трансформаторна підстанція 
ЗТП № 250, ємності об’ємом 400 куб. м. (9 шт.), виробничі будівлі, водозабірна 
свердловина, гаражі, підземний пожежний резервуар 75м3.

Територія проектування детального плану межує з землями виробничого 
призначення. З північно-східної сторони межує з транзитною залізничною 
дорогою Полтава -  Кременчуг.

Територія проектування детального плану має умовно спокійний рельєф з 
пониженням з півдня на північ.
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Таблиця 2
Містобудівні умови та обмеження

№
п.п

Вид
об’єкта містобудування

Відповідно до переліку переважних, 
супутніх та допустимих видів 

використання
1. Граничнодопустима висотність 

будинків, будівель і споруд у 
метрах

Згідно з ДБН Б.2.2-12:2019 
«Планування і забудова територій»; 
ДБН В. 1.1 -7:2016 «Пожежна безпека 
об’єктів будівництва. Загальні 
вимоги»; Містобудівний розрахунок з 
техніко- економічними показниками.

2. Максимально допустимий 
відсоток забудови земельної 
ділянки

Згідно з ДБН Б.2.2-12:2019 
«Планування і забудова територій»; 
Містобудівний розрахунок з техніко- 
економічними показниками.

3. Максимально допустима 
щільність населення в межах 
житлової забудови відповідної 
житлової одиниці (кварталу, 
мікрорайону).

Не визначається

4. Планувальні обмеження 
(охоронні зони, зони пам’яток 
культурної спадщини, межі 
історичних ареалів, зони 
регулювання забудови, зони 
охоронного ландшафту, зони 
охоронного археологічного 
культурного шару, в межах 
яких діє спеціальний режим їх 
використання, охоронні зони 
об’єктів природно-заповідного 
фонду, прибережні захисні 
смуги, зони санітарної охорони.

Див. таблиця 4

5. Охоронні зони об’єктів 
транспорту, зв’язку,інженерних 
комунікацій, відстані від 
об’єкта, що проектується до 
інженерних мереж

Згідно з ДБН Б.2.2-12:2019 
«Планування і забудова територій»; 
ДБН В. 1.1 -7:2016 «Пожежна безпека 
об’єктів будівництва. Загальні 
вимоги». ДБН В.2.3-5-2001 «Споруди 
транспорту. Вулиці та дороги 
населених пунктів». ДБН В.2.5-2- 
2001 Інженерне обладнання будинків 
і споруд. Зовнішні мережі та споруди. 
Газопостачання. ДБН В.2.5-74:2013
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Водопостачання зовнішні мережі та 
споруди. Основні положення 
проектування.

2. Оцінка сучасного стану території
2.1. Характеристика місця розміщення території

Територія проектування детального плану межує:
- з півночі -  промзона;
- з північного сходу -  пост електричної централізації, пустир, 

Новосанжарський консервний комбінат;
-зі сходу -  залізна дорога, чагарникове та лісове насадження, житлова 

забудова;
- з південного сходу -  залізнична дорога, чагарникове та лісове 

насадження, пустир, житлова забудова;
- з півдня -  залізна дорога, пустир, житлова забудова;
- з південного заходу -  ХПП, залізнична дорога, пустир, житлова 

забудова;
- із заходу -  ХПП, промзона, сільськогосподарскі землі;
- з північного заходу -  елеватор, промзона, сільськогосподарські землі, 

житлова забудова.
В результаті натурних обстежень встановлено, що на земельних ділянках 

детального проектування розміщені будівлі та споруди колишньої паливної 
бази.

Існуючі інженерні мережі:
- водопостачання здійснюється від водозабірної свердловини;
- повітряна лінія електропередач напругою 10кВ (проходить в 

північно-західній частині території детального планування);
- повітряні лінії електропередач напругою 0,4кВ прокладені по 

території колишньої паливної бази для обслуговування будівель та споруд.

2.2. Оцінка навколишнього середовища.
Територія детального проектування розміщена в промисловій зоні села 

Руденківка Новосанжарського району.
Поблизу об'єкту планованої діяльності дитячі дошкільні і шкільні установи 

відсутні. Об’єкти природно-заповідного фонду в розглянутому районі 
розміщення об’єкта планової діяльності відсутні. Об'єкти культурної 
спадщини, пам'ятки історії та архітектури поблизу об’єкта планової діяльності 
відсутні.

Цінні лісові і заповідні рослини в межах розташування підприємства 
відсутні. В межах території, що прилягає до майданчика, відсутній природно-
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заповідний фонд, немає цінних мисливських видів фауни, мисливських угідь, 
рідкісних та зникаючи видів тварин.

2.3. Існуючі планувальні обмеження.
Таблиця 3

Існуючі планувальні обмеження

Обмеження Посилання на номативні 
документи

Режими використання 
територій

1 2 3
Санітарно-захисні та охоронні зони

Санітарно-захисна зона 
складу паливних рідин -  

100м

п. 5.16. Державних 
санітарних правил 

планування та забудови 
населених пунктів, 

затверджених наказом 
МОЗ України від 
19.06.1996 №173

- забороняється будувати 
житлові, громадські та 
дачні будинки, 
розташовувати 
автозаправні станції або 
сховища паливно- 
мастильних матеріалів, 
влаштовувати спортивні 
майданчики для ігор, 
стадіони, зупинки 
громадського 
транспорту;
- не допускається 
влаштовувати звалища, 
розпалювати вогнища.

Санітарно-захисні та охоронні зони інженерних мереж

Охоронні зони ПЛ 
електромережі 10кВ (для 
ПЛ 10кВ -  10м в обидві 
сторони від крайнього 

поводу)

ст. ст. 21, 22, 24, 32 
Закону України «Про 
землі енергетики та 

правовий режим 
спеціальних зон 

енергетичних обєктів»; 
п. 5.8.9 Правил охорони 

електричних мереж, 
затверджених 

Постановою КМУ від 
04.03.1997 №209.

- забороняється будувати 
житлові, громадські та 
дачні будинки, 
розташовувати 
автозаправні станції або 
сховища паливно- 
мастильних матеріалів, 
влаштовувати спортивні 
майданчики для ігор, 
стадіони, зупинки 
громадського 
транспорту;
- не допускається 
влаштовувати звалища,
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розпалювати вогнища;
- забороняється саджати 
дерева та інші 
багаторічні зелені 
насадження.

Охоронна зона 
транформаторної 

підстанції -  3 м від 
огорожі

п. 5 Правил охорони 
електричних мереж, 

затверджених 
Постановою КМУ від 

04.03.1997 №209

- забороняється будувати 
житлові, громадські та 
дачні будинки, 
розташовувати 
автозаправні станції або 
сховища паливно- 
мастильних матеріалів, 
влаштовувати спортивні 
майданчики для ігор, 
стадіони, зупинки 
громадського 
транспорту;
- не допускається 
влаштовувати звалища, 
розпалювати вогнища;
- забороняється саджати 
дерева та інші 
багаторічні зелені 
насадження.

Зона санітарної охорони 
свердловини 

водозабірної -  15м

п. 15.2.1.1 
ДБН В.2.5-74:2013 
«Водопостачання. 
Зовнішні мережі та 

споруди».
Розробляється проект 

скорочення зони 
санітарної охорони 

свердловини 
водозабірної до 15м.

- забороняється будувати 
житлові, громадські та 
дачні будинки, 
розташовувати 
автозаправні станції або 
сховища паливно- 
мастильних матеріалів, 
влаштовувати спортивні 
майданчики для ігор, 
стадіони, зупинки 
громадського 
транспорту;
- не допускається 
влаштовувати звалища, 
розпалювати вогнища;
- забороняється саджати
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дерева та інші 
багаторічні зелені 
насадження.

Санітарно-захисні та охоронні зони транспортної інфраструктури

Санітарно-захисна зона 
колії безперервного 
транзитного руху 

залізниці -  100м по 
обидві сторони від 

крайної колії залізниці

п. 14.11.7 ДБН Б.2.2- 
12:2019 «Планування та 

забудова територій»

- забороняється будувати 
житлові, громадські та 
дачні будинки, 
розташовувати 
автозаправні станції або 
сховища паливно- 
мастильних матеріалів, 
влаштовувати спортивні 
майданчики для ігор, 
стадіони, зупинки 
громадського 
транспорту;
- не допускається 
влаштовувати звалища, 
розпалювати вогнища.

3. Мета розробки детального плану території

Детальний план розроблено з метою забезпечення вирішення 
містобудівних питань сталого розвитку території, виділення елементів 
планувальної структури, зокрема:

- уточнення планувальної структури і функціонального призначення 
території, параметрів забудови;

- визначення функціонального призначення та параметрів забудови 
території;

- визначення містобудівних умов та обмежень території розміщення 
терміналу приймання, обробки та відвантаження бітумних в’яжучих;

- визначення існуючих та прогнозованих планувальних обмежень 
використання території згідно з державними будівельними нормами та 
санітарно-гігієнічними нормами;

- зображення існуючих земельних ділянок та їх функціонального 
використання;

- забезпечення комплексності забудови території;
- визначення напрямів, черговості та обсягів подальшої діяльності щодо 

проведення заходів з інженерної підготовки та інженерного забезпечення 
території, організації транспортно-пішохідного руху, охорони стану
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навколишнього середовища, забезпечення екологічної безпеки, комплексного 
благоустрою, використання підземного простору.

4. Пропозиції щодо встановлення режиму забудови

Проектом детального плану передбачено будівництво терміналу 
приймання, обробки та відвантаження бітумних в’яжучих ТОВ «УКРІНВЕСТ 
ГРУПП» за адресою: вул. Миру, 10, 14, с. Руденківка, Новосанжарського 
району, Полтавської області.

Режим забудови території обумовлений необхідністю сталого розвитку 
території проектування, виділення елементів планувальної структури 
проектування, встановлення параметрів розвитку елементів планувальної 
структури та меж зон, розміщення об’єктів будівництва.

Земельна ділянка терміналу приймання, обробки та відвантаження 
бітумних в’яжучих розташована в північно-східній частині с. Руденківка, за 
межами житлової забудови і межує: північ - промзона; північний схід - пост 
електричної централізації, пустир, Новосанжарський консервний комбінат; схід 
- залізна дорога, чагарникове та лісове насадження, житлова забудова (800 м. 
від бітумосховища); південний схід - залізнична дорога, чагарникове та лісове 
насадження, пустир, житлова забудова (570 м. від бітумосховища); південь - 
залізна дорога, пустир, житлова забудова (300 м від бітумосховища); південний 
захід -ХПП, залізна дорога, пустир, житлова забудова (420 м. від місця наливу 
бітуму в автоцистерни); захід - ХПП, промзона, сільськогосподарскі землі; 
північний захід - елеватор, промзона, сільськогосподарські землі, житлова 
забудова (975 м. від дихального клапану горизонтального резервуару Marini 
РМВ Tank).

На проммайданчику терміналу приймання, обробки та відвантаження 
бітумних в’яжучих ТОВ «УКРІНВЕСТ ГРУПП» бітумні в'яжучі підвозяться 
залізничним транспортом та автомобільним транспортом на піддонах в 
металевих ємностях і вивантажується автонавантажувачем для складування 
сировини у сталевих барабанах на піддонах у 2-3 поверхи на всій вільній 
території поміж зонами розвантаження та виробництва.

Далі, залежно від потреби, сировина буде підвозитись на технологічну 
лінію обробки, де бітум підігрівається та відвантажується в автомобільні 
бітумовози. Потужність терміналу приймання, обробки та відвантаження 
бітумних в’яжучих ТОВ «УКРІНВЕСТ ГРУПП» становитиме 159360 м3/рік .

На території терміналу приймання, обробки та відвантаження бітумних 
в’яжучих по вул. Миру, 10, 14, в с. Руденківка, Новосанжарського району, 
Полтавської обл. ТОВ «УКРІНВЕСТ ГРУПП» знаходяться: бітумосховище, 
установка для переробки бітумних в’яжучих, місце наливу бітуму в
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автоцистерни, модульна заправка, авторемонтна майстерня, адмінбудівля, 
транспортне господарство.

Бітумні в’яжучі поставляються до терміналу вантажними автомобілями.
В перспективі (після реалізації розрахункового періоду 5-7 років) поставка 

бітумних в’яжучих до терміналу проводитиметься залізничним транспортом у 
залізничних цистернах.

Вантажними автомобілями бітум доставляється у твердому стані у 
сталевих барабанах та по мірі необхідності поступає на обробку в установку 
переробки бітумних в’яжучих та відвантажується до бітумовозів замовників. 
Барабани автоматично знімаються з піддону і подаються в нагрівальні камери 
(3 шт.), де відбувається розкриття барабанів і накопичення нагрітого до 
100-120°С бітуму в приймальній ванні. Порожні барабани пресуються 
гідравлічним пресом і подаються на ділянку накопичення порожньої тари.

Готові бітумні в’яжучі при температурі 100-120°С перекачуються за 
допомогою бітумних насосів з ванни нагрівальної установки в горизонтальні 
резервуари з мішалками об’ємом 50 м3 (4 шт.). У резервуарах відбувається їх 
нагрівання до 130°С. Після чого бітумні в’яжучі, через теплообмінник, в якому 
відбувається догрів бітуму до 170°С, вивантажуються в автоцистерни (місце 
наливу бітуму в автоцистерни).

Все насосне обладнання для перекачування бітуму повністю герметичне, 
тому викиди забруднюючих речовин від процесу перекачування бітуму 
відсутні.

Всі нагрівальні процеси відбуваються за допомогою теплоносія 
(термального масла) попередньо розігрітого до 200°С нагрівальними газовими 
установками (5 шт.).

На території проммайданчика облаштована модульна заправка, що 
включає в себе ємність для дизельного палива (об’ємом 10 м3) з 
паливороздавальною колонкою.

На підприємстві використовуються лише нафтові бітуми відповідно до 
ДСТУ 4044- 2001. «Бітуми нафтові дорожні в’язкі. Технічні умови».

Бітум нафтовий дорожній є складною сумішшю сполук органіки різного 
характеру та вуглеводнів, не википає при температурах перегонки нафти. 
Основні складові бітумів представлені асфальтенів, смолами та нафтовими 
маслами. В'язкі нафтові дорожні бітуми виготовляють окисленням продуктів 
прямої перегонки нафти та селективного розділення нафтопродуктів (асфальтів 
деасфальтизації, екстрактів селективного очищення), а також 
компаундированием зазначених окислених та неокислених продуктів або у 
вигляді залишку прямої перегонки нафти. Бітуми нафтові дорожні випускається 
двох видів: в'язкі та рідкі. Укладання доріг проводиться в основному у теплу
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пору року, тому використовується в'язкий дорожній бітум. Рідкий дорожній 
бітум -  це той же в'язкий бітум з додаванням розчинників, які збільшують 
текучість.

Будівництво терміналу передбачається на території існуючої паливної бази 
та автомобільної заправки. Згідно (ДСП № 173-96) розмір санітарно-захисної 
зони наливної бази становить 100 м, який дотримується у всіх напрямках.

«Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів» 
(ДСП № 173- 96) вимагають для підприємств та будівельних організацій, на 
території яких здійснюється транспортування та розігрівання бітуму СЗЗ 
розміром 1000 м. Ця вимога не дотримується, найближча житлова забудова 
розташована у південному напрямку на відстані 300 м від об’єкту, тобто СЗЗ 
об’єкту підлягає корегуванню з урахуванням вимог п. 5.4 та відповідно до п. 5.9 
ДСП № 173-96.

Відповідно до Висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи 
від 21.12.2019 № 12.2-18-4/28368 (далі -  Висновок) проведено коригування СЗЗ 
на підставі розрахунків встановлення її від джерел об’єкту по румбах: північ - 
1000 м, північний схід - 375 м, схід - 800 м, південний схід - 570 м, південь -  
300 м, південний захід - 187 м, захід - 133 м, північний захід - 265 м.

Підставами для такого коригування нормативного розміру СЗЗ є 
використання нового технологічного обладнання та дотримання вимог 
ДСП № 173-96 на межі коригованої СЗЗ.

Основними джерелами утворення забруднюючих речовин терміналу 
приймання, обробки та відвантаження бітумних в’яжучих ТОВ «УКРІНВЕСТ 
ГРУПП» є: труби парогенераторів та нагрівальних установок, дихальні клапани 
наземних резервуарів зберігання бітумних в’яжучих, нагрівальні камери, 
дихальні клапани горизонтальних резервуарів Marini РМВ Tank, місце наливу 
бітуму в автоцистерни, заправний пістолет паливо-роздавальної колонки, 
дихальний клапан резервуару зберігання дизельного пального та автотранспорт 
(маневрування автотранспорту по території підприємства).

Розрахункові обсяги викидів основних забруднюючих речовин в 
атмосферне повітря при функціонуванні підприємства становитимуть: сажа - 
0,0036 т/рік, вуглецю оксид - 2,85899 т/рік, вуглецю діоксид - 9314,09164 т/рік, 
метан - 0,16674 т/рік, азоту діоксид - 10,69057 т/рік, оксид діазоту - 
0,01666 т/рік, ангідрид сірчистий - 0,002601 т/рік, вуглеводні граничні - 
6,7126785 т/рік, бенз(а)пірен - 0,000000024 т/рік.

Згідно з п. 5.21 ОНД-86, виходячи зі співвідношення потужності викиду, 
висоти джерела та ГДК речовини, доцільним є виконання розрахунків 
розсіювання лише для таких речовин: азоту діоксид та вуглеводні граничні. 
Оскільки у викидах підприємства присутній діоксид сірки, що утворюють
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групу сумації діоксид сірки, то розрахунок також проводився для ангідриду 
сірчистого та вказаної групи сумації.

Розрахунки розсіювання вказаних забруднювачів в приземному шарі 
атмосферного повітря були виконані з використанням програмного засобу 
«ЕОЛ +», що реалізує методику ОНД-86.

Згідно з наданими матеріалами максимальні розрахункові концентрації 
основних забруднюючих речовин в приземному шарі атмосферного повітря на 
межі скоригованої СЗЗ об’єкту з урахуванням фону становитимуть: діоксид 
азоту - 0,22 ГДК, ангідрид сірчистий, - 0,400145 ГДК, вуглеводні граничні - 
0,59 ГДК, група сумації діоксид сірки - 0,62 ГДК, тобто не перевищуватиме 
гігієнічних нормативів встановлених нормативним документом «Гранично 
допустимі концентрації хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі 
населених місць», затверджених Т.в.о. головного державного санітарного 
лікаря України 03 березня 2015 року.

Дослідження фактичного стану забруднення атмосферного повітря на межі 
найближчої житлової забудови не виявили перевищень ГДК по забруднювачах, 
специфічних для даного об’єкту по яким виконувався розрахунок розсіювання. 
Так, згідно з протоколом дослідження повітря населених місць № 1966-2025 від 
22.08.2019 р. наявність речовин не виявлено.

Основним джерелом акустичного впливу на об’єкті є маневруваннях 
транспорту. Найбільший розрахунковий еквівалентний рівень шуму на межі 
скоригованої СЗЗ становить 37,7 дБА, що відповідає вимогам 
ДБН В. 1.1-31:2013 для денного та нічного часу. Натурні вимірювання рівнів 
шуму на межі запропонованої СЗЗ не виявили перевищень гігієнічних 
нормативів. Згідно з протоколами вимірювань рівнів шуму № 101, №102, №103, 
№104, №105 від 21.08.2019 р. виміряний еквівалентний рівень шуму на межі 
найближчої житлової забудови не перевищує 44 дБА, що також відповідає 
вимогам ДБН В. 1.1-31:2013 для денного та нічного часу.

Таким чином, встановлення для терміналу приймання, обробки та 
відвантаження бітумних в’яжучих ТОВ «УКРІНВЕСТ ГРУПП» з урахуванням 
існуючої ситуації СЗЗ від джерел об’єкту по румбах північ - 1000 м, північний 
схід - 375 м, схід - 800 м, південний схід - 570 м, південь - 300 м, південний 
захід - 187 м, захід - 133 м, північний захід - 265 м не порушуватиме вимог 
«Державних санітарних правил планування та забудови населених пунктів» 
(№ 173-96), ДБН В. 1.1-31:2013 «Захист територій, будинків і споруд від 
шуму», «Гранично допустимих концентрацій хімічних і біологічних речовин в 
атмосферному повітрі населених місць» затверджених Т.в.о. головного 
державного санітарного лікаря України 03 березня 2015 року. що
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підтверджується висновком Державної санітарно-епідеміологічної експертизи 
від 21.12.2019 року № 12.2-18-4/28368 (копія висновку додається).

Держпродспоживслужба погодила матеріали «Коригування розміру 
санітарно-захисної зони терміналу приймання, обробки та відвантаження 
бітумних в’яжучих по вул. Миру, 10, 14, в с. Руденківка, Новосанжарського 
району, Полтавської області, ТОВ «УКРІНВЕСТ ГРУПП» та встановити для 
цього об’єкту СЗЗ від джерел по румбах північ - 1000 м, північний схід - 375 м, 
схід - 800 м, південний схід - 570 м, південь - 300 м, південний захід - 187 м, 
захід - 133 м, північний захід - 265 м із здійсненням обов’язкового моніторингу 
протягом періоду дії висновку рівнів забруднення атмосферного повітря 
специфічними для об’єкту речовинами та шуму на межі скоригованої СЗЗ 
підприємства.

Отже, після реалізації всіх проектних рішень передбачених детальним 
планом території виникнуть наступні прогнозовані планувальні обмеження:

Таблиця 4
Прогнозовані планувальні обмеження

Обмеження Посилання на номативні 
документи

Режими використання 
територій

1 2 3
Санітарно-захисні та охоронні зони

Санітарно-захисна зона 
бітумосховища -  

встановлена відповідно 
до законодавства 

(відповідно до графічних 
матеріалів)

п. 5.6. Державних 
санітарних правил 

планування та забудови 
населених пунктів, 

затверджених наказом 
МОЗ України від 
19.06.1996 №173 

Висновок державної 
санітарно- 

епідеміологічної 
експертизи Державної 

служби України з питань 
безпечності харчових 
продуктів та захисту 

споживачів 
№12.2-18-4/28368 
від 21.12.2019 р.

- забороняється будувати 
житлові, громадські та 
дачні будинки, 
влаштовувати спортивні 
майданчики для ігор, 
стадіони,

Санітарно-захисна зона 
модульної АЗС -  50 м

п. 5.32. Державних 
санітарних правил 

планування та забудови

- забороняється будувати 
житлові, громадські та 
дачні будинки,
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населених пунктів, 
затверджених наказом 

МОЗ України від 
19.06.1996 №173

розташовувати 
автозаправні станції або 
сховища паливно- 
мастильних матеріалів, 
влаштовувати спортивні 
майданчики для ігор, 
стадіони, зупинки 
громадського 
транспорту;
- не допускається 
влаштовувати звалища, 
розпалювати вогнища.

Санітарно-захисні та охоронні зони інженерних мереж

Охоронні зони ПЛ 
електромережі 10кВ (для 
ПЛ 10кВ -  10м в обидві 
сторони від крайнього 

поводу)

ст. ст. 21, 22, 24, 32 
Закону України «Про 
землі енергетики та 

правовий режим 
спеціальних зон 

енергетичних обєктів»; 
п. 5.8.9 Правил охорони 

електричних мереж, 
затверджених 

Постановою КМУ від 
04.03.1997 №209.

- забороняється будувати 
житлові, громадські та 
дачні будинки, 
розташовувати 
автозаправні станції або 
сховища паливно- 
мастильних матеріалів, 
влаштовувати спортивні 
майданчики для ігор, 
стадіони, зупинки 
громадського 
транспорту;
- не допускається 
влаштовувати звалища, 
розпалювати вогнища;
- забороняється саджати 
дерева та інші 
багаторічні зелені 
насадження.

Охоронна зона 
транформаторної 

підстанції -  3 м від 
огорожі

п. 5 Правил охорони 
електричних мереж, 

затверджених 
Постановою КМУ від 

04.03.1997 №209

- забороняється будувати 
житлові, громадські та 
дачні будинки, 
розташовувати 
автозаправні станції або 
сховища паливно- 
мастильних матеріалів, 
влаштовувати спортивні
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майданчики для ігор, 
стадіони, зупинки 
громадського 
транспорту;
- не допускається 
влаштовувати звалища, 
розпалювати вогнища;
- забороняється саджати 
дерева та інші 
багаторічні зелені 
насадження.

Зона санітарної охорони 
свердловини 

водозабірної -  15м

п. 15.2.1.1 
ДБН В.2.5-74:2013 
«Водопостачання. 
Зовнішні мережі та 

споруди»
Розробляється проект 

скорочення зони 
санітарної охорони 

свердловини 
водозабірної до 15м.

- забороняється будувати 
житлові, громадські та 
дачні будинки, 
розташовувати 
автозаправні станції або 
сховища паливно- 
мастильних матеріалів, 
влаштовувати спортивні 
майданчики для ігор, 
стадіони, зупинки 
громадського 
транспорту;
- не допускається 
влаштовувати звалища, 
розпалювати вогнища;
- забороняється саджати 
дерева та інші 
багаторічні зелені 
насадження.

Охоронна зона 
газопроводу низького 
тиску -  2м по обидві 

сторони від осі 
газопроводу

Підрозділ 4 Розділу ІІІ 
Кодексу

газорозподільчих систем, 
затверджених 

постановою НКРЕКП від 
30.09.2015 №2494

- вздовж газопроводів 
низького тиску 
забороняється будь-яке 
проведення ремонтних 
будівельних і земляних 
робіт в межах, 
встановлених умовними 
лініями, що проходять в 
2м від осі газопроводу по
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обидві сторони без 
відповідного погодження 
Оператора ГРМ.

Санітарно-захисні та охоронні зони транспортної інфраструктури

Санітарно-захисна зона 
колії безперервного 
транзитного руху 

залізниці -  100м по 
обидві сторони від 

крайної колії залізниці

п. 14.11.7 ДБН Б.2.2- 
12:2019 «Планування та 

забудова територій»

- забороняється будувати 
житлові, громадські та 
дачні будинки, 
розташовувати 
автозаправні станції або 
сховища паливно- 
мастильних матеріалів, 
влаштовувати спортивні 
майданчики для ігор, 
стадіони;
- не допускається 
влаштовувати звалища, 
розпалювати вогнища.

5 / ' Ч  •  • •  •  • • •  • • •. Основні принципи планувально-просторової організації території. 
5.1. Архітектурно-планувальне рішення. Структура забудови.

Територія проектування детального плану території в процесі освоєння 
потребує проведення робіт з інженерної підготовки для забезпечення 
відведення поверхневих вод за межі території. Враховуючи існуючий рельєф 
території передбачено улаштування відкритої системи збору поверхневих 
стічних вод шляхом встановлення по контуру території проектування 
дренажної системи відведення поверхневих стічних вод до локальних очисних 
споруд (піско- та жироуловлювачів). Вода після очищення вивозиться 
асенізаційною машиною за окремим договором з комунальним підприємством 
чи іншою організацією.

Підїзд на територію проектування передбачено автодорогою та під’їзною 
залізною дорогою від транзитної залізничної дороги Полтава -  Кременчуг.

Загалом територія, на яку розробляється детальний план території 
потребує реорганізації за функціональним призначенням, прокладанням 
інженерної мережі.

Інженерна інфраструктура території включає інженерні мережі, які 
необхідні для забезпечення території проектування, а саме:

- електричні мережі - повітряна лінія електропередач напругою 10кВ 
(проходить в північно-західній частині території детального планування) і 
повітряні лінії електропередач напругою 0,4 кВ прокладені по території 
колишньої паливної бази для обслуговування будівель та споруд;
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- мережа водопостачання - водопостачання здійснюється від водозабірної 
свердловини для обслуговування адміністративної будівлі;

- мережа водовідведення - водовідведення здійснюється до станції 
очищення стічних вод виробничої каналізації з подальшим вивезенням 
асенізаційною машиною за окремим договором з комунальним підприємством 
чи іншою організацією;

- мережа газопостачання - газопостачання території проектування 
здійснюєся газопроводом низького тиску для обслуговування установки для 
переробки бітумних в’яжучих.

5.2. Комплексний благоустрій території.
Стан навколишнього середовища ділянки, яка розглядається, визначається 

санітарним станом повітря, води, грунту, акустичним та електромагнітним 
режимом.

У проекті детального плану території наступні заходи з благоустрою:
- влаштування суцільного бетонного покриття по території проектування 

детального плану;
- споруди системи тимчасового зберігання та виведення побутових 

відходів;
- влаштування огорожі;
- нічне освітлення території;
- влаштування газонного покриття.

5.3. Організація руху транспорту та пішоходів.
Майже вся територія детального проектування вкрита суцільним 

бетонним покриттям на якому відбувається маневрування автомобілів для 
забезпечення технологічних потреб та рух пішоходів.

Основний заїзд (виїзд) передбачений з північної сторони з автомобільної 
дороги. Також передбачений заїзд на територію з північно-західної сторони 
для обслуговування модульної заправки.

Графічними матеріалами проекту детального проектування передбачені 
схеми руху автотранспорту та пішоходів.

5.4. Інженерна підготовка та захист території.
Проектними рішеннями передбачено якісне горизонтальне і вертикальне 

планування території, що забезпечить відведення поверхневих вод для 
нормального функціонування комплексу з переробки бітумних в’яжучих.

Вертикальне планування території повинно забезпечувати допустимі для 
руху всіх видів транспорту, уклони з раціональним балансом земляних робіт.
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5.5. Пожежна безпека.
Оскільки підприємство працює з бітумними матеріалами, які є 

вогненебезпечними, виникла необхідність проектування на його території 
пожежного депо ІІІ типу. Згідно додатку Ж ДСТУ 8767:2018 «Пожежно- 
рятувальні частини» пожежне депо ІІІ типу повинно мати наступні 
приміщення:

Таблиця 5
Перелік обов’язкових приміщень пожежного депо ІІІ типу

№ з/п Найменування приміщення Площа, м2

1 Стоянка-гараж для аварійно- 
рятувальної техніки 70

2
Приміщення для зберігання та 
перевірення засобів індивідуального 
захисту органів дихання та зору

20

3 Караульне приміщення (кімната 
відпочинку чергового караулу)

27
(4,5 на 1 люд. з розрахунку 

150% чисельності чергового 
караулу)

4 Г ардероб для спеціального 
форменого одягу

24
(4 на 1 люд. з розрахунку 150% 
чисельності чергового караулу)

5 Душова та вбиральня
4

(1 на 1 люд. з розрахунку 100% 
чисельності чергового караулу)

6 Кімната для прання та сушіння 
форменого одягу 10

7 Кімната для підігрівання та 
приймання їжі 6

8 Стоянка-гараж резервної пожежної та 
аварійно-рятувальної техніки 48

Всього 209
За результатами розрахунку прийнято для пожежного депо ІІІ типу 

одноповерхову будівлю з розмірами в плані 20х12м, загальною площею 240м2.
Відповідно до вимог п.15.1.1 ДБН Б.2.2-12:2019 "Планування та забудова 

територій" пожежне депо ІІІ типу в своєму складі матиме 1 пожежний 
автомобіль.

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. 
Пожежна безпека об’єкта забезпечується комплексом безпечних умов роботи 
об’єкту, евакуацію людей і матеріальних цінностей.

Протипожежні заходи для проектної території, перш за все забезпечуються 
рішеннями закладеними у детальному плані території на підстві вимог 
державних будівельних норм та правил, а саме:

- дотримання протипожежних відстаней до існуючої забудови;
21



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

- забезпечення можливості проїзду протипожежного транспорту до усіх 
об’єктів і споруд;

- облаштування місць для розміщення засобів первинного пожежогасіння 
(протипожежний щит) в місцях розташування об’єктів підвищеної пожежної 
небезпеки;

- встановлення підземного пожежного резервуару 75 куб. м. та двох 
наземних пожежних резервуарів 50 куб. м.

. Заходи реалізації детального плану території.
Здійснення забудови обґрунтовується відповідними техніко-економічними 

розрахунками, містобудівними і санітарно-гігієнічними вимогами.
Виходячи з вимог Закону України «Про регулювання містобудівної 

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

На подальших стадіях проектування , згідно із завданням на проектування, 
можливе виділення черговості будівництва та пускових комплексів для 
подальшого освоєння території.

Розрахунковий термін реалізації детального плану території 5-7 років. 
Затверджений детальний план є підставою для отримання вихідних даних на 
проектування.

7. Основні техніко-економічні показники
Таблиця 6

Техніко-економічні показники
№ Показник Од. вим. Кількість Примітка

1 Площа території в межах 
проектування га 2,2724

2 Площа забудови (в тому числі 
технологічні майданчики) га 0,3256

3 Площа твердого покриття га 1,388
4 Площа озеленення га 0,0582
5 Інші території га 0,5006
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Схема розташування території' у  планудальній
структурі населеного пункту М 1:20000 умоВщпОЗНАЧЕННЯ:

!-С>
СІ

зь
СС)-5

- межа населеного пункту с Руденкібка

-  межа території детального планування

-  територія детального планування

10/03-2020 ДП

Детальний план території' д межах населеного пункту села 

Руденкі дка Нодосанжарського району, Полтадськоі областіЗмін. Кільк. Арк. №док. Підпис Дата

Замовник -  Руденківська сільська р ад а Стадія Аркуш Аркушід

ГАП Педан С.В.
Нодосанжарського району ДП 1ГІП

Н.контроль Схема розташубання території' у  
планубальні й структурі населеного 

пункту М 120000

ФОП Пономаренко Л.М. 
РНОКПП 2945106366Передірид Педан С.В.

Розробид Ъномаренко £
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Викопіювання із Публічної' кадаст рової' карти У кра їни
М 120000

%£>•

УМОВНІ ПОЗНА ЧЕННЯ:

-  адміністративні межі населеного пункту 
с Руденківка

-  територія детального планування

1. Земельна ділянка з кадастровим номером 5323485501:01:0010659 
та площею 0,5681 га.

Цільове призначення: 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.

2. Земельна ділянка з кадастровим номером 5323485501010010660 
та площею 1,7043 га.

Цільове призначення: Для розміщення та експлуатації основних, 
підсобних і  допоміжних будівель та споруд підприємств переробної,
машинобудівної та іншої промисловості розміщення та експлуатації 
основних, підсобних і  допоміжних будівель та споруд підприємств 
переробної, машинобудівної' та іншої' промисловості.

10/03-2020 ДП

Детальний план території' в межах населеного пункту села 

Руденківка Новосанжарського району, Полтавської областіЗмін. Кільк. Арк. №док. Підпис Дата

Замовник -  Руденківська сільська р ад а Стадія Аркуш Аркушів

ГАП Педан С.В.
Новосанжарського району ДП 2ГІП

Н.контроль Викопіювання із Публічної' кадастрової 
карти України М 120000

ФОП Пономаренко Л.М. 
РНОКПП 2945106366Перевірив Педан С.В.

Розробив Іономаренко А



УМОВНІ ПОЗ НА ЧЕННЯ:

План існуючого Використання території' поєднаний з опорним планом  
та схемою існуючих планувальних обмежень М 1:1000

10кВ

ЗТП №250

ТП /№584

Вод сВерд

межа території' детального планування  

межі земельних ділянок

існуючі виробничі будівл і та споруди

будівлі, що підлягають демонтажу

існуюча лінія електропередач 10кВ 

існуюча залізнична колія

трансформаторна підстанція ЗТП №250 10кВ/0,4кВ  

трансформаторна підстанція ТП №584 10кВ/0,4кВ  

водозабірна свердловина

и - ----

охоронні зони  

саніт арно-захисн і зони

1-й пояс сан іт арно-захисно ї' зони водозаб ірної' свердловини -  15м

Ділянки проектування детального плани
1. Земельна ділянка площею 0,5681 га. Кадастровий номер: 5323485501:01:001:0659. Тип власності:

Комунальна власність. Цільове призначення: 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. На ділянці проектування розташовані наступні існуючі будівлі: 
ангар для техніки, трансформаторна підстанція ТП №584, трансформаторна підстанція ЗТП №250.

2. Земельна ділянка площею 1,7043 га. Кадастровий номер: 5323485501:01:001:0660. Тип власності:
Комунальна власність. Цільове призначення: Для розміщення та експлуатації' основних, підсобних і  
допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості розміщення 
та експлуатації основних, підсобних і  допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, 
машинобудівної та іншої промисловості. На ділянці проектування розташовані наступні існуючі будівлі: 
ємності об'ємом 400м3 (9шт.), виробничі будівлі (3шт.), електрощитова, душова, туалет, водозабірна
свердловина, гаражі, пожежний резервуар 75м3.

Сцміжні ділянки до ділянки проектцвання детального плани
3. Земельна ділянка площею 1,2907 га. Кадастровий номер: 5323485501:01:001:0026. Тип власності:

Приватна власність. Цільове призначення: Для розміщення та експлуатації ' основних, підсобних і
допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної' та іншої' промисловості.

4. Земельна ділянка площею 2,5 га. Кадастровий номер: 5323485501:01:001:0657.
Тип власності: Державна власність. Цільове призначення: Для розміщення та експлуатації будівель і  
споруд автомобільного транспорту та дорожнього господарства для автомобільного транспорту.

5. Земельна ділянка площею 3,7803 га. Кадастровий номер: 5323485501:01:001:0112. Тип власності:
Комунальна власність. Цільове призначення: Для розміщення та експлуатації' основних, підсобних і
допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості для 
підприємств іншої промисловості.

6. Земельна ділянка площею 0,8173 га. Кадастровий номер: 5323485501:01:001:0150. Тип власності:
Комунальна власність. Цільове призначення: Для розміщення та експлуатації' основних, підсобних і
допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної' та іншої' промисловості.

7 Земельна ділянка площею 5,323 га. Кадастровий номер: 5323485501:01:001:0089. Тип власності:
Комунальна власність. Цільове призначення: Для розміщення та експлуатації' основних, підсобних і
допоміжних будівель та споруд підприємствами, що пов'язані з користуванням надрами.

8. Земельна ділянка площею 0,2834 га. Кадастровий номер: 5323485501:01:001:0219. Тип власності:
Комунальна власність. Цільове призначення: Добувної' будівництво п ід їздно ї' кол ії' на станції' /Н ов і
Санжари/ Південної' залізниці.

9 Земельна ділянка площею 15,7446 га. Кадастровий номер: 5323485501:01:001:0002. Тип власності:
Державна власність. Цільове призначення: Для розміщення та експлуатації' будівель і  споруд залізничного 
транспорту експлуатації та обслуговування залізничного транспорту.

10. Земельна ділянка площею 0,1234 га. Кадастровий номер: 5323485501:01:001:0658. Тип власності:
Комунальна власність. Цільове призначення: Для розміщення та експлуатації' основних, підсобних і
допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної' та іншої' промисловості.

11 Земельна ділянка площею 0,0591 га. Кадастровий номер: 5323485501:01:001:0216. Тип власності:
Комунальна власність. Цільове призначення: Промисловості будівництво та обслуговування з'єднувальної 
п ід 'їздно ї' кол ії' на станції' Нові Санжари.

1. Ширина прилегл о ї  т е р и т о р і ї  до ділянки п р о е к т у в а н н я  д е т а л ь н о г о  плану с т а н о в и т ь  в усіх напрям ка х не менше 50м.

10/03-2020 ДП

Детальний план території'  в  межах населеного пункту села 

Руденкі вка Новосанжарського району, Полтавської областіЗмін. Кіл ьк. Арк. №док. Пі дпис Дата

Замовник -  Руденківська сільська рада  

Новосанжарського району

Стадія Аркуш Арк уші  В

ГАП Педан С.В. ДП 3ГІП

Н..контроль План існуючого Використання території 
поєднаний з опорним планом та схемою 

існуючих плануВальних обмежень М 11000

ФОП Пономаренко Л.М. 
РНОКПП 2945106366ПереВіриВ Педан С.В.

Розробив іономаренко А
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Проектний план поєднаний з і схемою прогнозованих планудальних обмежень М 1:1000

Пд

16

3$.

1. Ширина прилегл о ї  т е р и т о р і ї  до ділянки п р о е к т у в а н н я  д е т а л ь н о г о  плану с т а н о в и т ь  В усіх напрям ка х не менше 50м.

УМОВНІ ПОЗ НА ЧЕННЯ:

існуючі проектні Найменування

Межа території детального планування

Межі земельних ділянок

^ 1 Виробничі будівлі та споруди

Майданчик під установку для переробки бітумних в'яжучих

Майданчики з твердим покриттям

Автомобільна дорога з твердим покриттям

в Територія озеленення

-------------10кВ — -------------10кВ----------- Лінія електропередач 10кВ

Залізнична колія

н
ЗТП №250

И
ЗТП №250 Трансформаторна підстанція ЗТП №250

ТП №584 ТП №584 Трансформаторна підстанція ТП №584

водсверд Зод-свер д Водозабірна свердловина

-  —  - -  —  - Охоронні зони

-  ч -  - -  ч -  - Санітарно-захисні зони

------н + ----- -----+ +  ----- 1-й пояс санітарно-захисної зони водозабірної свердловини -  15м

Експлікація будівель та споруд

Номер
на

плані
Позначення Поверховість

Площа
забудови,

м2
Примітка

1 Установка для переробки бітумних в'яжучих - 953,0 проект

2 Приміщення оператора 1 14,0 проект

3 Бітумосховище - - проект

4 Підземний пожежний резурвуар 75м3 - 14,3 існую ч.

5 Водозабірна свердловина - - існую ч.

6 Адміністративно-побутовий комплекс (АПК) 2 2 4 0 проект

7 АПК та слюсарна майстерня 2 208,1 існую ч.

8 Трансформаторна підстанція ТП №584 1 18 існую ч.

9 Трансформаторна підстанція ЗТП №250 1 31,6 існую ч.

10 Ангар для техніки 1 148,15 існую ч.

11 Модульна заправка 1 7,2 проект

12 Ваги - 5 4 0 проект

13 Стоянка для транспорту персоналу - 930 проект

14 Пожежне депо III типу - 240,0 проект

15 Зона разгрузки контейнеров №1 - - проект

16 Зона разгрузки контейнеров №2 - - проект

17 Приміщення для охорони 1 4 0 проект

18 Майданчик для зберігання побутових відходів - 150 проект

19 Наземний пожежний резервуар 50м3 - 180 проект

10/03-2020 ДП

Змін. Кіл ьк. Арк. №док.

ГАП

ГІП

Педан С.В.

Н.контроль

Перевірив Педан С.В.

Розробив Пономаренко В.

Детальний план території' в межах населеного пункту села

Руденківка Новосанжарського району, Полтавської' області

Замовник - Руденківська сільська рада 

Новосанжарського району

Стадія Аркуш Аркушів

ДП 4
Проектний план поєднаний з і схемою 

прогнозованих планувальних обмежень 
М 11000

ФОП Пономаренко Л.М. 
РНОКПП 2945106366
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Проектний план поєднаний з і схемою прогнозованого планувального обмеження 
від установки для переробки бітумних в'яжучих та бітумосховища М 1:10000

4

УМОВНІ ПОЗНА ЧЕННЯ:

-  межа території 
детального планування

-  санітарно-захисна зона 
від установки для  
переробки бітумних 
в'яжучих та 
бітумосховища

-  територія житлової 
садибної забудови

-  виробнича територія

УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ:

1 Хлібоприймальний пункт (санітарно-захисна зона -  187м)

2. Хлібоприймальний пункт (санітарно-захисна зона -  133м)
3. Елеватор (санітарно-захисна зона -  265м)

4. Новосанжарський консервний завод (санітарно-захисна зона -  3 75м)

Змін. Кіл ьк. Арк. №док.

ГАП

ГІП

Педан С.В.

Н.контроль

Перевірив Педан С.В.

Розробив Пономаренко В.

10/03-2020 ДП

Детальний план території' в межах населеного пункту села

Руденківка Новосанжарського району, Полтавської' області

Замовник - Руденківська сільська рада Стадія Аркуш Аркуші в

Новосанжарського району ДП 5
Проектний план поєднаний зі схемою 

прогнозованого планувального обмеження 
ві д установки для переробки бітумних 
в'яжучих та бітумосховища М 1:10000

ФОП Пономаренко Л.М. 
РНОКПП 295106366
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Схема о рган ізац ії' р уху  транспорту і  піхододів М 1:1000

Пд

©

16

© ,

1. Ширина пр илегл о ї  т е р и т о р і ї  до ділянки п р о е к т у в а н н я  д е т а л ь н о г о  плану с т а н о в и т ь  В усіх напрям ка х не менше 50м.

УМОВНІ ПОЗ НА ЧЕННЯ:

існуючі проектні Найменування

Межа території детального планування

Межі земельних ділянок

^ 1
Виробничі будіВлі та споруди

Майданчик під установку для переробки бітумних В'яжучих

Майданчики з тВердим покриттям

— 1 Автомобільна дорога з тВердим покриттям

Територія озеленення

-------------10кВ— -------------10кВ----------- Лінія електропередач 10кВ

Залізнична колія

И

ЗТП №250
И

ЗТП №250 Трансформаторна підстанція ЗТП №250

ТП №б 84 ТП №584 Трансформаторна підстанція ТП №584

вдд-сйерд вод-сйерд Водозабірна сВердлоВина

------------------- > ----------- Основний шлях руху легкоВих аВтомобіліВ

----------------- У ----------- ОсноВний шлях руху Вантажних аВтомобіліВ

Основний шлях руху пішоходів

------------------— Траєкторія п ід ' ї 'зду залізничного транспорту

Експлікація будівель та споруд

Номер
на

плані
Позначення Поверховість

Площа
забудови,

м2
Примітка

1 Установка для переробки бітумних в'яжучих - 953,0 проект

2 Приміщення оператора 1 14,0 проект

3 Бітумосховище - - проект

4 Підземний пожежний резурвуар 75м3 - 14,3 існую ч.

5 Водозабірна свердловина - - існую ч.

6 Адміністративно-побутовий комплекс (АПК) 2 2 4 0 проект

7 АПК та слюсарна майстерня 2 208,1 існую ч.

8 Трансформаторна підстанція ТП №584 1 1,8 існую ч.

9 Трансформаторна підстанція ЗТП №250 1 31,6 існую ч.

10 Ангар для техніки 1 148,15 існую ч.

11 Модульна заправка 1 7,2 проект

12 Ваги - 54,0 проект

13 Стоянка для транспорту персоналу - 930 проект

14 Пожежне депо III типу - 240,0 проект

15 Зона разгрузки контейнеров №1 - - проект

16 Зона разгрузки контейнеров №2 - - проект

17 Приміщення для охорони 1 4 0 проект

18 Майданчик для зберігання побутових відходів - 150 проект

19 Наземний пожежний резервуар 50м3 - 180 проект

10/03-2020 ДП

Змін. Кільк. Арк. №док. Підпис Дата

Детальний план території' в межах населеного пункту села 

Рудєнківка Новосанжарського району, Полтавської' області

ГАП Педан С.В.

ГІП

Замовник - Руденківська сільська рада 
Новосанжарського району

Стадія

ДП
Аркуш

6
Аркуші в

Нконтроль

Перевірив Педан С.В.

Розробив Пономаренко В.

Схема організац ії' руху транспорту 
і  пі шоході в М 11000

ФОП Пономаренко Л.М. 
РНОКПП 295106366
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Схема інженерної' підготовки території' та вертикального планування М 1:1000

4.48

Пд

9566
9566

9560
9560

§

96.50

1. Ширина прилегл о ї  т е р и т о р і ї  до ділянки п р о е к т у в а н н я  д е т а л ь н о г о  плану с т а н о в и т ь  В усіх напрям ка х не менше 50м.

УМОВНІ ПОЗНА ЧЕННЯ:

існуючі проектні Найменування

Межа території детального планування

Межі земельних ділянок

Виробничі будіВлі та споруди

Майданчик п ід уст ановку для переробки бітумних В'яжучих

Майданчики з тВердим покриттям

АВтомобільна дорога з тВердим покриттям

в Територія озеленення

-----10кВ— -----10кВ---- Лінія електропередач 10кВ

Залізнична колія

И
ЗТП №250

И
ЗТП №250 Трансформаторна підстанція ЗТП №250

ТП №584 ТП №584 Трансформаторна підстанція ТП №584

Зод-сверд вдд-сйерд Водозабірна сВердлоВина

95.20
9630 Проектна позначка Висоти /  натурна позначка Висоти

5%
100 Ухил %%, Відстань, напрямок стоку

і---!ОСОС пов  1____ 1 Станція очищення поВерхнеВих стічних Вод

дренаж Дренажна система ВідВедення поВерхнеВих стічних Вод

Експлікація будівель та споруд

Номер
на

плані
Позначення Поверховість

Площа
забудови,

м2
Примітка

1 Установка для переробки бітумних в'яжучих - 953,0 проект

2 Приміщення оператора 1 14,0 проект

3 Бітумосховище - - проект

4 Підземний пожежний резурвуар 75м3 - 14,3 існую ч.

5 Водозабірна свердловина - - існую ч.

6 Адміністративно-побутовий комплекс (АПК) 2 24,0 проект

7 АПК та слюсарна майстерня 2 208,1 існую ч.

8 Трансформаторна підстанція  ТП №584 1 1,8 існую ч.

9 Трансформаторна підстанція  ЗТП №250 1 316 існую ч.

10 Ангар для техніки 1 148,15 існую ч.

11 Модульна заправка 1 7,2 проект

12 Ваги - 54,0 проект

13 Стоянка для транспорту персоналу - 93,0 проект

14 Пожежне депо III типу - 240 0 проект

15 Зона разгрузки контейнеров №1 - - проект

16 Зона разгрузки контейнеров №2 - - проект

17 Приміщення для охорони 1 4 0 проект

18 Майданчик для зберігання побутових відходів - 150 проект

19 Наземний пожежний резервуар 50м3 - 180 проект

10/03-2020 ДП

Змін. Кільк. Арк. №док.

ГАП

ГІП

Педан С.В.

Н контроль

Перевірив Педан С.В.
Розробив Пономаренко В.

Детальний план території' В межах населеного пункту села 

РуденкіВка НоВосанжарського району, Полтавської' області

Замовник - Руденківська сільська рада 
НоВосанжарського району

Стадія Аркуш Аркушів

ДП 7
Схема інженерної' підготовки території 
та вертикального планування М 11000

ФОП Пономаренко Л.М. 
РНОКПП 2945106366



Ін
в.

 №
 о

б.
 

П
ід

пи
с 

і 
да

т
а 

За
м

. 
ін

в.
 №

Схема інженерних мереж, споруд і  використання підземного простору М 1:1000

Пд

©

©

©,

УМОВНІ ПОЗНА ЧЕННЯ:
Лінія електропередач, що демонтується

1. Ширина прилегл о ї  т е р и т о р і ї  до ділянки п р о е к т у в а н н я  д е т а л ь н о г о  плану с т а н о в и т ь  В усіх напрям ка х не менше 50м. Опора блискавкозахисту 
ґ Опора електроосвітлення

УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ:
існуючі проектні Найменування

Межа території детального планування

Г ^ І Виробничі будіВлі та споруди

Майданчик під устаноВку для переробки бітумних В'яжучих

Майданчики з тВердим покриттям

АВтомобільна дорога з тВердим покриттям

0 у/2 у/У / Територія озеленення

----10кВ— ----10к В--- Лінія електропередач 10кВ

\ \ Трансформаторна підстанція

водсед вдд~-сйерд Водозабірна сВердлоВина

ОСпов 1____1 Станція очищення поВерхнеВих стічних Вод

— — Гн— — ГазопроВод низького тиску

-----0,4кВ------ — — 0,4 кВ— — По Вітряна лінія електропередач 0,4кВ

-----шк0,4------ -  ~ Ш0А----- Кабельна лінія електропередач 0,4кВ

----- Вп------ -  ~ Вп~  - Мережа Водопостачання

----- Кв------ -  - Кв-  - Мережа Виробничої канал ізац ії

ОСвир 1__ __| Станція очищення стічних Вод Виробничої канал ізац ії

дренаж Дренажна система ВідВедення поВерхнеВих стічних Вод

Експлікація будівель та споруд
Номер

на
плані

Позначення Поверховість
Площа

забудови,
м2

Примітка

1 Установка для переробки бітумних в'яжучих - 953,0 проект

2 Приміщення оператора 1 14,0 проект

3 Бітумосховище - - проект

4 Підземний пожежний резурвуар 75м3 - 14,3 існую ч.

5 Водозабірна свердловина - - існую ч.

6 Адміністративно-побутовий комплекс (АПК) 2 24,0 проект

7 АПК та слюсарна майстерня 2 208,1 існую ч.

8 Трансформаторна підстанція  ТП №584 1 18 існую ч.

9 Трансформаторна підстанція  ЗТП №250 1 316 існую ч.

10 Ангар для техніки 1 148,15 існую ч.

11 Модульна заправка 1 7,2 проект

12 Ваги - 54,0 проект

13 Стоянка для транспорту персоналу - 93,0 проект

14 Пожежне депо III типу - 240 0 проект

15 Зона разгрузки контейнеров №1 - - проект

16 Зона разгрузки контейнеров №2 - - проект

17 Приміщення для охорони 1 4 0 проект

18 Майданчик для зберігання побутових відходів - 150 проект

19 Наземний пожежний резервуар 50м3 - 180 проект

10/03-2020 ДП

Змін. Кільк. Арк. №док. Підпис Дата

Детальний план території' В межах населеного пункту села 

РуденкіВка НоВосанжарського району, Полтавської' області

ГАП Педан С.В.
ГІП

Замовник - Руденківська сільська рада 

НоВосанжарського району

Стадія

ДП
Аркуш

8
Аркушів

Н контроль

Перевірив Педан С.В.
Розробив Пономаренко В.

Схема інженерних мереж, споруд 
і  Використання підземного простору 

М 11000

ФОП Пономаренко Л.М. 
РНОКПП 295106366
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Креслення поперечних профілів Вулиць М 1:100

1-1

10/03-2020 ДП

Детальний план території' В межах населеного пункту села 

РуденкіВка НоВосанжарського району, Полтавської областіЗмін. Кільк. Арк. №док. Підпис Дата

Замовник - Руденківська сільська рада Стадія Аркуш Арк уші  В

ГАП Педан С.В.
Новосанжарського району ДП 9ГІП

Н.контроль
Креслення поперечних профілів Вулиць 

М 1:100
ФОП Пономаренко Л.М. 

РНОКПП 2945106366Перевірив Педан С.В.

Розробив Іономаренко А


