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Склад проекту

І Графічні матеріали
1. Схема розташування території в планувальній структурі міста (б\м).
2. План існуючого використання території. Схема існуючих
планувальних обмежень (М 1:2000).
3. Проектний план. Схема проектних планувальних обмежень
(М 1:2000).
4. План червоних ліній (М 1:2000).
5. Схема організації руху транспорту і пішоходів (М1:2000).
6. Схема інженерної підготовки території та вертикального планування
(М 1:2000).
7. Схема інженерних мереж, споруд і використання підземного
простору. (М 1:2000).
8. Креслення поперечних профілів вулиць (1:200).

ІІ Текстові матеріали
1. Пояснювальна записка
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ВСТУП
Робота «71.11 - Діяльність у сфері архітектури» Детальний план території
між правим берегом річки Єзуч та межею міста Конотоп (мікрорайон
Загребелля), розроблена ТОВ Геонікс на замовлення та відповідно до завдання
відділу містобудування та архітектури Конотопської міської ради.
Проект виконується з урахуванням нової нормативної бази та всіх змін,
що відбулися на території міста, на новій актуалізованій топографічній основі
М 1:2000 в системі координат УСК 2000, наданій замовником.
Проектні рішення прийняті відповідно до чинного законодавства України
в галузі містобудування та державних будівельних норм:
-Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» від
17.02.2011 року №3038-VI;
-Земельного Кодексу України від 25.10.2001 року №2768-ІІІ;
-ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування і забудова територій»;
-«Державних санітарних правил планування та забудови населених
пунктів», затверджені наказом Міністерства охорони здоров’я України від 19
червня 1996 року №173;
-ДБН Б.1.1-14:2012 «Склад та зміст детального плану території»;
У відповідності до закону України «Про регулювання містобудівної
діяльності», детальний план території – містобудівна документація, що
визначає планувальну організацію та розвиток території.
Мета розроблення детального плану – надання пропозицій щодо
формування планувальної організації території, просторової композиції,
параметрів забудови та ландшафтної організації території району проектування,
встановлення червоних ліній, обсягів житлового та інших видів будівництва на
території проектування, визначення напрямів, черговості та обсягів
будівництва, забезпечення екологічної безпеки, комплексного благоустрою та
озеленення.
У відповідності до завдання, в даній роботі розглядається територія, що
знаходиться в межах між правим берегом річки Єзуч та межею міста Конотоп
(мікрорайон Загребелля).
Відповідно до завдання, схеми та розділи інженерно-технічних заходів
цивільного захисту не виконуються.
При виконанні роботи були використані такі містобудівні та проектні
матеріали:
1. «Коригування генерального плану та правила забудови центральної
частини міста Конотоп «Діпромісто» 2006 рік»;
2. «Історико-архітектурний опорний план і проект зон охорони
пам’ятників історії та культури міста Конотоп Сумської області»
розроблений у 1991 році інститутом КиївВНІІТАГ, місто Київ;
Детальний план території після затвердження є основою для визначення
вихідних даних для розроблення проектів забудови, розміщення об’єктів
будівництва, визначення містобудівних умов і обмежень, проектування
будинків і споруд, проектування меж і споруд інженерно-транспортної
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інфраструктури та інженерного забезпечення території, проведення
гідравлічних розрахунків інженерних мереж, розроблення проектів
землеустрою, тощо.
Реалізація рішень ДПТ здійснюється у відповідності до чинного
законодавства.
В детальному плані враховуються інвестиційні наміри будівництва на
етап 3-7 років.
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РОЗДІЛ 1. ПРИРОДНІ, СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ ТА МІСТОБУДІВНІ
УМОВИ
1.1 ПРИРОДНІ ТА ІНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГІЧНІ УМОВИ
В фізико-географічному відношенні територія розташована в
лівобережній частині лісостепові зони України, на Дніпровсько-Деснянській
низовині Чернігівського Полісся.
Поверхня території рівнинно-хвиляста, пересічена балкою, що впадає в
долину річки Єзуч. Також територією міста протікають річки Липка та
Куколка, і створено декілька штучних озер. Північніше запроектованої
території знаходиться регіональний ландшафтний парк «Сеймівській».
Абсолютні відмітки коливаються в межах 147-128м з ухилом поверхні на
південь і південний захід. Середній ухил поверхні на більшій частині території
не перевищує 1⁒, більші ухили 10-12⁒ спостерігаються на схилах балки.
Орографічні умови в планувальному відношенні сприятливі для забудови
території.
Клімат території помірно континентальний з тривалою нехолодною
зимою та теплим літом.
Нижче наведена коротка характеристика кліматичних умов за середніми
даними багаторічних спостережень у місті Конотоп.
Середня температура повітря, ТºС
Абсолютна максимальна температура, ТºС
Абсолютна мінімальна температура, ТºС
Глибина промерзання ґрунту, см
Тривалість безморозного періоду
Тривалість опалювального сезону
Розрахункові температури:
-найбільш холодної 5ти денки
-опалювального періоду
Відносна вологість
Кількість опадів
Висота снігового покрову
Швидкість вітру
Домінуючі вітри та їх повторюваність
Найбільші вітри, можливі:
-щорічно
-1 раз за 5-10 років
- 1 раз на 15-20 років
Несприятливі атмосферні явища:
середня/найбільша кількість днів з:
туманами
заметілями
грозами

8,7º
+39º
-36º
93
161 день
193 дні
-23º
-2,2º
78⁒
540-650 мм
18-32см
4,1 м/с
Зх-14,2⁒
ПдСх-14⁒
ПнЗх-13,6⁒
20 м/с
23-24 м/с
24-25 м/с

53/83
26/49
29/47
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На основі комплексного аналізу кліматичних параметрів та згідно
архітектурно-будівельного кліматичного районування України територія
віднесена до І архітектурно-будівельного району (Північно-Західй) з
відповідними вимогами містобудівного характеру (згідно ДСТУ-Н Б В.1.127:2010 «Будівельна кліматологія».
Територія міста відноситься до регіону з помірним природним
потенціалом забруднення повітря та не дуже сприятливими умовами
розсіювання викидів в атмосферу.
Ґрунти. Територія відноситься до зони північного лісостепу, де ґрунтовий
покрив представлений досить родючими чорноземами глибокими
малогумусними, що сформувались на лесових породах.
Ґрунти сприятливі для широкого асортименту зональної рослинності та
озеленення районованими зеленими насадженнями.
Ділянка проектування розташована в зоні відносно сприятливих
інженерно-геологічних умов освоєння.
В
геолітологічному
відношенні
інженерно-геологічний
шар
представлений
піщано-суглинисто-глинистими
відкладами
загальною
потужністю до 20м, в тому числі лесовидними суглинками (з можливими І
типом ґрунтів за просадністю).
Ґрунтові води залягають глибше 2.5 м від поверхні, крім окремих ділянок
в балці, де спостерігається підвищення рівнів до 0,5-2,0м.
В регіональному відношенні територія знаходиться поза межами зони
сейсмічної небезпеки (згідно карт ЗСР-2004-А, В В.1.1-12:2014).
В цілому територія проектування при освоєнні потребує раціонального
водовідведення поверхневого стоку, місцями дренування або підсипки поверхні
з підвищеним рівнем ґрунтових вод, упередження можливих просадних явищ.
1.2 ЕКОЛОГО-ПЛАНУВАЛЬНА СИТУАЦІЯ
Планувальні обмеження
Територія детального планування розташована поза межами зон існуючих
суттєвих екологічних виливів на навколишнє середовище. В її межах не
розташовані і не передбачаються до розташування екологічно небезпечні
обєкти. Тобто, територія проектування характеризується відносно
сприятливими екологічними умовами.
Графічне викладення матеріалу приведене на Схемі існуючих
планувальних обмежень.
Як видно зі схеми, планувальні обмеження власне проектної ділянки та
прилеглих до неї територій представлені санітарно-захисними зонами
(Конотопський агролісгосп, Держлісгосп, АЗС, ТОВ «Райагробуд», ЗАТ
«Конотопагроспецбуд», кладовища), які, згідно ДСП 173-96 та ДБН Б.2.212:2019 «Планування і забудова територій», регламентуються нормативними
С33 розміром від 50м до 300м. Проектне рішення прийняте з урахуванням цих
відстаней.
Шумові зони автодоріг, які проходять всередині проектної території
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графічно не виражені. Як планувальні обмеження прийнято санітарногігієнічну відстань (згідно ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування і забудова
територій») та передбачено функціонально-планувальну організацію прилеглої
смуги (організація комунальних зон, озеленення, внутрішня планувальна
організація приміщень, застосування протишумових вікон, конструкцій тощо),
Від проектних вулиць до «червоних ліній» приймається до 15м.
Екологічний стан ґрунтів проектної ділянки, в основному, задовільний.
Причиною локального періодичного забруднення території потенційно
може бути недосконала система збору комунальних та побутових відходів.
Видалення сміття та інших відходів з даної ділянки вирішуватиметься згідно
загальноміської схеми санітарного очищення території.
Об'єкти з суттєвим проявом ЕМВ в межах та на прилеглій території
відсутні.
За даними санітарних служб, природна радіоактивність середовища не
перевішує допустимих значень; техногенні джерела радіаційного забруднення
відсутні.
Як видно з Схеми. вищезазначеної зани екологічної регламентації
зосереджені переважно в північно-східній частині ділянки проектування. В
проектному рішенні планувальна організація території виконана з урахуванням
існуючих планувальних обмежень і регламентацій - в зонах екологічних
впливів розміщені перспективні території виробничого та спеціального
призначення, житлово-громадська
забудова - поза межами цих виливів.
1.3 СОЦІАЛЬНО -ЕКОНОМІЧИІ ТА МІСТОБУДІВНІ УМОВИ
1.3.1Аналії містобудівної ситуації
Місто Конотоп розташоване в західній частині Сумської області на
відстані 129 км від обласного центру м. Суми і на відстані 248 км від м.Києва.
Маючи статує міста обласного підпорядкування, Конотоп, в той же час, відіграє
роль районного центру адміністративного району з населенням 36,0 тис. осіб, а
також міжрайонного центру Сумської області, в зону впливу якого, попадає в
даний час близько 210 тис. осіб що проживають в Букринському,
Липовололинському, Недригайлівському, Путіввльському, Роменському
районах.
Конотоп відноситься до середніх міст, станом на 01.01.2018 р., населення
Конотопської міської ради складало 92,03 тис. осіб в тому числі, власне, місто
Конотоп 87,88 тис. осіб.
Транспортні зв’язки міста з обласним центром, столицею держави та
іншими населеними пунктами України здійснюєте автомобільним та
залізничним транспортом.
Конотоп - важливий залізничний вузол. В місті знаходиться Конотопській
відділок Південно-Західної залізниці, який забезпечує вантажні та транспортні
перевезення в Московському, Київському, Харківському, Гомельському,
Курському, Полтавському та Вітебському напрямках. Відповідно до
генеральної схеми планування території України, на перспективу через
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Конотоп намічено проходження Критського залізничного транспортного
коридору №9.
Територія міста в існуючій міській межі становить 4353 га.
Конотоп має складну планувальну структуру. Його територія розчленено
системою магістральних вулиць, залізницею, заплавами річок Єзуч, Куколка,
Липка. Залізнична магістраль Київ-Москва і Київ Суми-Харків проділяють
місто на три великі планувальні райони: північно-східний район між
залізничними магістралями південного і північного напрямів та південносхідний район (район села Підлипне, що практично зрослось з містом).
Забудова міста представлена кварталами 5-9 поверхової, малоповерхової
та садибної забудови, промисловими, комунально-складськими та
автотранспортними підприємствами, будівельними базами.
Головними вулицями міста є:
- проспект Миру вул. Б. Хмельницького, яка ділить місто в меридіональному
напрямку і з'єднує північну та південну частини міста, що розділені залізницею,
центр міста, багатоповерхові квартали, Привокзальну історичну частину міста
та має вихід до селища Привокзального, яке безпосередньо примикає до міста:
-вулиця Ярківська - Сарнавська - Червоної Калини - Генерала Тхора, яка
проходить в меридіональному напрямку і з’єднує комунальну зону на півночі
міста, Центральну історичну зону міста, райони промислової забудови,
багатоповерхові квартали ї мас вихід на село Підлипне;
-вулиця Успенсько-Троїцька, яка проходить в широтному напрямку і
з'єднує територію аеродрому, квартали багатоповерхової забудови, комунальні
райони, території військових частих, центр міста і території промислової
забудови.
Центр міста лінійний і розташований вздовж проспекту Миру, вулиці
Червоної Калини, площі Конотопських партизан.
Підцентри обслуговування сформовані в районі автовокзалу вздовж
вул.Б.Хмельницького,
в
районі
вул.Професійної,
в
мікрорайоні
багатоповерхової забудови по вул.Вирівській, вздовж вул Клубної в районі вул.
Гагаріна і Панфілова.
Центральна частина міста забудована неоднорідно: садибна забудова
чергується з кварталами багато- та малоповерхової забудови.
Конотоп - промислове місто. На території міста сформувалося декілька
промислово-складських районів. На півночі міста знаходиться очисні споруди,
відстійники, кооператив гаражів і комбінат благоустрою
На заході міста знаходиться велика територія аеродрому, до якої
примикають території заводу «Авіакон», склади та гаражі.
Територія, що розглядається в детальному пані території знаходиться у
східній частині міста за річкою Езуч.
13.2. Оцінка існуючої ситуації
Ділянка детального плану території заходиться на сході міста Конотоп і
охоплює територію мікрорайону «Загребелля».
Територія, в більший частині забудована садибною забудовою, також
розташовано ряд промислових підприємств, знаходиться невелика кількість
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середньо поверхової забудови, збудовано навчальні заклади різних рівнів,
мається на території проектування і пам’ятка архітектури та містобудування і
нововиявлена пам’ятка археології.
Територія детального плану обмежена:
-з півночі – річка та межа міста;
-з півдня – штучні озера та межа міста;
-зі сходу – межа міста;
- з заходу – річка Єзуч.
Крім того, в проекті проаналізовано території, що не потрапляють в межі
ДПТ, але безпосередньо примикають до його території.
З північного боку, розташовано сільгоспугіддя та зелені зони. З півдня
розташовано штучні озера. З заходу річка Єзуч та луги. Зі сходу кладовище та
лісгоспугіддя і зелені зони.
Безпосередньо в межі ДПТ потрапляють:
-садибна забудова розташована по всій території ДПТ;
-промислові підприємства розташовані на півночі вздовж вулиці
Конотопських партизанів;
-середньоповерхова забудова розташовані на півночі біля вулиці
Цілинній;
-загальноосвітня школа знаходиться на заході і складається з двох
корпусів – молодших класів розташована на березі річки по вул.
Скоропадського та старших класів розташованих по вул. Кочемазова.
-спеціалізованих навчальних закладів розташованих на півдні по
вул.Інтернатній та заході по вул.Паризької Комуни;
-пам’ятки архітектури місцевого значення «Миколоївської церкви
розташованої по вул. Скоропадського;
-нововиявлена пам’ятка археології на півдні між руслом річки Єзуч, 4им
провулком вул. Заозерної, вул.Інтернатної та частини забудовою
спеціалізованого навчального закладу по вул.Інтернатній.
-об’єкт обслуговування АЗС на сході вздовж вулиці Конотопських
партизанів;
-кладовище в центрі ДПТ між вулицями Руденка, Механічна, Інтернатна,
також кладовище розташовано за межами ДПТ на сході по вул. Паризької
Комуни;
-громадська забудова розосереджена на території ДПТ невеликими
закладами торгівлі;
-зелені зони загального призначення представлені на заході в проймі
річки, також є зелена зона активного відпочинку по вул. Санчака і розташовано
на сході колективні сади
1.3.3. Сучасне використання території ділянки
Територія в межах детального плану становить 424 га.
Майже всю територію займає житлова забудова 286,9 га(67,65%). Частина
території 28,2 (6.65%) зайнята деревною рослинністю та іншими озелененими
територіями. Також на території детального плану розташовані підприємства
10.048 га (2,37%) такі як: Конотопське дочірнє агролісогосподарське
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підприємство «Конотопський агролісгосп», ТОВ «РАЙАГРОБУД», ЗАТ
«Конотопагроспецбуд». По території детального плану розташовані навчальні
заклади, що займають площу 54, 01 га (12, 73%), це Конотопський дошкільний
навчальний заклад №5 по вул.І.Скоропадського, 62; Конотопська
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №7 по вул.Конотопських партизан, 27;
Конотопський дитячий будинок інтернат по вул.Паризької Комуни, 30; та
Конотопська загальноосвітня санаторна школа-інтернат І-ІІ ступенів по
вул.Інтернатна, 122. В районі перетину вулиць Паризької Комуни та
Інтернатної знаходиться кладовище закритого типу 2.1 га (0.5%). Нижче в
таблиці 1.2.3.1, наведений існуючий розподіл території в межах ДПТ.
Існуючий розподіл території в межах детального плану
Таблиця 1.2.3.1
Елементи території
Територія, га
%
Територія в межах проекту
424
100,0
Житлова забудова, всього
286,9
67,7
у тому числі:
багатоквартирна забудова
3,0
0,7
садибна забудова
283,9
67
Навчальні заклади, всього
54,01
12,73
у тому числі:
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №7
1,54
0,36
дошкільний навчальний заклад №5
1.4
0,33
загальноосвітня санаторна школа-інтернат І-ІІ
14,58
3,44
ступенів
дитячий будинок інтернат
36,53
8,61
Підприємства, всього
10.05
2,37
Комунальні території
0.075
Громадські заклади торгівлі
0,36
0,08%
Кладовище
2.1
0.5
Землі транспорту
42,4
10
Озелененні території, всього
28,2
6,65
у тому числі:
деревна рослинність, садівництво
23.2
5,47
інші зелені території
5
1.17
1.3.4 Житловий фонд. Чисельність населення
На території в межах ДПТ в даний час знаходиться значна житлова група
садибної забудови та 4 багатоквартирних багатоповерхових будинки (2 двох
поверхових, 1 трьох поверховий, 1 п’ятиповерховий)
Існуючий житловий фонд становить 216,2 тис. м², загальної площі, в тому
числі:
-багатоквартирний -7,4 тис. м² (133 квартири)
-садибний житловий фонд – 216,2 тис. м² (2161 будинок)
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Житловий фонд та розселення
Житловий фонд
Багатоквартирний
Садибний
Всього

квартир
133
2161
2294

Тис. м²
7,4
216,2
223,6

Таблиця 1.3.4.1
Тис. осіб
0,28
6,48
6,76

Населення
Існуюче населення в межах ДПТ становить 6,76 тис. осіб, у тому числі:
- в багатоквартирній забудові – 0,28 тис. осіб;
- в садибному житловому фонді 6,48 тис. осіб.
Забезпеченість населення житлом становить 33 м²/особу
1.3.5. Установи та підприємства, розміщені в межах ДПТ
На території в межах ДТП знаходяться: культова споруда - Церква
Святителя
Миколая, яка є пам’яткою архітектури місцевого значення;
Конотопський агролісгосп, Конотопській Держлісгосп, РАЙАГРОБУД,
Конотопагроспецбуд, АЗС, підприємства торгівлі. Також в межах території
ДПТ знаходиться кладовище закритого типу.
1.3.6. Зелені насадження загального користування
На території в межах ДПТ зелені насадження загального користування
існують в складі кладовища по вул.Інтернатна, значна кількість з двох сторін
вулиць Берегова, Набережна, на території Конотопського агролісгоспу. Велика
частина озелененої території знаходиться по вул.Паризької Комуни 23.2 га, де
розміщуються території для індивідуального садівництва. Також на території
ДТП в наявності інші озеленені території загального користування
загальноміського значення площею від 5 га.
1.3.7.Інженерне обладнання території
Водопостачання.
Джерелом
водопостачання
території,
яка
розглядається, є магістральні мережі централізованого водопроводу міста.
Територія, що проектується, обладнана вуличними мережами водопроводу, які
проходять по вул.
Каналізація. Вуличні мережі самопливної каналізації відсутні. На
садибній забудові об лаштовані вигрібні ями.
Газопостачання. В межах ДТП проходить газопровід середнього тиску
по вул.Конотопських партизан та по вул.Пушкіна.
Електропостачання
По
вул.Пушкіна,
вул.Робітничо-Селянська
проходять ЛЕП 10кВ. Існуючі забудови здійснюється по мережі через
трансформаторні підстанції 10/0,4кВ (ТП-10/0,4кВ).
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РОЗДІЛ 2.ПРОЕКТНІ ПРОПОЗИЦІЇ
2.1. АРХІТЕКТУРНО-ПЛАНУВАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ ТЕРИТОРІЇ
2.1.1 Розподіл території за функціональним призначенням
Планувальна структура території в межах ДПТ обумовлена рішеннями
генерального плану міста та містобудівною ситуацією, що сьогодні склалася.
Відповідно до генерального плану, на території, що розглядається,
передбачалось розміщення садибної забудови, малоповерхової житлової
забудови, установ і підприємств обслуговування загальноміського значення,
об’єктів комунально-складського призначення, садівництва та зеленого
насадження.
Нижче, в таблиці 2.1.1.1, наведений проектний розподіл території (в
порівнянні з показниками існуючого розподілу) згідно ескізу забудови.
Проектний розподіл території
Елементи території
Територія в межах проекту, всього
Житлова забудова, всього
у тому числі:
багатоквартирна забудова
садибна забудова
Навчальні заклади, всього
у тому числі:
дитячий садок з початковою школою
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів
№7
дошкільний навчальний заклад №5
загальноосвітня санаторна школаінтернат І-ІІ ступенів
дитячий будинок інтернат
Підприємства, всього
Комунальні території
Громадські заклади торгівлі
Кладовище
Землі транспорту
Озелененні території, всього
у тому числі:
деревна рослинність, садівництво
інші зелені території

Існуючий
стан
га
424
286,9

424
296,36

Таблиця 2.1.1.1
Розрахунковий
етап
га
424
331,36

3,0
283,9
54,01

9,46
33.41

54, 46
33.41

1,54

0,6
-

0,6
-

1.4
14,58

-

-

36,53
10.05
0.075
0,36
2.1
42,4
28,2

15.33
1.0
-

15.33
1.0
-

23.2
5

13.74
4,2

13.74
4.2

1 етап
га
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2.1.2 Характеристика видів використання території
На території ДПТ, виходячи з її специфіки, можна виділити наступні зони
та підзони:
Зона сельбищної забудови:
-підзона багатоквартирної житлової забудови 2-5 поверхів;
-підзона одноквартирної садибної житлової забудови;
-підзона шкільних та дошкільних навчальних закладів.
Зона розміщення громадських закладів:
- підзона розміщення закладів обслуговування та торгівлі;
- підзона розміщення культурно-просвітницьких закладів
Зона зелених насаджень загального користування:
-підзона активного відпочинку;
-підзона зелених насаджень.
Зона розміщення об’єктів культурної спадщини:
-підзона нерухомих об’єктів культурної спадщини;
-підзона земель історико-культурного призначення.
Зона розміщення виробничих об’єктів
Зона розміщення комунальних об’єктів
Зона сельбищної забудови:
Підзона багатоквартирної житлової забудови 2-5 поверхів розміщується
на території що знаходиться в північній частині ДПТ, представлена 2
двоповерховими будинками, 1 трьох поверховим будинком та 1
п’ятиповерховим будинком по вул. Цілинній.
Підзона одноквартирної садибної житлової забудови забудови
розташовується по всій території ДПТ і складається із 2161 одноквартирних
будинків.
Підзона шкільних та дошкільних навчальних закладів. До дошкільних
навчальних закладів відносять дві ділянки. Перша запроектована ділянка
знаходиться по вул.Паризької Комуни, друга ділянка поєднує шкілний
навчальний заклад початкових класів та дошкільний навчальний заклад і
розташований по вул.І.Скоропадського. Загально освітній навчальний заклад
розташовано по вул. вул.Конотопських Партизан. Конотопська загальноосвітня
санаторна школа-інтернат І-ІІ ступенів розташована по вул.Інтернатна.
Конотопський дитячий будинок інтернат розташовано по вул.Паризької
Комуни.
Зона розміщення громадських закладів
Заклади обслуговування та торгівлі розосереджені по всій території ДПТ,
переважно на територіях, що вже зайняті існуючими підприємствами та
установами обслуговування, за рахунок їх добудови та реконструкції.
Зона зелених насаджень загального користування
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Зелені насадження загального користування представлені на заході в
проймі річки, також є зелена зона активного відпочинку по вул. Санчака і
розташовано на сході колективні сади.
Зона розміщення об’єктів культурної спадщини:
Підзона нерухомих об’єктів культурної спадщини - пам’ятка архітектури
місцевого значення «Миколоївської церкви розташована по вул.
Скоропадського;
Підзона земель історико-культурного призначення - нововиявлена
пам’ятка археології на півдні між руслом річки Єзуч, 4им провулком вул.
Заозерної, вул.Інтернатної та частини забудовою спеціалізованого навчального
закладу по вул.Інтернатній.
Зона розміщення виробничих об’єктів
Зона розміщення виробничих об’єктів представлена територіями
Конотопського
дочірнього
агролісогосподарського
підприємства
«Конотопський
агролісгосп»,
ТОВ
«РАЙАГРОБУД»,
ЗАТ
«Конотопагроспецбуд» сконцентрованих по вул.Конотопських Партизан. Данні
території пропонується залишити в існуючому стані та не розширювати.
Зона розміщення комунальних об’єктів
Зона представлена об’єктом обслуговування - АЗС на сході вздовж вулиці
Конотопських партизанів. Кладовище по вул.Інтернатній.
2.1.3.Встановлення режиму забудови території для перспективної
містобудівної діяльності
Забудова та благоустрій території в межах району проектування
передбачається на основі переліку переважних, супутніх та допустимих видів
забудови, єдиних умов та обмежень, що діють у межах ДПТ.
1.Режим ділянок, що знаходяться в зонах впливу інженерно-транспортних
комунікацій, в зоні з несприятливими інженерно-геологічними умовами та
санітарно-захисних зонах
Таблиця 2.1.3.1
Планувальні
Режим використання і забудови територій, на
обмеження
яких діють планувальні обмеження
Екологічні та
санітарні норми
Інженерна підготовка
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Ділянка
ДПТ
знаходиться в межах
зони з вірогідністю
розвитку ґрунтів І типу
просідання. Так як є
вірогідність
просідання, то для
підготовки основи під
капітальну
забудову
необхідно
виконати
більш
ретельне
і
детальне
інженерногеологічне
та
інженерно-будівельне
обстеження ділянок під
капітальні будинки і
спориди

Коридори
проходження
магістральних мереж
інженерної

При замочуванні основи, складеної просадними
ґрунтами, стійкість та експлуатаційна надійність
споруд
забезпечується
водозахисними
та
конструктивними заходами, спрямованими на
запобігання просадними властивостями ґрунтів:
- в межах деформаційної зони чи її частини –
улаштуванням ґрунтових подушок, ви трамбування
котлованів;
- в межах всього просадного шару необхідно
виконати глибинне ущільнення ґрунтовими палями,
що попередньо замочені в нижніх шарах просадних
ґрунтів;
- прорізкою просадних ґрунтів основи фундаментів із
забивних, набивних та буро набивних паль, а також з
використанням стовпів чи стрічки з ґрунтів, що
закріплені хімічним, термічним чи способом, а також
заглибленням фундаментів;
- вертикальним плануванням ділянки забудови,
якісним заповненням пазух котлованів та траншей,
виключенням
витоку
води
із
водонесучих
комунікацій на проектованій території;
- підвищенням міцності і загальної просторової
жорсткості споруд, збільшенням їх піддатливості за
допомогою гнучких та розрізних конструкцій, з
використанням методів, що забезпечують нормальну
роботу обладнання при деформаціях основи.
В межах ділянки проти просідні заходи необхідно
враховувати на окремих ділянках, при освоєнні під
конкретне будівництво на послідуючих конкретних
стадіях проектування.
Для будівництва найбільш типовими методами
зниження впливу просадних властивостей на якість
будівництва та умови життєдіяльності населення є:
- прорізання просадних ґрунтів Фундаментами;
- ущільнення ґрунтів трамбуванням;
- часткова чи повна заміна просадних ґрунтів основ;
Облаштування мереж, що несуть воду, з ухилом від
будови;
Облаштування вимощень, що перекривають пазухи
котлованів, трамбування ґрунтів при засипанні пазух;
- облаштування зливної каналізації.
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інфраструктури та їх
охоронні зони
Магістральні мережі
водопостачання та
каналізації

Перспективні червоні
лінії

Норми споживання питної води приймаються у
відповідності до ДБН В.2.5-64 та ДБН В 2.5-74.
- заборона на будівництво житлових, громадських та
дачних будинків;
- заборона насадження дерев та багаторічних
насаджень, розпалювання вогнищ;
- заборона на влаштування спортивних майданчиків,
стадіонів, зупинок громадського транспорту, МАФ;
- заборона на будівництво, реконструкцію,
капітальний ремонт будівель та споруд без
письмового дозволу підприємства, яке відає цими
мережами та присутності працівника підприємства
під час проведення робіт.
Ширина санітарно-захисної смуги водовідводів та
водопровідних мереж визначати у відповідності до
ДБН В.2.5-74.
Всі існуючі ділянки, існуючі споруди та об’єкти, які
на перспективу потрапляють під розширення
червоних ліній для будівництва розв’язок, можуть
функціонувати у звичному режимі до часу початку
будівництва та вилучення (викупу) відповідних
ділянок у встановленому законодавством порядку.

2.Режим ділянок, що знаходиться в зонах охорони пам’яток культурної
спадщини
Таблиця 2.1.3.2
№ Найменування та
п/п розміщення
територій, на які
розповсюджується
обмеження та
рекомендації
1
2

Охоронні принципи

3
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1.Памятка
архітектури
місцевого значення
«Церква Святого
Миколая».

1.

Охоронна зона пам’ятки
Охоронна зона виділяється для забезпечення
збереження пам’ятки і її середовища,
композиційних зв’язків, доцільності використання
пам’ятки і її оточення, збереження чи створення
оптимальних умов візуального сприйняття об’єкта,
що охороняється.
Заходи щодо охорони направленні на збереження
природного середовища: рельєфу, водних басейнів,
зелених насаджень.
Режим передбачає: збереження планування, яке
склалося історично, і його елементів, пам’ятників
історії і культури, значних споруд, традиційної і
фонової забудови, можливість відновлення деяких
втрачених будівель і їх елементів; можливість
поступового знесення дисгармонійних будівель;
забезпечення сприятливого для пам’ятки
гідрологічного режиму, пожежної безпеки, захисту
від динамічних впливів.
Забороняється розміщення нових промислових
підприємств, складів, гаражів, інших транспортних і
інженерних об’єктів, будівель, спотворюючи
середовище, яке історично склалося.
Вимоги до погодження проектної документації
Погодженню підлягають історико-містобудівне
обґрунтування, усі проекти будівельних, ремонтних,
реставраційних робіт, дозволи на виконання робіт,
внесення змін та доповнень в документацію, що
було погоджено раніше.

2.1.4 Переважні, супутні і допустимі види використання території,
містобудівні умови та обмеження
Зона сельбищної забудови
Підзона багатоквартирної житлової забудови 2-5 поверхів

1.
2.
3.
4.
5.

Переважні види використання:
Окремо розташовані житлові будинки 2-5 поверхів (відповідно до
містобудівної документації);
Клубні приміщення багатоцільового та спеціалізованого призначення;
Бібліотеки;
Майданчики у внутрішньо дворових просторах – дитячі, для відпочинку,
спортивні, господарські;
Малі архітектурні форми декоративно-технологічного призначення.
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1.
2.
3.
4.

Супутні види використання:
Будинки та споруди інженерно-технічної інфраструктури, що призначені
для обслуговування даної зони;
Майданчики для паркування автомобілів;
Магазини товарів повсякденного попиту в перших поверхах будинків;
Окремо розташовані та зблоковані гаражі для осіб, які мають спеціальні
пільги.

Допустимі види використання:
1. Підприємства громадського харчування;
2. Громадські вбиральні.
Підзона одноквартирної садибної житлової забудови
Зона призначена для розташування одноквартирних житлових будинків
до 2 поверхів з мансардою, висотою до 13,6м. Заборонено розміщувати
допоміжні споруди окрім гаражів з боку вулиці. Висота огорожі не має бути
вище 2 м. Відстань від огорожі до стовбурів дерев та кущів має бути не
менше 1 м. На присадибних ділянках дозволено утримувати малих тварин.

1.
2.
3.

4.
5.
6.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Переважні види використання:
Індивідуальні житлові будинки (з присадибними ділянками);
Заклади
соціально-культурного,
торгівельного
та
побутового
обслуговування (третього рівня);
Магазини торгівельною площею до 40 м², без спеціалізованих магазинів
будівельних матеріалів, без магазинів з наявністю а них
вибухонебезпечних речовин та матеріалів;
Парки, сквери, бульвари, озеленені території;
Спортивні майданчики;
Амбулаторії, консультативні медичні заклади.
Супутні види використання:
Гаражі. Вбудовані гаражі в житлові будинки;
Окремо розміщені гаражі або відкриті автостоянки (в межах присадибних
ділянок без порушення принципів добросусідства);
Сади, городи;
Бані, сауни за умов каналізування стоків;
Теплиці, оранжереї, парники та інші споруди, що пов’язані з
вирощуванням квітів, фруктів та овочів;
Об’єкти пожежної охорони (гідранти, резервуари, протипожежні
водойми);
Господарські майданчики;
Будинки та споруди інженерно-технічної інфраструктури, що призначені
для обслуговування даної зони.
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1.
2.
3.
4.
5.
6.

Допустимі види використання:
Підприємства громадського харчування;
Громадські вбиральні;
Об’єкти автомобільного сервісу (АЗС, СТО, гаражі ємністю до 50
одиниць) при розміщенні вздовж магістральних вулиць;
Ветеринарні приймальні пункти;
Відділення зв’язку, поштові відділення;
Аптеки.

Підзона шкільних та дошкільних навчальних закладів
Використання території дошкільних навчальних закладів повинно
відбуватися у відповідності до проекту забудови відповідного закладу,
санітарних норм та правил.

1.
2.
3.
4.
5.

Переважні види використання:
Дитячі навчальні заклади;
Початкові школи;
Загальноосвітні навчальні заклади;
Спеціалізовані навчальні заклади;
Ігрові майданчики.

Супутні види використання:
1. Споруди комунальної та інженерної інфраструктури, необхідної для
обслуговування даної зони.
Допустимі види використання:
1. Комплексне озеленення.
Зона розміщення громадських закладів

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Переважні види використання:
Фінансові та юридичні установи;
Відділення зв’язку, поштові відділення;
Культові споруди;
Підприємства громадського харчування та побутового обслуговування;
Перукарні, салони краси;
Магазини;
Аптеки.

Супутні види використання:
1. Стоянки для тимчасового зберігання транспортних засобів, з метою
обслуговування існуючих в зоні об’єктів;
2. Малі архітектурні форми декоративно-технологічного призначення;
3. Тимчасові споруди торгівельного, побутового, соціально-культурного чи
іншого призначення для здійснення підприємницької діяльності.
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Допустимі види використання:
1. Громадські вбиральні.
Зона зелених насаджень загального користування
Переважні види використання:
1. Розміщення зелених насаджень загального користування, організація
скверів;
2. Малі архітектурні форми;
3. Дитячі ігрові майданчики, атракціони.
Супутні види використання:
1. Павільйони та кіоски для різних видів роздрібної торгівлі та
обслуговування;
2. Будівлі та споруди інженерно-технічної інфраструктури для
обслуговування скверу;
3. Громадські вбиральні.
Допустимі види використання:
1. Пам’ятні знаки;
2. Культові споруди.
3. Виставкові зали.
Зона розміщення об’єктів культурної спадщини
Підзона нерухомих об’єктів культурної спадщини
Переважні види використання:
1. Пам’ятка архітектури місцевого значення «Миколоївської церкви
розташована по вул. Скоропадського.
Супутні види використання:
1. Комплексне озеленення.
2. Будівлі та споруди інженерно-технічної інфраструктури для
обслуговування пам’ятки (за погодженням з органом охорони культурної
спадщини).
Допустимі види використання:
1. Пам’ятні знаки;
2. Громадські вбиральні (за погодженням з органом охорони культурної
спадщини);
3. Господарські будівлі та для персоналу (за погодженням з органом
охорони культурної спадщини).
Підзона земель історико-культурного призначення.
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Переважні види використання:
1. Нововиявлена пам’ятка археології місцевого значення.
Супутні види використання:
1. Комплексне озеленення.
2. Будівлі та споруди інженерно-технічної інфраструктури для
обслуговування пам’ятки (за погодженням з органом охорони культурної
спадщини).
Допустимі види використання:
1. Пам’ятні знаки;
1. Громадські вбиральні (за погодженням з органом охорони культурної
спадщини);
Зона розміщення виробничих об’єктів
Переважні види використання:
1. Підприємства не вище V класу шкідливості;
2. Підприємства комунального господарства, склади, бази;
3. Підприємства лісового господарства.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Супутні види використання:
Підприємства по обслуговуванню транспортних засобів;
Автозаправні станції різного типу;
Адміністративні об’єкти, що пов’язані з функціонуванням підприємств;
Транспортні комунікації, що пов’язані з функціонуванням даної зони;
Споруди інженерної інфраструктури, що пов’язані з функціонуванням
даної зони
Зелені насадженням спеціального призначення;
Стоянки і споруди для тимчасового зберігання транспортних засобів;
Всі об’єкти будівництва, які дозволені в складських районах.

Допустимі види використання:
1. Споруди інженерної інфраструктури загальноміського значення.
Зона розміщення комунальних об’єктів
Переважні види використання:
1. Транспортні споруди (АЗС, СТО, мийки)
2. Кладовища

1.
2.
3.
4.

Супутні види використання:
Об’єкти, що пов’язані з експлуатацією існуючих будівель та споруд;
Адміністративні об’єкти, що пов’язані з функціонуванням зони;
Озеленені території санітарно-захисні зон;
Комерційні гаражі багатоярусні (наземні та підземні);
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5. Відкриті стоянки короткочасного зберігання автомобілів.
Допустимі види використання:
1. Кіоски та тимчасові павільйони роздрібної торгівлі та обслуговування
населення;
2. Громадські туалети.
2.1.5 Основні принципи планувальної організації території
Основні планувальні та композиційні рішення планувальної організації
території ДПТ продиктовані напрямками існуючих транспортних зв’язків,
місцеположення району проектування в системі міста та планувальними
обмеженнями, що діють на території ділянки.
В проектних рішеннях збережені і отримали подальший розвиток ідеї, що
склалися у існуючій містобудівній ситуації на території східної частини міста.
Планування нових вулиць намічене згідно рішень, прийнятих в діючому
генеральному плані.
Зокрема, вулицею Проектна №1, пропонується відділити зону зелених
насаджень, яка потрапляє в санітарно-захисну зону від кладовища по
вул.Паризької Комуни «Для індивідуального садівництва» від садибної
забудови.
Основними планувальними осями території детального плану є вулиця
Конотопських партизанів, на яку зорієнтована більша кількість громадських
споруд об’єктів та промисловості, вулиця Інтернатна, що проходить у садибній
забудові, яку заплановано збільшити в межах червоних ліній у відповідності до
норм. Також до основних планувальних осей можна віднести вулицю Пушкіна,
вулицю Робітничо-Селянську яка з’єднує вулиці Конотопських партизан та
Пушкіна, вулицю Паризької Комуни, що відділяє садівництво та будинок
інтернат від кладовища.
Житлова зона першочергової забудови формується в східній частині
детального плану по 2-му провулку вулиці Інтернатної (планується продовжити
до межі міста) вулиці Проектна №1 та проектна №2, по вулиці Конотопських
партизан (на виїзді з міста у південній частині вулиці), між вулицями Цілинна
та Поліська на територіях вільних від забудови. Поблизу житлової зони по 2-му
провулку Інтернатної планується розміщення дитячого садочку з початковими
класами. Також на території детального плану планується розміщення
торгівельних об’єктів, заклади громадського харчування та інші об’єкти.
На розрахунковий термін під розміщення житлової забудови
пропонується освоїти також територію між проектнм 2-м провулком вулиці
Інтернатної та вулиці Паризької Комуни (садибна забудова).
В даному проекті забудова формується з використанням проектів секційаналогів, які застосовуються при забудові міст України, в тому числі і в
Конотопі. На подальших стадіях проектування необхідна розробка
індивідуальних проектів житлових будинків та інших об’єктів.
На території детального плану пропонується організувати ряд пішохідних
проходів у вигляді бульварів, які зв’яжуть між собою основні планувальні
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елементи – групи житлової забудови, об’єкти обслуговування, зелені
насадження загального користування, культурно-просвітницькі об’єкти, тощо.
Пішохідні зв’язки також мають виходити до сусідніх територій і трасуються в
широтному і меридіональному напрямках.
Значна увага в проекті надається створенню зеленої зони навколо
проектної садибної забудови, в яку включаються як існуючі зелені насадження,
так і проектні. Зокрема пропонується озеленити значні за площею території для
облаштування зони активного відпочинку, яка може бути використана як
мешканцями нових кварталів, так і мешканцями прилеглих територій. Існуючі
зелені насадження пропонується реконструювати.
2.2.ЖИТЛОВИЙ ФОНД ТА РОЗСЕЛЕННЯ
2.2.1. Обсяги та розміщення житлового будівництва.
Обсяги житлового будівництва на території в межах ДПТ визначені на
основі ескізу забудови.
В східній частині території ДПТ передбачено розміщення чотирьох
житлових груп садибної забудови. Ці групи представлені 348 садибними
будинками із середнім розміром присадибної ділянки 0.1 га. Для розрахунків в
проекті середня загальна площа одного будинку прийнята 120 м², загальний
обсяг садибного будівництва 41,76 тис. м². Розміщення садибної забудови
передбачено в 2 етапи. На 1 етап розміщення житлового будівництва
передбачено на території 10,2 тис.м2. На розрахунковий період розміщення
житлового будівництва передбачено на території 34,8 га.
При розрахунках населення в садибній забудові прийнято середній
коефіцієнт заселення житлового будинку 3,2 осіб.
Обсяги житлового будівництва. Перспективна чисельність
населення.
Таблиця 2.2.1.1.
Житлова
1 етап
Розрахунковий етап
забудова
квартир тис. м² Тис.
квартир тис. м² Тис.
осіб
осіб
Садибна
80
10,2
0,26
268
41,76
1,02
одноквартирна
забудова
Обсяги вибуття житлового фонду
Не передбачається вибуття існуючого житлового фонду. Можлива заміна
старих будинків на нові в межах реконструкції кварталів.
Житловий фонд
Житловий фонд (існуючий та передбачений до будівництва) в межах
території детального плану складе:
на кінець 1 етапу 233,8 тис. м² в тому числі:
- Багатоквартирний – 7,4 тис. м² (133 квартир);
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- Садибного типу – 226,4 тис. м² (2241 квартир);
на кінець розрахункового етапу 263,9 тис. м² в тому числі:
- Багатоквартирний – 7,4 тис. м² (133 квартир);
- Садибного типу – 268,16 тис. м² (2509 квартир);
Загальна кількість житла: 2642 квартир, 275,56 тис. м².
Населення. Розселення населення
При розрахунку кількості населення, що буде розселятись в межах ДПТ
на кінець 1 та розрахункового етапів враховувалась орієнтована кількість
населення, що розселиться в існуючому житловому фонді на 1 та
розрахунковий етап. В даний час середня забезпеченість житлом населення в
існуючому фонді становить 33 м²/чол. Проектом передбачено заселення в новий
садибний житловий фонд і забезпечення середньої житлової забезпеченості
орієнтовно до 37 м²/чол.
Населення в новому садибному житловому фонді визначене виходячи із
середньої житлової забезпеченості 37 м²/чол. та за умови що середня кількість
проживаючих в квартирі становитиме 3,2 особи.
Перспективна чисельність населення, що проживатиме на території в
межах ДПТ, становитиме на кінець 1 етапу – 7,02 тис.осіб. на кінець
розрахункового етапу – 7,64 тис.осіб.
2.3. РОЗРАХУНОК ТА РОЗМІЩЕННЯ УСТАНОВ ТА ПІДПРИЄМСТВ
ОБСЛУГОВУВАННЯ
Розрахунок необхідної ємкості установ та підприємств обслуговування
мікрорайонного значення, що забезпечують соціально-гарантований рівень
обслуговування, для перспективного населення в межах ДПТ виконаний
відповідно до рекомендацій ДБН Б.2.2-12:2019 Планування та забудова
територій.
Нижче, в таблиці 2.3.1. наведений розрахунок необхідної ємності установ
та підприємств обслуговування.
Так, як територія в межах ДПТ знаходиться у східній частині міста,
проектом передбачено розміщення підприємств торгівлі, громадського
харчування в обсягах, що не перевищують розрахункові показники. Розміщення
будівель нежитлового використання (офісних) не передбачено.
В таблиці 2.3.2. наведений перелік та орієнтовна ємність закладів
обслуговування, що передбачені до розміщення в межах ДПТ.
Розрахунок ємності та розміщення установ та підприємств обслуговування
повсякденного попиту
Таблиця 2.3.1.
Одиниця
виміру

Норматив
ні
показники

Розрахунко
ва потреба
для

Розміщення
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згідно ДБН населення в
Б.2.2межах ДПТ
12:2019
Плануванн
я та
забудова
територій
1
Дитячі
дошкільні
установи

2
місць

3
189

4
530

Загальноосвіт
ні школи

місць

594

1622

Позашкільні
установи

місць

15,3% від
загальної
кількості
школярів
IV VIII
класів
129

124

361

Обслуговування
поліклінічними
закладами міста
Передбачені до
розміщення в
межах території
ДТП
Передбачені до
розміщення в
межах території
ДТП

Поліклініки,
Відвідувань/змі
амбулаторії,
ну
диспансери
без стаціонару

5
Дошкільний
навчальний
заклад на 200300 місць
Обслуговування
загальноосвітні
ми
школами міста
Обслуговування
позашкільними
закладами міста

Аптеки

Об’єкт

0,48

5

Відкриті
площинні
спортивні
споруди в
житловому
кварталі
(мікрорайоні)
Приміщення
для
фізкультурнооздоровчих
занять в
мікрорайоні
Приміщення

га

0,054

0,162

М 2 площі
підлоги

378

1080

Передбачені до
розміщення в
межах території
ДТП

Місць

81-108

297

Передбачені до
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для
культурномасової
роботи з
населенням,
дозвілля і
аматорської
діяльності
Міські масові
бібліотеки

відвідувань

Тис. одиниць
збереження

18.9

52,9

Магазини
продовольчих
товарів

М2 торгової
площі

378

1080

Магазини
непродовольч
их товарів

М2 торгової
площі

162

459

Підприємства
громадського
харчування

Місць

38

108

Підприємства Робочих місць
побутового
обслуговуванн
я

11

32

Відділення
зв’язку

0,86

5

Об’єкт

розміщення в
межах території
ДТП

Обслуговування
бібліотеками
міста
Передбачені до
розміщення в
межах території
ДТП
Передбачені до
розміщення в
межах території
ДТП
Передбачені до
розміщення в
межах території
ДТП
Передбачені до
розміщення в
межах території
ДТП
Передбачені до
розміщення в
межах території
ДТП

Відділення та Операційне
1 на 2-3
6
філіали
місце
тис.чол.
ощадного
банку
Установи та підприємства обслуговування, передбачені до розміщення в
межах ДПТ
Таблиця 2.3.2
№
експлік Найменува Терито Кількі Одини Кількі Кількіст
Етапи
ації на
ння
рія
сть
ця
сть
ь
освоєння
креслен
га
поверх вимір
працюю
ні
ів
у
чих
18
Дитячий
0,8
2
місць 20050-75
Розрахунк

29

дошкільни
й
навчальни
й заклад

овий етап

300

14

Магазин
продоволь
чих
товарів

0,09

1

М2

50

5

Розрахунк
овий етап

15

Магазин
0,08
промислов
их товарів

1

М2

50

6

Розрахунк
овий етап

4

Заклад
громадськ
ого
харчуванн
я

0,16

2

Посад
місць

80

20

Розрахунк
овий етап

Магазин
змішаної
торгівлі

0,08

1

М2

50

5

Розрахунк
овий етап

16

Сонячна
0,25
електроста
нція

1

-

-

3

Перший
етап

17

Пожежна
частина

2

маши
н

2-3

20-30

Розрахунк
овий етап

14

0,4

2.4.ВУЛИЧНО-ДОРОЖНЯ МЕРЕЖА
Проектом пропонується як благоустрій та реконструкція існуючих
магістральних та житлових вулиць, так і організація нових вулиць, що вирішує
питання проходження транспорту та сполучення між територіями.
2.5.КОМПЛЕКСНИЙ БЛАГОУСТРІЙ ТА ОЗЕЛЕНЕННЯ ТЕРИТОРІЇ
Зелені насадження загального користування
В даний час зелені насадження загального користування представлені на
заході в проймі річки, також є зелена зона активного відпочинку по вул.
Санчака і розташовано на сході колективні сади, що складає 28,2 га.
Орієнтований рівень озеленення становить 6,7% території ДПТ. Детальним
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планом території передбачена організація набережної яка буде мати
загальноміське значення.
Інші озеленені території
Система зелених насаджень формується:
- зеленими насадженнями обмеженого користування на території житлових
груп;
- зеленими насадженнями обмеженого користування на територіях
навчальних закладів всіх рівнів;
- зеленими насадженнями на територіях пам’яток місцевого значення;
- зеленими зонами спеціального призначення вздовж вулиць, та
комунальних об’єктів;
- Зеленими зонами біля громадських об’єктів.
Озеленення території передбачається за рахунок висадки дерев, кущів,
влаштування живих огорож, газонних посадок, квітників, тощо.
Під час підбору рослин мають бути дотримані фітоценологічний,
типологічний, фітогенетичний та естетичний принципи. Необхідно створювати
та формувати високодекоративні та високоефективні в екологічному
відношенні групи зелених насаджень.
Комплексний благоустрій території
На всіх ділянках забудови передбачається вертикальне планування
території та організація поверхневого стоку – влаштування дощової каналізації
з відведенням поверхневих вод.
2.6.ЕКОЛОГО-МІСТОБУДІВНІ ЗАХОДИ ЩОДО ПОЛІПШЕННЯ
НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА
На основі аналізу екологічної ситуації запропоновані екологомістобудівні
заходи щодо подальшого використання та розвитку території і забезпечення
оптимальних умов проживання:
- організація території з урахуванням існуючих планувальних обмежень
(санітарних зон, зон шумового дискомфорту, охоронних зон, тощо);
- санітарне та протишумове озеленення, створення та благоустрій
насаджень санітарно-гігієнічного призначення (зелених насаджень
вздовж доріг та на прибудинкових територіях, загальний благоустрій
територій тощо);
- налагодження ефективної системи санітарного та інженернопланувального благоустрою території: повне і своєчасне прибирання
комунально-побутових відходів з видаленням та забезпеченням їх
утилізації; обладнання майданчиків для збору сміття у відповідності з
існуючими санітарними правилами та запровадження системи його
роздільного збирання, сортування та утилізації; повне забезпечення
території централізованим водопостачанням та каналізуванням;
налагодження ефективної системи теплопостачання тощо;
- поновлення комплексу заходів з інженерної підготовки території,
забезпечення раціональної організації водовідведення та очищення
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поверхневого стоку з нагородженням ефективного функціонування
зливної каналізації, упередження проти просадних заходів.
- організація санітарних зон підприємств, кладовищ та інших територій.
2.7.ОРГАНІЗАЦІЯ РУХУ ТРАНСПОРТУ І ПІШОХОДІВ
В зону проектування розташовано наступні вулиці:
- вул.Конотопських Партизан – траса Р60, магістральна вулиця проїзна
частина – 15,0 метрів, червоні лінії – 40,0 метрів;
- вул.Інтернатна – магістральна вулиця проїзна частина – 10,5 метрів,
червоні лінії – 25,0 метрів;
- вул.Робітничо-Селянська – магістральна вулиця проїзна частина – 10,5
метрів, червоні лінії – 25,0 метрів;
- вул.Механічна – магістральна вулиця проїзна частина – 10,5 метрів,
червоні лінії – 25,0 метрів;
- вул.Пушкіна – магістральна вулиця проїзна частина – 10,5 метрів, червоні
лінії – 25,0 метрів;
- вул.Кочемазова – проїзна частина – 7,5 метрів, червоні лінії – 20,0 метрів;
- вул.Паризької Комуни – проїзна частина – 7,5 метрів, червоні лінії – 20,0
метрів;
- вул.Героїв Крут – проїзна частина – 7,5 метрів, червоні лінії – 20,0 метрів;
- інші вулиці – проїзна частина – 6,0 метрів, червоні лінії – 15,0 метрів;
В розрахунковий етап в межах ДПТ намічено розвиток транспортної мережі
та доведення розмірів проїзної частини до нормативної.
Існуючі лінії руху автобусу проходять по вулицям: Інтернатна, Паризької
Комуни, Конотопських Партизан. Також територією проектування походе
трамвайна колія по вул.Паризької Комуни. Пішохідна доступність до ліній руху
масового пасажирського транспорту знаходиться в нормативних межах. Для
забезпечення безпеки руху пішоходів передбачено влаштування наземних
пішохідних переходів та облаштування зупиночних пунктів.
Постійне зберігання індивідуального автотранспорту мешканців садибної
забудови буде здійснюватися на території власних земельних ділянок.
Для тимчасового зберігання автотранспорту передбачено – 142 машиномісця. Необхідна площа – 0,3 га.
Кількість машино-місць для постійного зберігання автотранспорту для
мешканців багатоквартирної забудови
Квартир, всього
багатоквартирна
забудова

Існуючий стан
40

Кількість машино-місць
113

Розрахунок потреби в місцях тимчасового зберігання автомобілів для
закладів та установ
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Найменування
Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №7
Дошкільний навчальний заклад №5
Загальноосвітня санаторна школа-інтернат І-ІІ
ступенів
Дитячий будинок інтернат
Дитячій садок
Магазин продтоварів
Магазин продтоварів
Магазин продтоварів
Магазин продтоварів
Конотопський агролісгосп
Конотопській Держлісгосп
РАЙАГРОБУД
Конотопагроспецбуд
АЗС
Всього

Кількість машино-місць
16
8
20
30
8
4
2
2
2
18
20
5
6
1
142

На схемі організації руху транспорту та пішоходів показано лінії руху
пішоходів, велосипедистів, масового пасажирського транспорту, його зупинки,
пішохідні переходи, автостоянки.
2.8.ІНЖЕНЕРНЕ ОБЛАДНАННЯ ТЕРИТОРІЇ
2.8.1.Водопостачання Існуючій стан
Джерелом водопостачання території, яка розглядається, є магістральні
мережі централізованого водопроводу міста. Територія, що проектується,
обладнана вуличними мережами водопроводу, які проходять по вул.Інтернатна
(Ø100-200), вул.Пушкіна (Ø150), Конотопських партизан (Ø100), вул.Робітничо
Селянська (Ø100), вул.9 січня (Ø100), вул.Скоропадського (Ø100),
вул.Кочемазова (Ø100)
Обґрунтування та пропозиції
На території ДПТ передбачається будівництво садибної забудови,
дошкільного навчального закладу.
Для вирішення схеми водопостачання виконано розрахунок необхідних
потреб у воді. Питомі показники водоспоживання прийняті відповідно до ДБН
В.2.5-74:2013 «Водопостачання. Зовнішні мережі та споруди», ДБН В.2.564:2012 «Внутрішній водопровід і каналізація».
Розрахунковий об’єм водоспоживання по групах водокористувачів
наведені в таблиці нижче.
Необхідний об’єм питної води на розрахунковий етап складе
1798,3м³/добу, у тому числі на 1 етап – 1661,8м³/добу. Джерелом
водопостачання пропонуються мережі централізованого водопроводу. Дані
мережі потребують перевірки на пропускну спроможність (гідравлічний
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розрахунок) та кільцюванню тупикових ділянок мереж. Існуючі водопровідні
мережі, що потрапляють під територію забудови, підлягають перекладці.
Мережа водопроводу – кільцева, господарсько-протипожежна низького
тиску. Гасіння пожеж передбачається через гідранти, які встановлюються на
мережі водопроводу і забезпечують гасіння кожної будови з двох гідрантів
відповідно вимог ДБН В.2.5-74:2013, а також установлено арматури для
аварійного відключення ділянок мережі.
Протипожежний об’єм води на 1 етап складе – 648,12м³ при одній
розрахунковій пожежі – 20,0 л/с на зовнішнє пожежогасіння та 1х2,50 на
внутрішнє пожежогасіння. Норми витрат прийняті у відповідності до ДБН
В.2.5-74:2013 «Водопостачання. Зовнішні мережі та споруди», ДБН В.2.564:2012 «Внутрішній водопровід і каналізація».
Потреба у воді технічної якості на поливання-миття території та
зрошення садиб на розрахунковий етап складе 163,48м³/добу, у тому числі на 1
етап – 123,07 м³/добу. На ці потреби пропонується використання ґрунтових вод,
або мережі водопроводу два рази на добу у години мінімального
водоспоживання. Полив проїзної частини вулиць передбачається поливальними
машинами. Питання розробки локальних систем поливу вирішується на
наступних стадіях проектування з залученням галузевих організацій, через
техніко-економічні розрахунки і обґрунтування, визначення джерел, на підставі
сучасних технічних умов та інвестиційних пропозицій.
Заходи щодо забезпечення водою території, що проектується:
-будівництво водопровідних мереж з підключенням до існуючих мереж
міста.
-розробка спеціалізованої проектної документації на реконструкцію і
розвиток системи водопостачання з урахуванням рішень детального плану
території щодо розміщення водокористувачів з метою визначення повного
складу першочергових та перспективних заходів та економічного механізму
реалізації цих заходів.
Дані проектні рішення є вихідними даними для підготовки технічних
умов на наступних стадіях проектування. Заходи, що пов’язані з підключенням
до міських систем і місця підключення, а також щодо реконструкції споруд і
мережі загальноміських систем і їх вартість уточняються на наступних стадіях
проектування відповідно до технічних умов підприємства водопровідноканалізаційного господарства міста Конотоп.
Наведені нижче показники (табл.2.8.1.1) підлягають уточненню при
розробці (коригуванні) галузевої схеми водопостачання з урахуванням Закону
України «Про питну воду та питне водопостачання (стаття 29) і постанову КМ
України №1107 від 25.08.2004 р. «Про затвердження порядку розроблення та
затвердження нормативів питного водопостачання».
Розрахунковий об’єм водопостачання
Найменування споживачів
1
Розрахунковий етап

Питна вода
2

Таблиця 2.8.1.1
Технічна вода
3
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Житлова забудова
Установи та підприємства
обслуговування
Полив зелених насаджень та миття
територій
Всього
В тому числі 1 етап
Житлова забудова
Установи та підприємства
обслуговування
Полив зелених насаджень та миття
територій
Всього

1648,3
150
180
1798,3

180

1561,8
100
160
1661,8

160

2.8.2.Каналізація
Існуючий стан
В межах детального плану території, що проектується, існують вуличні
мережі самопливної каналізації по вул.Механічна, Інтернатна, Парижзької
комуни.
Обґрунтування та пропозиції
Забудова території, що проектується, передбачається житловою
забудовою, адміністративними та громадськими установами, торгівельними
об’єктами.
Для вирішення схеми каналізації виконано розрахунок необхідного
об’єму стічних вод. Питомі показники водовідведення прийняті відповідно до
ДБН В.2.5-75:2013 «Каналізація. Зовнішні мережі та споруди», ДБН В.2.564:2012 «Внутрішній водопровід і каналізація».
Для
відведення
стічних
вод
передбачається
влаштування
внутрішньоквартальних каналізаційних мереж з наступним підключенням їх до
існуючих мереж по вул.Механічна, вул.Інтернатна, 9-го Січня.
Заходи щодо забезпечення водовідведення:
-Будівництво мереж каналізації з підключенням їх до існуючих мереж
міста.
Розробка спеціалізованої проектної документації на реконструкцію і
розвиток системи водопостачання з урахуванням рішень детального плану
території щодо розміщення водокористувачів з метою визначення повного
складу першочергових та перспективних заходів та економічного механізму
реалізації цих заходів.
Дані проектні рішення є вихідними даними для підготовки технічних
умов на наступних стадіях проектування. Заходи, що пов’язані з підключенням
до міських систем, місця підключення, а також рішення щодо реконструкції
споруд і мережі загальноміських систем і їх вартість уточняються на наступних
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стадіях проектування, відповідно до технічних умов підприємства
водопровідно-каналізаційного господарства міста Конотоп.
У районах населених пунктів, в яких відсутні мережі централізованої або
децентралізованої господарсько-побутової каналізації, не можна проектувати
введення водопроводу у будинок, внутрішньобудинкову та зовнішню
каналізацію з подальшим відведенням стічних вод у вигрібні ями. Тому
проектом передбачається каналізування житлових будинків з використанням
індивідуальних малих очисних споруд.
При проектуванні нової житлової забудови, планування території
домоволодінь передбачити з урахуванням нормативних відстаней від
індивідуальних малих очисних споруд. Нормам водовідведення приймаються
рівним нормам водоспоживання на господарчо-побутові потреби.
Для попереднього очищення стічних вод окремих будинків перед піщаногравійними фільтрами, фільтруючими траншеями, фільтруючими колодязями,
іншими спорудами очищення стічних вод застосовується септики (при витраті
стічних вод до 20 м3/добу). Випуски із будинків слід приєднувати до септиків
через оглядові колодязі. Повний об’єм септика потрібно приймати згідно ДБН
В.2.5-75:2013:
-при витраті стічних вод до 1 м3/добу приймати однокамерні септики;
-при витраті стічних вод до 5 м3/добу – у розрахунку на приплив стічних
вод не менше ніж за 3 доби;
-при витраті стічних вод понад 5 м3/добу – не менше ніж за 2,5 доби;
-до 10 м3/добу – двокамерні, понад 10 м3/добу – трикамерні. Об’єм
першої камери у двокамерних септиках слід приймати 0,75 розрахункового
об’єму; у трикамерних – 0,5 розрахункового об’єму, а другої та третьої камер –
по 0,25 розрахункового об’єму. У септиках, запроектованих з бетонних
колодязів, усі камери можна приймати однакового об’єму.
Мінімальна відстань від будинку до септику повинна виконуватись у
відповідності ДБН Б.2.2-12:2019. Система каналізації не повинна
розміщуватися ближче 2 метрів від сусідньої ділянки.
2.8.3.Теплопостачання
На теперішній час в межах детального плану території розташовано 5
газифікованих котелень. Виходячи з перспективи розвитку території в межах
розробки проекту, теплопостачання садибної забудови – від індивідуального
теплотехнічного обладнання, громадської забудови – від власних джерел,
дитячого дошкільного закладу – від модульної котельні.
Розрахункові теплові потоки визначено за укрупненими питомими
показниками норм витрат теплоти, у відповідності до нормативних матеріалів:
-ДБН В.2.5-39:2008 «Теплові мережі»;
-ДБН-Н Б В.1.1-27:2010 «Будівельна кліматологія»;
-ДБН В.2.6-31:2016 «Теплова ізоляція будівель».
З метою покращення екологічного стану довкілля, економії паливноенергетичних ресурсів для теплопостачання об’єктів пропонується
застосування теплових установок сучасного типу (теплогідромеханічні
генератори, теплові насоси та інші). Для теплонасосних установок (ТНУ)
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джерелом низькопотенційного тепла можливе використання систем утилізації
тепла на очисних спорудах каналізації, використання тепла грунтів, водоймищ,
повітря. Покриття теплових навантажень пропонується через комплексне
застосування ТНУ з геосистемами.
Вибір варіанту системи теплопостачання об’єкту, кількість джерел
теплопостачання, місця їх розміщення, вибір основного обладнання
конкретизуються на подальших етапах проектування за техніко-економічними
розрахунками та обґрунтуваннями, з урахуванням відповідних технічних умов
та інвестицій.
2.8.4.Газопостачання
На теперішній час в межах детального плану території розташовано 5
ГРП (ШРП), 5 газифікованих котелень та проходить газопровід середнього
тиску.
На базі природнього мережного газу розглядається забезпечення таких
споживачів:
-житлових будинків – для приготування їжі;
-джерела теплопостачання – на опалення та гаряче водопостачання.
Норми питомих витрат природнього газу для споживачів на
господарсько-побутові потреби прийняті відповідно до вимог ДБН В.2.5-202001 «Газопостачання».
Приготування їжі в підприємствах громадського харчування
передбачається на базі використання електроенергії.
Витрати природного мережного газу для споживачів в межах ДПТ
складуть 2,441млн.м3/рік, в тому числі котельні – 0,14 млн.м3/рік, компобут
0,002млн.м3/рік.
Газопостачання споживачів в межах детального плану території
пропонується через будівництво 1 ГРП (ШРП) та прокладання 1,93 км.
газопроводу середнього тиску.
Місце врізання в існуючий газопровід, траса проектного газопроводу,
розташування ГРП (ШРП) уточняються на подальших етапах проектування із
залученням спеціалізованих проектних організацій.
2.8.5. Електропостачання
Електропостачання існуючої забудови здійснюється по мережі 0,4кВ
через трансформаторні підстанції 10/0,4кВ (ТП-10/0,4кВ). Джерелом
електропостачання існуючих споживачів є ПС 110/10кВ «Конотоп-місто»
(2х16МВА).
Забудова на території детального плану передбачається малоповерхова
житлова (індивідуальна житлова). Також передбачається будівництво нових
об’єктів інфраструктури, освітлення вулиць, відповідно до технічних умов.
Розділ електропостачання детального плану розроблений на підставі
вихідних даних та чинних нормативних документах:
1.Технічного завдання на проектування;
2.Генерального плану м.Конотоп;
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3.ДБН Б.1.1-14:2012 «Склад та зміст детального плану території»;
4.ДБН В.2.5-23-2010 «Проектування електрообладнання об’єктів
цивільного призначення»;
5.Правил улаштування електроустановок.
Для вирішення схеми електропостачання виконано розрахунок
електричних навантажень на І та розрахунковий етап. Електричні навантаження
підраховані згідно до архітектурно-планувальних рішень та економічного
завдання суміжних відділів, завдання на проектування та питомих нормативів.
Господарсько-побутові та комунальні навантаження для житлової
забудови та навантаження установ торгівлі, об’єктів інфраструктури,
побутового обслуговування тощо підраховано за укрупненими показниками
споживання електроенергії згідно норм ДБН В.2.5-23-2010 «Проектування
електрообладнання об’єктів цивільного призначення». Підсумки розрахунків
наведено в таблиці 2.8.5.1.
Електричні навантаження нового житлового фонду
та нових установ обслуговування

№
п/п

1

2

3
4

5

6

Найменування

Таблиця 2.8.5.1
Кількість
Розрахункове
одиниць
навантаження
кВт
І етап Розрах. І етап Розрах.
етап
етап
301

Одиниця
виміру

Садибна
одноквартирна
забудова
Дошкільний
навчальний заклад
на 200-300 місць
Аптеки

будинків

Відкриті площинні
спортивні споруди
в житловому
кварталі
(мікрорайоні)
Приміщення для
фізкультурнооздоровчих занять в
мікрорайоні
Приміщення для
культурно-масової
роботи з

місце

-

200300

150

Об’єкт

5

5

15,00

га

0,054

0,162

М 2 площі
підлоги

-

1080

44,00

Місць
відвідувань

-

297

50,00

16,50

30,00

38

населенням,
дозвілля і
аматорської
діяльності
Магазини
продовольчих
товарів

М2
торгової
площі

-

1080

8

Магазини
непродовольчих
товарів

М2
торгової
площі

162

459

30,00

60,00

9

Підприємства
громадського
харчування

Місць

38

108

40,00

100,00

10

Відділення зв’язку

Об’єкт

-

5

38,5

12

Відділення та
філіали ощадного
банку
Магазин
продовольчих
товарів

Операційне
місце

-

6

38,50

М2

50

16,50

13

Магазин
промислових
товарів

М2

50

16,50

14

Заклад
громадського
харчування

М2

80

80,00

15

Магазин змішаної
торгівлі

М2

50

16,50

16

Пожежна частина
ВСЬОГО

га

0,4

50,00
1256,5

7

12

250,00

Виходячи з розрахунків та враховуючи місцеві умови, для забезпечення
надійного електропостачання та з урахуванням електропостачання нових
споживачів, що передбачені детальним планом території, рекомендується
проведення наступних заходів:
Джерелом електропостачання споживачів залишається існуюча ПС
110/10кВ «Конотоп-місто».
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Для розподілу електроенергії між споживачами перспективної забудови
на розрахунковий етап, в т.ч. на І етап, передбачити спорудження необхідної
кількості закритих трансформаторних підстанцій 10/0,4 кВ з двома
трансформаторами розрахункової потужності. Розташування, кількість,
потужність ТП-10/0,4кВ та приєднання їх до розподільчої електричної мережі
вирішується на подальших стадіях проектування згідно до технічних умов
енергопостачальної організації.
Електропостачання передбачено на напрузі 10-0,4кВ від нових ТП10/0,4кВ. Електричні мережі в межах житлової забудови-кабельні.
На протязі всього розрахункового періоду необхідно проводити
реконструкцію та розширення електричних мереж 10кВ та 0,4кВ, заміну
зношеного
та
морально
застарілого
обладнання,
впроваджувати
енергозберігаюче обладнання та технології.
Низьковольтні кабелі електричної мережі рекомендується виконувати
кабелем. Кабельні прокладаються в земельній траншеї на глубині 0,7м від
планувальної позначки землі. Під проїзною частиною дороги кабелі
прокладаються в азбестоцементній трубі d-100мм на глубині 1м.
Зовнішнє освітлення території виконується консольними світильниками з
високоекономними лампами, встановленими на опорах покращеного
архітектурного вигляду, висотою до 8м з кабельним підведенням живлення.
Зовнішнє освітлення доріг, заїздів, пішохідних доріжок, стоянок автомобілів та
прилеглої території житлового масиву передбачити відповідно до технічних
умов на проектування електромереж зовнішнього освітлення. Для можливості
автоматичного ручного, місцевого або дистанційного управління мережами
зовнішнього освітлення встановлюються шафи управління зовнішнім
освітленням, живлення яких передбачено від різних секцій існуючих та
проектованих трансформаторних підстанцій та передбачаються кабелем.
Схема розподільчих електронних мереж напругою 10кВ, 0,4кВ та мереж
зовнішнього освітлення, марка та переріз кабелю вирішується на стадії
робочого проектування після розроблення спеціалізованого проекту.
2.9. ІНЖЕНЕРНА ПІДГОТОВКА ТА ЗАХИСТ ТЕРИТОРІЇ
2.9.1.Гідротехнічні заходи
Поверхня проектної ділянки території в східній частині міста Конотоп,
загальною площею 424 га, рівнинно-хвиляста. Абсолютні відмітки коливаються
в межах 150-135 м з ухилом поверхні на південь і захід. Середній ухил поверхні
на більшій частині території не перевищує 1-2%, більші ухили – 12-15%
спостерігаються на схилах (на південній та західній частині). Глибина
промерзання ґрунту (середня), складає 93 см.; кількість опадів – 540 – 650 мм.;
висота снігового покриву – 18 – 32 см.
Територія проектування розташована в зоні відносно сприятливих
інженерно-геологічних умов освоєння.
В геологічному відношенні інженерно-геологічний шар представлений
піщано-суглинисто-глинистими відкладами загальною потужністю до 20 м., в
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тому числі лесовидними суглинками (з можливим І типом ґрунтів за
просадністю).
Ґрунтові води залягають глибше 2,5 м від поверхні, крім окремих ділянок
(західна сторона ДПТ), де спостерігається підвищення рівнів до 0,5-2.0 м.
В регіональному відношенні територія знаходиться поза межами зони
сейсмічної небезпеки (згідно карт ЗСР – 2004 – А, В В.1.1-12:2014).
Територія проектування при освоєнні потребує раціонального
водовідведення поверхневого стоку, місцями дренування або підсипки поверхні
в разі прояву окремих ділянок з підвищеним рівнем ґрунтових вод,
упередження можливих просадних явищ.
Так як лесовидні суглинки просадні, то при конкретному будівництві для
підготовки основи під капітальну забудову необхідно виконати більш детальне
інженерно-геологічне та інженерно-будівельне обстеження кожної ділянки.
При замочуванні основи, складеної просадними ґрунтами, стійкість та
експлуатаційна надійність споруд забезпечується водозахисними та
конструктивними заходами, які спрямовані на запобігання просадним
властивостям ґрунтів:
- в межах деформаційної зони чи її частини – улаштуванням ґрунтових
подушок, витрамбовка котлованів;
- в межах всього просадного шару необхідно виконувати глибинне
ущільнення ґрунтовими палями, що попередньо замочені в нижніх шарах
просадних ґрунтів;
- прорізкою просадних ґрунтів основи фундаментами із забивних,
набивних та буронабивних паль, а також з використанням стовпів чи стрічки з
ґрунтів, що закріплені хімічним, термічним чи іншим способом, а також
заглибленням фундаментів;
- вертикальним плануванням ділянки забудови, якісним заповненням
пазух котлованів та траншей, виключенням витоку води із водонесучих
комунікацій на проектованій території;
- підвищенням міцності і загальної просторової жорсткості споруд,
збільшенням їх піддатливості за допомогою гнучких та розрізних конструкцій,
з використанням методів, що забезпечують нормальну роботу обладнання при
деформаціях основи.
На території ДПТ для захисту від підтоплення підлягають будівлі і
споруди в разі прояву підтоплення згідно звітів по інженерно-геологічних
вишукуваннях та дослідженнях під кожну будівлю чи споруду. На такій
території пропонується влаштування лінійного водовідвідного дренажу вздовж
вулиць і проїздів з підключенням його в проектну мережу дощової каналізації.
Для захисту території від підтоплення та з метою уповільнення, а в
деяких випадках і запобігання подальшого ризику підйому рівня ґрунтових вод,
необхідно виконати ряд заходів, що дають істотний ефект по стабілізації
підтоплення, а саме:
- виконати вертикальне планування і улаштування водостоків;
- при проведенні будівельних робіт не допускати тривалого
перебування котлованів і траншей у відкритому стані і їх затоплення
поверхневими водами;
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- забезпечити безперешкодний стік поверхневих вод по водовідних
спорудах шляхом їх будівництва, розчищення і утримання відповідно до правил
технічної експлуатації;
- забезпечити забудову системою централізованої каналізації;
- організувати облік води, поданої споживачам;
- запобігти втратам води з водонесучих комунікацій;
- строго дотримувати норм і правил забудови.
Нове будівництво на підтоплених і потенційно підтоплених територіях
повинно виконуватись відповідно до розроблених проектів, після проведення
ретельних інженерно-геологічних вишукувань та з урахуванням прогнозів
зміни рівня ґрунтових вод.
У разі прояву підтоплення на ділянках забудови, рекомендується
провести пониження рівня ґрунтових вод на глибину не менше, ніж на 2,5 м для
капітальної забудови та на глибину не менше 1.0 м для територій зелених
насаджень.
На всіх ділянках забудови в межах проектованої території необхідно
виконувати вертикальне планування території з організацією поверхневого
стоку, тобто з відведенням поверхневих вод, влаштування мережі дощової
каналізації. Крім того, даним розділом пропонується виконати благоустрій та
озеленення територій вздовж вулиць і проїздів.
Основні техніко-економічні показники з інженерної підготовки
території
№
Назва заходів
Одиниця
Кількість
Орієнтовна
п/п
виміру
вартість,
тис.грн
1
2
3
4
5
1.
Протипросадні заходи
га
424
*
Примітка: * - вартісні показники протипросадних заходів входять у
вартість будівництва конкретних будівель і споруд (на подальших стадіях
проектування – проект, робоча документація).
Обсяги та вартісні показники визначені орієнтовно і потребують
уточнення на подальших стадіях проектування, після проведення ретельних
обстежень та досліджень ділянок забудови.
2.9.2 Вертикальне планування та дощова каналізація
Схему вертикального планування та дощової каналізації розробленого
згідно планувальних рішень та виконано у відповідності з ДБН Б.2.2-12:2019
«Планування та забудова територій», ДБН Б.1.1-14:2012.
Організація рельєфу проектної території здійснюється без корінної зміни
існуючого рельєфу та виконується за умови надання проектного ухилу
поверхні, для забезпечення нормативного відведення дощових та талих вод, у
напрямку від будинків та споруд до твердого покриття проїздів та вулиць.
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Висотне положення вулиць Конотопських партизан, Інтернатна, Пушкіна,
Робітничо-Селянська, механічна зберігаються без зміни та береться за основу
при проектуванні вулиць.
Вертикальне планування виконано методом проектних відміток та ухилів.
Проектні відмітки встановлено на характерних точках, при перетині осей
вулиць та точках зміни ухилів повздовжнього профілю вулиць.
Проектні відмітки встановлені у вигляді дробу. У чисельнику наведені
проектні відмітки, які відносяться до верху покриття. У знаменнику наведено
існуючі натурні відмітки (відмітки поверхні у даній конкретній точці).
Проектні ухили також представлені у вигляді дробу. У чисельнику
наведені величини ухилів у промілях (%). У знаменнику наведено відстань (м)
між двома суміжними точками зміни повздовжнього профілю.
Перед початком виконання робіт з вертикального планування
передбачити зняття існуючого рослинного шару ґрунту, його складування та
використання при подальшому упорядкуванні та благоустрою територій.
Відповідно до архітектурно-планувальних рішень, передбачено
влаштування асфальтобетонного покриття на вулицях та проїздах та покриття із
бетонних плит типу ФЕМ, або асфальтобетонне покриття, на пішохідних
доріжках і тротуарах.
Відведення дощових та талих вод передбачено здійснювати мережею
дощової каналізації, яка будується вздовж проектних та існуючих вулиць та
проїздів.
Відведення дощових вод, відповідно до ухилів поверхні, здійснюється за
межі детального плану у західному напрямку до перетину вулиць Пушкіна та
Берегова, вулиць Конотопських партизан та Набережної, Робітничо-Селянській
та Механічній, по Інтернатній і далі за рішенням генерального плану
відводиться до проектних очисних споруд дощової каналізації (загальноміський
захід).
Дощова каналізація влаштовується закритого (система колекторів
дощової каналізації з дощоприймачами та оглядовими колодязями) і відкритого
(відкриті водовідвідні лотки, укріплені канави) типів.
Вибір типу дощової каналізації здійснюється на стадії «Проект».
Детальним планом, у межах проектної території, передбачено
будівництво мереж дощової каналізації загального протяжністю орієнтовно
12км.
Заходи з будівництва мереж дощової каналізації поза межами проектної
ділянки та будівництво очисних споруд дощової каналізації відносяться до
загальноміських заходів, технічні показники та вартість будівництва
визначається відповідно до розроблених спеціалізованих проектів.
Основні показники з вертикального планування та дощової
каналізації на розрахунковий етап детального плану
Таблиця 2.9.2.1
№

Найменування заходу

Одиниця

Кількість

Вартість *
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виміру
(тис.грн)
1
Вертикальне планування Га
28
1 160
проектної ділянки зі
спокійним рельєфом.
2
Будівництво мереж
км
12
10 200
дощової каналізації
3
Всього
11 60
*В таблиці надано орієнтовну вартість заходів, яка потребує уточнення на
наступних стадіях проектування.
Остаточно умови будівництва дощової каналізації уточнюються на наступних
стадіях проектування відповідно до технічних умов експлуатуючих організацій,
гідравлічних розрахунків та погоджуються з органами місцевого
самоврядування.
2.10. ПРОТИПОЖЕЖНІ ЗАХОДИ
При розробці проекту враховувались вимоги пожежної безпеки у
відповідності з ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування та забудова територій»
пожежні вимоги.
Для забезпечення пожежної безпеки повинні виконуватись наступні
містобудівні протипожежні заходи:
- формування житлових кварталів, розділених системою магістралей;
- при проектуванні під’їздів забезпечення можливості проїзду
пожежних машин до житлових і громадських будинків, в тому числі, із
вбудовано-прибудованими приміщеннями, доступ пожежних з автодрабин і
автопідйомників у будь-яку квартиру чи приміщення;
- дотримання протипожежних відстаней від житлових, громадських та
адміністративно-побутових будівель до виробничих будинків промислових
підприємств і сільськогосподарських будівель;
- створення єдиної системи зелених насаджень, які у випадку пожежної
небезпеки, повинні бути шляхами евакуації населення і під’їзду пожежних
машин;
- розміщення пожежних депо, які обслуговують місто, таким чином,
щоб радіус їх обслуговування не перевищував 3 км (по дорогах загального
користування), охоплював всю територію міста та забезпечував прибуття
державних пожежно-рятувальних підрозділів до місця виклику не пізніше, ніж
через 10 хвилин з моменту виклику, а з урахуванням метеорологічних умов,
сезонних особливостей та стану доріг – не пізніше 15 хвилин.
В даний час на території міста розміщується 1 пожежне депо – СДПЧ – 8
по вул.Успенсько-Троїцька, 108. Пожежне депо СДПЧ – 8 налічує 5
автоцистерни та 1 драбину. Це пожежне депо знаходиться за межами території
детального плану території.
Мережа водопроводу – кільцева, господарсько-протипожежна низького
тиску. Гасіння пожеж передбачається через гідранти, які встановлюються на
мережі водопроводу і забезпечують гасіння кожної будови з двох гідрантів,
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згідно вимог ДБН В.2.5-74:2013, а також установкою арматури для аварійного
відключення ділянок мережі.
Протипожежний об’єм води на розрахунковий етап складає 250 м3 при
одній розрахунковій пожежі – 20 л/с на зовнішнє пожежогасіння та 1х2,50 на
внутрішнє пожежогасіння. Норми витрат прийняті у відповідності до ДБН
Б.2.2-12:2019 «Планування та забудова територій», ДБН В.2.5-74:2013
«Водопостачання. Зовнішні мережі та споруди», ДБН В.2.5-64:2012
«Внутрішній водопровід і каналізація».
2.11. ОХОРОНА КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ
Місто Конотоп відноситься до історичних населених пунктів України. В
1991 році спеціалізованою організацією КиївВНДІІТАМ була виконана робота
«Історико-архітектурний опорний план і проект зон охорони пам’ятників історії
і культури м.Конотоп Сумської області», в якій на території міста було
визначено:
- історичні зони;
- охоронні зони;
- територію пам’яток (пам’ятників);
- зони регулювання забудови;
- зони археологічних спостережень;
- зони ландшафту, що охороняються.
Історичні зони встановлюються з метою виділення найбільш цінної в
історико-культурному відношенні частини міста в якості об’єкту комплексної
реконструкції на програмній основі.
За принципом збереження старого планування, пам’ятників історії і
культури, характерної рядової забудови, ділянок ландшафту виявилось
можливим виявити в м.Конотоп 2 історичні зони: центральну і привокзальну.
Режим передбачає виділення реконструкції історичних зон в якості
самостійного розділу в планах комплексної реконструкції на стадії ПДП;
збереження трасування вулиць і інші заходи, передбачені нормативними
документами.
Охоронні зони виділяються для забезпечення збереження пам’ятників і їх
середовища, композиційних зв’язків, доцільності використання пам’ятників і їх
оточення, збереження чи створення оптимальних умов візуального сприйняття
об’єктів, що охороняються.
Режим передбачає: збереження планування, яке склалось історично і його
елементів, пам’ятників історії і культури, значних споруд, традиційної і
фонової забудови, можливість поступового знесення дисгармонійних будівель;
забезпечення сприятливого для пам’ятників гідрологічного режиму, пожежної
безпеки, захисту від динамічних впливів.
Забороняється розміщення нових промислових підприємств, складів,
гаражів, інших транспортних і інженерних об’єктів, будівель, спотворюючих
середовище, яке історично склалось.
Забороняється нове будівництво, якщо воно не пов’язане з регенерацією
середовища. За спеціальними проектами, які узгоджені з державними органами
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охорони пам’ятників, проводяться роботи з реставрації і пристосуванню
об’єктів спадщини, реконструкції, модернізації, капітальному ремонту опорної
історичної забудови, благоустрою і озелененню. Для комплексної охоронної
зони в привокзальному районі не передбачається обмежень функціонування
залізничного вузла і КВРЗ, але питання будівництва нових будівель чи знесення
і реконструкції існуючих повинні узгоджуватися з органами охорони
пам’ятників.
Території пам’ятників виділяються для збереження їх цілісності і
дійсності, створення оптимальних умов їх дослідження і доцільного
використання. На території міста виділені межі пам’ятників: Конотопського
замку XVI ст., ансамблю вул.Островського, садиби генерала Драгомирова.
Режим передбачає: збереження будівель і споруд, елементів благоустрою;
заборону на нове будівництво і свавільне вирубання дерев; заборона на земляні
роботи, прокладання інженерних і транспортних комунікацій, якщо це не
пов’язано з науковою регенерацією об’єктів спадщини; поступову ліквідацію
дисгармонійних будівель, позначених на історико-архітектурному опорному
плані; необхідність проведення археологічних розкопок Замка і музеєфікації
знайдених залишків; заборонено розкопування «на знесення» археологічного
культурного шару городища. Всі роботи на території пам’ятників проводяться
лише за спеціально розробленими проектами реставрації (реконструкції,
благоустрою), затвердженими державними органами охорони пам’ятників.
Земляні ділянки і будівлі можуть залишатися у колишніх власників
(користувачів) і використовуватися за прямим функціональним призначенням з
накладенням на власників (користувачів) зобов’язань по збереженню
нерухомості, що охороняється.
Зони регулювання забудови встановлюються для збереження
історичних рис і наступності в розвитку обличчя міста, історичного
планування, значних будівель, традиційної і фонової забудови, особливостей
обємно-просторової композиції, масштабних співвідношень в плануванні і
забудові, притаманних даному місту, для забезпечення композиційно-видового
впливу об’єктів спадщини і їх співвідносності з ландшафтом, для забезпечення
архітектурної єдності нових будівель з історичним міським середовищем. В
місті виділено дві ділянки: Правобережна ділянка, площею 14 га. та
Лівобережна ділянка, площею 72,5 га.
Режим передбачає: збереження планування, яке склалося, значних
споруд, традиційної і фонової забудови; забезпечення сприятливих умов
візуального сприйняття пам’ятників архітектури; поступове виведення
дисгармонійних промислових і складських об’єктів з Лівобережної ділянки.
Забороняється розміщення нових промислових підприємств і складів,
транспортних магістралей, які створюють інтенсивні вантажні потоки,
будівництво великих інженерних споруд, які порушують сприйняття
середовища.
Зона археологічних спостережень встановлюється на тих ділянках
археологічного культурного шару XVII ст., насиченість і цінність яких
неоднорідна і не може бути завчасно запрогнозована, з метою забезпечення
систематичного кваліфікованого нагляду за усіма видами земляних робіт,
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можливості призупинення цих робіт для проведення локальних охоронних
розкопок і музеєфікації знайдених стародавностей. Зона археологічних
спостережень в місті становить 18 га.
Режим передбачає: особливий порядок організації земляних і будівельних
робіт, тобто з попереднім попередженням археологів.
В межі детального плану потрапляє пам’ятка архітектури місцевого
значення – Церква Святителя Миколая, 1891 р., яка розташована по вул.Івана
Скоропадського, охоронний № 226-См. Дана пам’ятка розташована в межах
історичних ареалів. Також визначено територію пам’ятки культурної
спадщини, охоронну зону пам’ятки (обмеження висоти нових або
реконструйованих будівель і споруд до 4 м. від рівня денної поверхні до
гребеню даху), та зону регулювання забудови (обмеження висоти нових або
реконструйованих будівель і споруд до 7 м. від рівня денної поверхні до
гребеню даху).
Західна межа детального плану частково проходить по зоні
охоронюваного ландшафту по вулиці Береговій та по вулиці Набережній.
На території детального плану розташований дендропарк Конотопського
лісгоспу по вул.Конотопських партизан, 97, територія контори Державного
підприємства "Конотопське лісове господарство" вид. з Конотопського
лісництва. Дана територія відноситься до об’єктів природно-заповідного фонду
України – дендрологічних парків місцевого значення.
Також в межах детального плану розташоване «Багатошарове городище
Германівка», V-VII, IX-XI ст., сер. XVII ст. (1643-1659 рр.), 2005 р. мис другої
надзапланованої тераси правого берега річки Єзуч, уздовж вул.Кочемазова
(територія ЗОШ №7 по вул.Конотопських партизан, 27). Дана територія
входить до об’єктів, які пропонуються до включення до Переліку об’єктів
культурної спадщини (за видом археологічні).
На південній частині детального плану розташоване «Багатошарове
поселення» (від давніх слов’ян до часів Київської Русі), V-IX ст., XI-XIII ст.,
2008 р., мис першої надзапланованої тераси правого берега р.Єзуч, уздовж
вул.Інтернатної (у т.ч., територія ЗОШ санаторного типу №1 по вул.Інтернатна,
122). Дана територія потрапляє до зони охорони археологічного культурного
шару.
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2.12.ПРОЕКТ МІСТОБУДІВНИХ УМОВ ТА ОБМЕЖЕНЬ
Зона сельбищної забудови:
Підзона багатоквартирної житлової забудови 2-5 поверхів
Містобудівні умови і обмеження забудови земельної ділянки, що
розташована в підзоні
1

2

3

4

5

6

Гранично допустима висота 5 поверхів (до 15 м. висота без
будинків, будівель та споруд у врахування шатрової покрівлі). У разі
метрах
будівництва на складному рельєфі,
висота визначається з урахуванням
цокольного поверху.
Згідно
з
ДБН
Б.2.2-12:2019
Планування та забудова територій
Максимально
допустимий Відповідно до пунктів 6.1.14 ДБН
відсоток забудови земельної Б.2.2-12:2019 Планування та забудова
ділянки
територій
Максимально
допустима Відповідно до пунктів 6.1.16; 6.1.17
щільність населення в межах ДБН Б.2.2-12:2019 Планування та
житлової забудови відповідної забудова територій
житлової одиниці (кварталу,
мікрорайону)
Мінімально допустимі відстані Відповідно до пунктів 6.1.20; 6.1.21;
від об’єкта, що проектується, до 6.1.22; 6.1.23; 6.1.24
ДБН Б.2.2червоних
ліній,
ліній 12:2019 Планування та забудова
регулювання
забудови, територій
існуючих будинків та споруд
Планувальні обмеження (зони З
урахуванням
планувальних
охорони пам’яток культурної обмежень, що діють на території
спадщини, межі історичних детального плану
ареалів; зони охоронюваного Планувальні обмеження, пов’язані з
ланшафту,
зони
охорони охороною
об’єктів
культурної
культурного шару, в межах спадщини, відповідно до історикоякого діє спеціальний режим їх архітектурного опорного плану.
використання, охоронні зони
об’єктів природно-заповідного
фонду, прибережні захисні
смуги; зони санітарної охорони)
Охоронні
зони
об’єктів Згідно з додатками и.1 та и.2 ДБН
транспорту, зв’язку, інженерних Б.2.2-12:2019 Планування та забудова
комунікацій,
відстані
від територій
об’єкта, що проектується до
існуючих інженерних мереж.
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Підзона одноквартирної садибної житлової забудови
Містобудівні умови і обмеження забудови земельної ділянки, що
розташована в підзоні
1

2

3

4

5

6

Гранично допустима висота Не більше 3 поверхів без урахування
будинків, будівель та споруд у мансарди, згідно з пунктом 6.1.31
метрах
ДБН Б.2.2-12:2019 Планування та
забудова територій
Максимально
допустимий Відповідно до ДБН Б.2.2-12:2019
відсоток забудови земельної Планування та забудова територій, за
ділянки
умови забезпечення санітарних та
протипожежних норм
Максимально
допустима Відповідно до пункту 6.1.35 таблиця
щільність населення в межах 6.6 ДБН Б.2.2-12:2019 Планування та
житлової забудови відповідної забудова територій – 26-27 люд./га
житлової одиниці (кварталу,
мікрорайону)
Мінімально допустимі відстані 6м.від магістральних вулиць, 3м.від
від об’єкта, що проектується, до житлових, відповідно до пункту
червоних
ліній,
ліній 6.1.33 ДБН Б.2.2-12:2019 Планування
регулювання
забудови, та забудова територій та пункту
існуючих будинків та споруд
6.1.34
Планувальні обмеження (зони З
урахуванням
планувальних
охорони пам’яток культурної обмежень, що діють на території
спадщини, межі історичних детального плану
ареалів; зони охоронюваного Планувальні обмеження, пов’язані з
ланшафту,
зони
охорони охороною
об’єктів
культурної
культурного шару, в межах спадщини, відповідно до історикоякого діє спеціальний режим їх архітектурного опорного плану.
використання, охоронні зони
об’єктів природно-заповідного
фонду, прибережні захисні
смуги; зони санітарної охорони)
Охоронні
зони
об’єктів Згідно з додатками и.1 та и.2 ДБН
транспорту, зв’язку, інженерних Б.2.2-12:2019 Планування та забудова
комунікацій,
відстані
від територій
об’єкта, що проектується до
існуючих інженерних мереж.

49

Підзона шкільних та дошкільних навчальних закладів
Містобудівні умови і обмеження забудови земельної ділянки, що
розташована в підзоні
1

2

3

4

5

6

Гранично допустима висота
будинків, будівель та споруд у
метрах
Максимально
допустимий
відсоток забудови земельної
ділянки

Не більше 3 поверхів згідно з ДБН
Б.2.2-12:2019 Планування та забудова
територій
Відповідно до додатку Е.4 ДБН Б.2.212:2019 Планування та забудова
територій
та
згідно
з
передпроектними розробками ДПТ
Максимально
допустима Не визначається.
щільність населення в межах
житлової забудови відповідної
житлової одиниці (кварталу,
мікрорайону)
Мінімально допустимі відстані 25м. до червоної лінії відповідно до
від об’єкта, що проектується, до пункту
9.9 ДБН
Б.2.2-12:2019
червоних
ліній,
ліній Планування та забудова територій
регулювання
забудови,
існуючих будинків та споруд
Планувальні обмеження (зони З
урахуванням
планувальних
охорони пам’яток культурної обмежень, що діють на території
спадщини, межі історичних детального плану
ареалів; зони охоронюваного Планувальні обмеження, пов’язані з
ланшафту,
зони
охорони охороною
об’єктів
культурної
культурного шару, в межах спадщини, відповідно до історикоякого діє спеціальний режим їх архітектурного опорного плану.
використання, охоронні зони
об’єктів природно-заповідного
фонду, прибережні захисні
смуги; зони санітарної охорони)
Охоронні
зони
об’єктів Згідно з додатками и.1 та и.2 ДБН
транспорту, зв’язку, інженерних Б.2.2-12:2019 Планування та забудова
комунікацій,
відстані
від територій, профільною нормативною
об’єкта, що проектується до документацією та передпроектними
існуючих інженерних мереж.
розробками ДПТ
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Зона розміщення громадських закладів
Підзона розміщення культурно-просвітницьких закладів
Містобудівні умови і обмеження забудови земельної ділянки, що
розташована в підзоні
1

2

3

4

5

6

Гранично допустима висота Згідно з ДБН В.2.2-9:2018 «Громадські
будинків, будівель та споруд будинки
та
споруди.
Основні
у метрах
положення»,
ДБН
В2.2-16:2019
«Культурно-видовищні заклади»; ДБН
В.1.1.7-2016 Пожежна безпека об’єктів
будівництва та згідно з профільним
ДБН за типом об’єкту.
Максимально
допустимий Згідно з ДБН В.2.2-9:2018 «Громадські
відсоток забудови земельної будинки
та
споруди.
Основні
ділянки
положення» та згідно з профільним
ДБН за типом об’єкту ( ДБН Б.2.212:2019 Планування та забудова
територій) та згідно з ДПТ
Максимально
допустима Не визначається.
щільність населення в межах
житлової
забудови
відповідної житлової одиниці
(кварталу, мікрорайону)
Мінімально
допустимі відповідно до ДБН Б.2.2-12:2019
відстані від об’єкта, що Планування та забудова територій та
проектується, до червоних передпроектних
розробок
ліній, ліній регулювання (містобудівний розрахунок,ДПТ), та з
забудови, існуючих будинків урахуванням санітарних норм та норм
та споруд
інсоляції.
Планувальні
обмеження З урахуванням планувальних обмежень,
(зони
охорони
пам’яток що діють на території детального плану
культурної спадщини, межі Планувальні обмеження, пов’язані з
історичних ареалів; зони охороною
об’єктів
культурної
охоронюваного
ланшафту, спадщини, відповідно до історикозони охорони культурного архітектурного опорного плану.
шару, в межах якого діє
спеціальний
режим
їх
використання, охоронні зони
об’єктів
природнозаповідного
фонду,
прибережні захисні смуги;
зони санітарної охорони)
Охоронні
зони
об’єктів Згідно з додатками и.1 та и.2 ДБН Б.2.2транспорту,
зв’язку, 12:2019 Планування та забудова
інженерних
комунікацій, територій, профільною нормативною
відстані від об’єкта, що документацією та передпроектними
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проектується до існуючих розробками ДПТ
інженерних мереж.
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Підзона розміщення закладів обслуговування та торгівлі
Містобудівні умови і обмеження забудови земельної ділянки, що
розташована в підзоні
1

2

3

4

5

6

Гранично допустима висота Згідно з ДБН В.2.2-9:2018 «Громадські
будинків, будівель та споруд будинки
та
споруди.
Основні
у метрах
положення»,
ДБН
В2.2-23:2009
«Підприємства торгівлі»; ДБН В.1.1.72016
Пожежна
безпека
об’єктів
будівництва та згідно з профільним
ДБН за типом об’єкту.
Визначається
за
завданням
на
проектування
з
урахуванням
містобудівних,
технологічних,
санітарно-гігієнічних і протипожежних
вимог.
Максимально
допустимий 50%, згідно з ДБН Б.2.2-12:2019
відсоток забудови земельної Планування та забудова територій
ділянки
Максимально
допустима Не визначається.
щільність населення в межах
житлової
забудови
відповідної житлової одиниці
(кварталу, мікрорайону)
Мінімально
допустимі відповідно до ДБН Б.2.2-12:2019
відстані від об’єкта, що Планування та забудова територій та з
проектується, до червоних урахуванням санітарних норм та норм
ліній, ліній регулювання інсоляції.
забудови, існуючих будинків
та споруд
Планувальні
обмеження З урахуванням планувальних обмежень,
(зони
охорони
пам’яток що діють на території детального плану
культурної спадщини, межі Планувальні обмеження, пов’язані з
історичних ареалів; зони охороною
об’єктів
культурної
охоронюваного
ланшафту, спадщини, відповідно до історикозони охорони культурного архітектурного опорного плану.
шару, в межах якого діє
спеціальний
режим
їх
використання, охоронні зони
об’єктів
природнозаповідного
фонду,
прибережні захисні смуги;
зони санітарної охорони)
Охоронні
зони
об’єктів Згідно з додатками и.1 та и.2 ДБН Б.2.2транспорту,
зв’язку, 12:2019 Планування та забудова
інженерних
комунікацій, територій, профільною нормативною
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відстані від об’єкта, що документацією та
проектується до існуючих розробками ДПТ
інженерних мереж.

передпроектними
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Зона зелених насаджень загального користування
Підзона активного відпочинку
Містобудівні умови і обмеження забудови земельної ділянки, що
розташована в підзоні
1

2

3

4

5

6

Гранично допустима висота Згідно з ДБН В.2.2-9:2018 «Громадські
будинків, будівель та споруд будинки
та
споруди.
Основні
у метрах
положення»,
ДБН
В2.2-23:2009
«Підприємства торгівлі»; ДБН В.1.1.72016
Пожежна
безпека
об’єктів
будівництва та згідно з профільним
ДБН за типом об’єкту.
Визначається
за
завданням
на
проектування
з
урахуванням
містобудівних,
технологічних,
санітарно-гігієнічних і протипожежних
вимог.
Максимально
допустимий Згідно з передпроектними розробками
відсоток забудови земельної ДПТ
ділянки
Максимально
допустима Не визначається.
щільність населення в межах
житлової
забудови
відповідної житлової одиниці
(кварталу, мікрорайону)
Мінімально
допустимі Відповідно до ДБН Б.2.2-12:2019
відстані від об’єкта, що Планування та забудова територій,
проектується, до червоних передпроектних
розробок,
та
з
ліній, ліній регулювання урахуванням санітарних норм та норм
забудови, існуючих будинків інсоляції.
та споруд
Планувальні
обмеження З урахуванням планувальних обмежень,
(зони
охорони
пам’яток що діють на території детального плану
культурної спадщини, межі Планувальні обмеження, пов’язані з
історичних ареалів; зони охороною
об’єктів
культурної
охоронюваного
ланшафту, спадщини, відповідно до історикозони охорони культурного архітектурного опорного плану.
шару, в межах якого діє
спеціальний
режим
їх
використання, охоронні зони
об’єктів
природнозаповідного
фонду,
прибережні захисні смуги;
зони санітарної охорони)
Охоронні
зони
об’єктів Згідно з додатками и.1 та и.2 ДБН Б.2.2транспорту,
зв’язку, 12:2019 Планування та забудова
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інженерних
комунікацій, територій, профільною нормативною
відстані від об’єкта, що документацією та передпроектними
проектується до існуючих розробками ДПТ
інженерних мереж.
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Підзона зелених насаджень
Містобудівні умови і обмеження забудови земельної ділянки, що
розташована в підзоні
1

2

3

4

5

6

Гранично допустима висота Згідно з ДБН В.2.2-9:2018 «Громадські
будинків, будівель та споруд будинки
та
споруди.
Основні
у метрах
положення»,
ДБН
В2.2-23:2009
«Підприємства торгівлі»; ДБН В.1.1.72016
Пожежна
безпека
об’єктів
будівництва та згідно з профільним
ДБН за типом об’єкту.
Визначається
з
урахуванням
містобудівних,
технологічних,
санітарно-гігієнічних і протипожежних
вимог.
Максимально
допустимий Згідно з передпроектними розробками
відсоток забудови земельної ДПТ
ділянки
Максимально
допустима Не визначається.
щільність населення в межах
житлової
забудови
відповідної житлової одиниці
(кварталу, мікрорайону)
Мінімально
допустимі Відповідно до ДБН Б.2.2-12:2019
відстані від об’єкта, що Планування та забудова територій,
проектується, до червоних передпроектних розробок ДПТ, та з
ліній, ліній регулювання урахуванням санітарних норм та норм
забудови, існуючих будинків інсоляції.
та споруд
Планувальні
обмеження З урахуванням планувальних обмежень,
(зони
охорони
пам’яток що діють на території детального плану
культурної спадщини, межі Планувальні обмеження, пов’язані з
історичних ареалів; зони охороною
об’єктів
культурної
охоронюваного
ланшафту, спадщини, відповідно до історикозони охорони культурного архітектурного опорного плану.
шару, в межах якого діє
спеціальний
режим
їх
використання, охоронні зони
об’єктів
природнозаповідного
фонду,
прибережні захисні смуги;
зони санітарної охорони)
Охоронні
зони
об’єктів Згідно з додатками и.1 та и.2 ДБН Б.2.2транспорту,
зв’язку, 12:2019 Планування та забудова
інженерних
комунікацій, територій, профільною нормативною
відстані від об’єкта, що документацією та передпроектними
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проектується до існуючих розробками ДПТ
інженерних мереж.
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Зона розміщення комунальних об’єктів
Містобудівні умови і обмеження забудови земельної ділянки, що
розташована в підзоні
1

2

3

4

5

6

Гранично допустима висота Згідно з ДБН В.2.2-9:2018 «Громадські
будинків, будівель та споруд у будинки
та
споруди.
Основні
метрах
положення»;
ДБН
В.1.1.7-2016
Пожежна безпека об’єктів будівництва
та згідно з профільним ДБН за типом
об’єкту.
Визначається
з
урахуванням
містобудівних,
технологічних,
санітарно-гігієнічних і протипожежних
вимог.
Максимально
допустимий Згідно додатку Г.1 ДБН Б.2.2-12:2019
відсоток забудови земельної Планування та забудова територій,
ділянки
передпроектних розробок та згідно з
профільним ДБН за типом об’єкту
Максимально
допустима Не визначається.
щільність населення в межах
житлової забудови відповідної
житлової одиниці (кварталу,
мікрорайону)
Мінімально допустимі відстані Відповідно до ДБН Б.2.2-12:2019
від об’єкта, що проектується, Планування та забудова територій,
до червоних ліній, ліній передпроектних розробок ДПТ, та з
регулювання
забудови, урахуванням санітарних норм та норм
існуючих будинків та споруд
інсоляції.
Планувальні обмеження (зони З
урахуванням
планувальних
охорони пам’яток культурної обмежень, що діють на території
спадщини, межі історичних детального плану
ареалів; зони охоронюваного Планувальні обмеження, пов’язані з
ланшафту,
зони
охорони охороною
об’єктів
культурної
культурного шару, в межах спадщини, відповідно до історикоякого діє спеціальний режим їх архітектурного опорного плану.
використання, охоронні зони
об’єктів природно-заповідного
фонду, прибережні захисні
смуги;
зони
санітарної
охорони)
Охоронні
зони
об’єктів Згідно з додатками и.1 та и.2 ДБН
транспорту,
зв’язку, Б.2.2-12:2019 Планування та забудова
інженерних
комунікацій, територій, профільною нормативною
відстані від об’єкта, що документацією та передпроектними
проектується до існуючих розробками ДПТ
інженерних мереж.
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Зона розміщення виробничих об’єктів
Містобудівні умови і обмеження забудови земельної ділянки, що
розташована в підзоні
1

2

3

4

5

6

Гранично допустима висота Згідно з ДБН В.2.2-9:2018 «Громадські
будинків, будівель та споруд у будинки
та
споруди.
Основні
метрах
положення»;
ДБН
В.1.1.7-2016
Пожежна
безпека
об’єктів
будівництва, СниП 2.09.02-85*, СниП
2.09.03-85 та згідно з профільним ДБН
за типом об’єкту.
Визначається
з
урахуванням
містобудівних,
технологічних,
санітарно-гігієнічних і протипожежних
вимог.
Максимально
допустимий Згідно додатку Г.1 ДБН Б.2.2-12:2019
відсоток забудови земельної Планування та забудова територій,
ділянки
передпроектних розробок ДПТ та
згідно з профільним ДБН за типом
об’єкту
Максимально
допустима Не визначається.
щільність населення в межах
житлової забудови відповідної
житлової одиниці (кварталу,
мікрорайону)
Мінімально допустимі відстані Відповідно до ДБН Б.2.2-12:2019
від об’єкта, що проектується, Планування та забудова територій,
до червоних ліній, ліній передпроектних розробок ДПТ, та з
регулювання
забудови, урахуванням санітарних норм та норм
існуючих будинків та споруд
інсоляції.
Планувальні обмеження (зони З
урахуванням
планувальних
охорони пам’яток культурної обмежень, що діють на території
спадщини, межі історичних детального плану
ареалів; зони охоронюваного Планувальні обмеження, пов’язані з
ланшафту,
зони
охорони охороною
об’єктів
культурної
культурного шару, в межах спадщини, відповідно до історикоякого діє спеціальний режим їх архітектурного опорного плану.
використання, охоронні зони
об’єктів природно-заповідного
фонду, прибережні захисні
смуги;
зони
санітарної
охорони)
Охоронні
зони
об’єктів Згідно з додатками и.1 та и.2 ДБН
транспорту,
зв’язку, Б.2.2-12:2019 Планування та забудова
інженерних
комунікацій, територій, профільною нормативною
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відстані від об’єкта, що документацією та передпроектними
проектується до існуючих розробками ДПТ
інженерних мереж.
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Зона розміщення об’єктів культурної спадщини
Підзона нерухомих об’єктів культурної спадщини
Містобудівні умови і обмеження забудови земельної ділянки, що
розташована в підзоні
1

2

3

4

5

6

Гранично допустима висота Відповідно до пункту 13 ДБН Б.2.2будинків, будівель та споруд 12:2019 Планування та забудова
у метрах
територій, передпроектних розробок
ДПТ та згідно з профільним ДБН за
типом об’єкту, відповідно до історикоархітектурного опорного плану
Максимально
допустимий Відповідно до пункту 13 ДБН Б.2.2відсоток забудови земельної 12:2019 Планування та забудова
ділянки
територій, проектної та наукової
документації, відповідно до історикоархітектурного опорного плану
Максимально
допустима Не визначається.
щільність населення в межах
житлової
забудови
відповідної житлової одиниці
(кварталу, мікрорайону)
Мінімально
допустимі Відповідно до пункту 13.1.11 ДБН Б.2.2відстані від об’єкта, що 12:2019 Планування та забудова
проектується, до червоних територій, передпроектних розробок
ліній, ліній регулювання ДПТ, науково-проектної документації,
забудови, існуючих будинків відповідно до історико-архітектурного
та споруд
опорного плану
Планувальні
обмеження З урахуванням планувальних обмежень,
(зони
охорони
пам’яток що діють на території детального плану
культурної спадщини, межі Планувальні обмеження, пов’язані з
історичних ареалів; зони охороною
об’єктів
культурної
охоронюваного
ланшафту, спадщини, відповідно до історикозони охорони культурного архітектурного опорного плану.
шару, в межах якого діє
спеціальний
режим
їх
використання, охоронні зони
об’єктів
природнозаповідного
фонду,
прибережні захисні смуги;
зони санітарної охорони)
Охоронні
зони
об’єктів Згідно з додатками и.1 та и.2 ДБН Б.2.2транспорту,
зв’язку, 12:2019 Планування та забудова
інженерних
комунікацій, територій, профільною нормативною
відстані від об’єкта, що документацією та передпроектними
проектується до існуючих розробками ДПТ
інженерних мереж.
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Підзона земель історико-культурного призначення
Містобудівні умови і обмеження забудови земельної ділянки, що
розташована в підзоні
1

2

3

4

5

6

Гранично допустима висота Відповідно до пункту 13 ДБН Б.2.2будинків, будівель та споруд 12:2019 Планування та забудова
у метрах
територій, передпроектних розробок
ДПТ та згідно з профільним ДБН за
типом об’єкту, відповідно до історикоархітектурного опорного плану
Максимально
допустимий Відповідно до пункту 13 ДБН Б.2.2відсоток забудови земельної 12:2019 Планування та забудова
ділянки
територій, проектної та наукової
документації
Максимально
допустима Не визначається.
щільність населення в межах
житлової
забудови
відповідної житлової одиниці
(кварталу, мікрорайону)
Мінімально
допустимі Відповідно до пункту 13.1.11 ДБН Б.2.2відстані від об’єкта, що 12:2019 Планування та забудова
проектується, до червоних територій, передпроектних розробок,
ліній, ліній регулювання науково-проектної
документації,
забудови, існуючих будинків відповідно до історико-архітектурного
та споруд
опорного плану
Планувальні
обмеження З урахуванням планувальних обмежень,
(зони
охорони
пам’яток що діють на території детального плану
культурної спадщини, межі Планувальні обмеження, пов’язані з
історичних ареалів; зони охороною
об’єктів
культурної
охоронюваного
ланшафту, спадщини, відповідно до історикозони охорони культурного архітектурного опорного плану.
шару, в межах якого діє
спеціальний
режим
їх
використання, охоронні зони
об’єктів
природнозаповідного
фонду,
прибережні захисні смуги;
зони санітарної охорони)
Охоронні
зони
об’єктів Згідно з додатками и.1 та и.2 ДБН Б.2.2транспорту,
зв’язку, 12:2019 Планування та забудова
інженерних
комунікацій, територій, профільною нормативною
відстані від об’єкта, що документацією та передпроектними
проектується до існуючих розробками ДПТ
інженерних мереж.
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3. ОСНОВНІ ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ
№
п/п

1

1

2

3

Показники

Одиниця
виміру

Існуючий
стан

Етап
від 3
до 7
років
5
424

Етап
від 15
до 20
років
6
424

2
Територія в межах проекту,
всього
у тому числі:
Багатоквартирна забудова
Садибна забудова
Озеленені території, всього
у тому числі
-деревна рослинність
-інші зелені території
Навчальні заклади, всього
у тому числі:
дитячий садок з початковою
школою
загальноосвітня школа І-ІІІ
ступенів №7

3
га

4
424

га
га
га

3,0
283,9
28,2

га
га
га

23.2
5
54.01

33.41

33.41

га

-

0,6

0,6

га

1,54

-

-

дошкільний навчальний заклад
№5
загальноосвітня санаторна
школа-інтернат І-ІІ ступенів

га

1,4

-

-

га

14,58

-

-

дитячий будинок інтернат

га

36,53

15,33

15,33

Підприємства
Комунальні території
Громадські заклади торгівлі
Кладовище
Землі транспорту
Населення
Чисельність населення, всього
у тому числі
-у багатоквартирній забудові
-у садибній забудові
Щільність населення
Обсяги житлового
будівництва
-багатоквартирного

га
га
га
га
га

10,5
0,075
0,36
2,1
42,4

1,0
-

1,0
-

тис.осіб

6,76

7,02

7,64

тис.осіб
тис.осіб
М2/особу

0,28
6,48
33

37

37

тис.м2
квартир
тис.м2

7,4
133
216,2

-

-

226,4

249,1

-садибного

64

5

6

квартир

2161

2241

2436

тис.м2
квартир
тис.м2
квартир
тис.м2
квартир

7,4
133

-

-

10,2
80

22,7
195

місць

-

Загальноосвітні школи
Аптеки

місць
Об’єкт

-

-

200300
-

Відкриті площинні спортивні
споруди в житловому кварталі
(мікрорайоні)
Приміщення для фізкультурнооздоровчих занять в
мікрорайоні
Приміщення для культурномасової роботи з населенням,
дозвілля і аматорської
діяльності
Міські масові бібліотеки

га

-

-

1,62

М 2 площі
підлоги

378

-

1080

Місць
відвідувань

-

-

297

-

-

-

Магазини продовольчих
товарів

Тис.
одиниць
збереження
М2 торгової
площі

378

1080

1080

Магазини непродовольчих
товарів

М2 торгової
площі

162

459

459

Підприємства громадського
харчування

Місць

38

108

108

Підприємства побутового
обслуговування

Робочих
місць

-

32

32

Відділення зв’язку

Об’єкт

-

-

5

Відділення та філіали
ощадного банку
Пожежна частина

Операційне
місце
га

-

-

6

-

-

0,4

Житловий фонд в межах
ДПТ
-багатоквартирний
-одноквартирний садибного
типу
Установи та підприємства
обслуговування соціальної
сфери
Дитячі дошкільні установи
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7

8

Вулично-дорожня мережа та
міський пасажирський
транспорт
Протяжність ліній наземного
громадського транспорту (по
осях вулиць):
Трамвай
Автобус
Кількість місць для
тимчасового зберігання
індивідуального
автотранспорту при обєктах та
підприємствах
обслуговування, що
розміщуються
Кількість місць для зберігання
гостьового автотранспорту
Інженерне обладнання
Водопостачання

км
км
Маш./місць

1
8,63
-

-

142

Маш./місць

-

60

60

Водоспоживання всього
Каналізація

Тис.м3/добу

н.д

Сумарний обєм стічних вод
Електропостачання

Тис.м3/добу

н.д

Споживання сумарне
В тому числі на комунальнопобутові послуги
Кількість квартир що
обладнані електроплитами
Теплопостачання

МВт
МВт

н/д
н/д

Од.

н/д

-

-

Гкал/год
км

-

-

-

2,4
2,46
0,52
0,02
0.9

2,8
2,7
0.8
0,2
2.9

Споживання сумарне
Протяжність мереж
Газопостачання

9

Витрати газу, всього
населення
Опалювальні котельні
компобут
Протяжність газових мереж
(будівництво)
Інженерна підготовка та
благоустрій

2,1212844
Млн.м3/рік
2.0011
Млн.м3/рік 0,11912
Млн.м3/рік 0,001218
км
-

1561,8 1798,3

-

1620,7

1,2565 1,2565
0,956 0,956
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Гідротехнічні заходи
Протипросадні заходи
Вертикальне планування та
дощова каналізація

га

-

Вертикальне планування
проектної ділянки зі спокійним
рельєфом
Будівництво мереж дощової
каналізації

га

-

28

км

-

12

-

424
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4.ДОКУМЕНТИ ТА ДОДАТКИ
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