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7. ОСНОВНІ ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ 
ДЕТАЛЬНОГО ПЛАНУ ТЕРИТОРІЇ 

 

 ІІІ. ДОДАТКИ  

 
Рішення від 30 червня 2021 року IV сесії VIII скликання 
Кременчуцької міської ради Про початок роботи по розробці 
містобудівної документації міста Кременчука. 

 

 

Завдання на розроблення детального плану території: 
«Детальний план території по проспекту Полтавський  м.

Кременчук Полтавської області для будівництва автомобільної
мийки самообслуговування на земельній ділянці кадастровий
номер: 5310436100:04:003:0285, за адресою: проспект
Полтавський, 29\2 м. Кременчук.» 

 

 МІСТОБУДІВНІ УМОВИ І ОБМЕЖЕННЯ (ПРОЕКТ)  

 ІV. ГРАФІЧНІ МАТЕРІАЛИ.  

1 Загальні дані.  

2 Ситуаційна схема (викопіювання з Google Earth)   

3 
Ситуаційна схема (викопіювання з генерального 
плану м. Кременчук)  

 

4 План існуючого використання території 1:2000 
 

4а План існуючого використання території М 1:500;  
 

5 Проектний план М 1:2000  

6 
Проектний план суміщений зі схемою планувальних 
обмежень М 1:500 

 

7 
Схема організації руху транспорту та пішоходів М 
1:500  

 

8 
Схема інженерної підготовки території та 
вертикального планування М 1:500  

 

9 Схема інженерних мереж М 1:500  

 



I. ВИХІДНІ ДАНІ ДЛЯ ПРОЕКТУВАННЯ 
 
ПЕРЕЛІК ВИХІДНИХ ДАНИХ 

1. Схема планування території Полтавської обл., Схема планування території 
Кременчуцького району Полтавської області; 

2. Чинний Генеральний план м. Кременчук, План зонування території м. 
Кременчук; 

3. Матеріали топогеодезичного знімання М 1:2000; М 1:500, результати 
натурних обстежень та контрольних обмірів 

4. Завдання на розроблення детального плану території 
5. Рішення від 30 червня 2021 року IV сесії VIII скликання Кременчуцької 

міської ради Про початок роботи по розробці містобудівної документації міста 
Кременчука. 

 



«Детальний план території по проспекту Полтавський  м. Кременчук 
Полтавської області для будівництва автомобільної мийки самообслуговування на 
земельній ділянці кадастровий номер: 5310436100:04:003:0285, за адресою: проспект 
Полтавський, 29\2 м. Кременчук.» виконаний на замовлення Кременчуцької міської 
ради та розроблений відповідно до чинних норм, правил, інструкцій та державних 
стандартів. 

 
 
Головний архітектор проекту (ГАП)  
 
 
 Бородич Л.В. 



ІІ. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 
ПЕРЕДМОВА 
Містобудівний проект «Детальний план території по проспекту Полтавський  м. 

Кременчук Полтавської області для будівництва автомобільної мийки 
самообслуговування на земельній ділянці кадастровий номер: 
5310436100:04:003:0285, за адресою: проспект Полтавський, 29\2 м. Кременчук.», 
розроблений відповідно до Рішення від 30 червня 2021 року IV сесії VIII скликання 
Кременчуцької міської ради Про початок роботи по розробці містобудівної 
документації міста Кременчука. 

Детальний план розробляється на структурно-планувальний елемент м. 
Кременчук який має цілісний  планувальний характер – квартал, обмежений 
вулицями Козацька, Володимира Винниченка, Якова Петруся, Полтавський 
проспект.  

 Детальним  планом   вирішуються  наступні  основні  питання:    
уточнення  у  більш  крупному  масштабі положень  генерального  плану  міста;  
уточнення планувальної структури і функціонального призначення території, 

просторової  композиції, параметрів забудови  та  ландшафтної  організації;    
уточнення   червоних ліній та ліній регулювання забудови;   
виявлення та уточнення територіальних ресурсів  для всіх видів  функціонального 

використання даної території ;      
визначення всіх планувальних  обмежень використання території  згідно  з  

державними  будівельними  та  санітарно-гігієнічними нормами; 
визначення  параметрів  забудови  окремих  земельних  ділянок;  
Зміна цільового призначення земельної ділянки кадастровий номер 

5310436100:04:003:0285 
визначення напрямів черговості та обсягів  подальшої діяльності щодо 

попереднього проведення інженерної підготовки та інженерного забезпечення 
території, створення транспортної інфраструктури, комплексного благоустрою 
та озеленення.   
В проекті розглянуто та проаналізовано територію кварталу площею 12,21 га,  

та опрацьовано планувальне рішення використання та забудови земельної ділянка 
кадастровий номер 5310436100:04:003:0285  площею 0,1 га.  

Існуюче цільове призначення: Для будівництва і обслуговування жилого 
будинку господарських будівель та споруд  

Тип власності: Приватна власність 
Розрахунковий термін реалізації ДПТ – 5-7 років. 
У відповідності до Закону України «Про регулювання містобудівної 

діяльності», детальний план території (ДПТ) – містобудівна документація, що 
визначає планувальну організацію та розвиток території.  

У відповідності до завдання, в даній роботі розглядається територія, що 
знаходиться в сельбищ ній зоні м. Кременчук, на магістралі загальноміського 
значення – Полтавський проспект.  

Детальний план розробляється з метою: визначення можливості зміни 
цільового призначення земельної ділянки, визначення параметрів забудови частини 
території кварталу та окремої земельної ділянки в межах населеного пункту, 
визначення всіх планувальних обмежень використання території згідно з 
державними будівельними нормами та санітарно-гігієнічними нормами, визначення 



містобудівних умов та обмежень та відповідно до Генерального плану м. Кременчук, 
Плану зонування території м. Кременчук, з урахуванням державних і регіональних 
інтересів. 

Детальний план території після затвердження є основою для визначення 
вихідних даних для розроблення проекту забудови; розміщення об’єктів 
будівництва; визначення містобудівних умов і обмежень; проектування будинків і 
споруд; проектування мереж і споруд інженерно-транспортної інфраструктури та 
інженерного забезпечення території; проведення гідравлічних розрахунків 
інженерних мереж, уточнення меж землекористувань, розроблення проектів 
землеустрою  щодо зміни цільового призначення земельної ділянки, тощо. 

Реалізація рішень ДПТ здійснюється у відповідності до чинного законодавства. 
У проекті враховано такі вимоги: 

- ДБН Б.1.1-14:2012 Державні будівельні норми України. “Склад та зміст детального плану 
території”; 
- ДБН Б.2.2-12  2019 Планування та забудова територій 
- ДБН В.1.1.7-2016 Пожежна безпека об'єктів будівництва,; 
- - ДБН В.2.3-5-2018 Державні будівельні норми України. “Вулиці та дороги населених пунктів”; 
- ДБН В.2.5-74:2013 Державні будівельні норми України. “Водопостачання. Зовнішні мережі та 
споруди. Основні положення проектування”; 
- ДСТУ Б Б.1.1-17:2013 «Умовні позначення графічних документів містобудівної документації»; 
-  ДСП 173-96 «Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів»; 

Креслення виготовляються на паперових носіях в масштабі 1:500 та в електронному 
вигляді на магнітних носіях. 

 
1. АНАЛІЗ СУЧАСНОГО СТАНУ ВИКОРИСТАННЯ ТЕРИТОРІЇ ТА 

КОМПЛЕКСНА ОЦІНКА ТЕРИТОРІЇ 
Детальний план території розробляється на основі чинного генерального плану  

м. Кременчук та плану зонування території м. Кременчук. 
Згідно чинного генерального плану, територія кварталу, обмеженого вулицями 

Козацька, Володимира Винниченка, Якова Петруся, Полтавський проспект  
визначена як територія переважно садибної житлової забудови (існуючий стан, 
розрахунковий період та на прогнозний термін) з територіями громадського 
призначення – торгово-побутового призначення, організацій зв’язку, навчальних 
закладів.  

Земельна ділянка кадастровий номер 5310436100:04:003:0285 знаходиться на 
території садибної забудови та в зоні Ж-1 (зона розміщення котеджної (садибної) 
забудови, відповідно плану зонування території м. Кременчук.  Для цієї зони 
допустимі види використання, які потребують спеціального дозволу є: об’єкти 
автомобільного сервісу (АЗС, СТО, гаражі ємністю до 50 одиниць) (п.8 допустимих 
видів використання (потребують спеціального дозволу або погодження, згідно 
розділу 2 житлові зони. Зона розміщення котеджної (садибної) забудови Ж-1.). 

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

Клімат у м. Кременчук є помірно континентальним з прохолодною зимою і 
теплим (інколи спекотним) літом.  

Середньорічна температура повітря становить 7,6 °С, найнижча вона у січні (-
6,6 °С), найвища — у липні (+20,1 °С). У середньому за рік випадає 525 мм 
атмосферних опадів,  найменше — у лютому-березні, найбільше — у липні.  

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D1%96%D0%BC%D0%B0%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BB%D1%96%D0%BC%D0%B0%D1%82


Місто  Кременчук  відноситься до ІІ кліматичного району згідно ДСТУ-Н  Б 
В.1.1-27:2010 .  

Основні кліматичні характеристики району  наступні:  
- кількість опадів за рік – 400-500 мм;  
- швидкість вітру в січні -3,1-4 м/с;  
-  Температура  повітря  найбільш  холодної  п’ятиденки  забезпеченістю 0.92 

становить - -23 0 С;  
-  Температура  повітря  найбільш  жаркішої  п’ятиденки  забезпеченістю 0.99 

становить – 25 0 С;  
- Сейсмічність району відсутня  
- нормативна глибина промерзання ґрунтів - 1,0 м.  
Згідно ДБН В.2.6-31:2006 м. Кременчук відноситься до І температурної зони, 

опалювальний період становить не менше 3501 градусо-діб.  
−  вага снігового покрову – 1450 Па (145 кг/м 2 );  
−  вітровий тиск — 450 Па  
Рельєф кварталу – рівнинний, із незначним уклоном на північний схід, відмітки 

в межах 76,32- 77,52 м. 
1.2. Оцінка існуючої ситуації. 
Квартал, обмежений вулицями Козацька, Володимира Винниченка, Якова 

Петруся, Полтавський проспект знаходиться в сельбищній зоні м. Кременчук, 
примикає до магістралі загальноміського значення – Полтавський проспект. 

Переважне функціональне використання території – житлова садибна та 
двоповерхова секційна забудова – близько 65% території кварталу, території 
кварталу вздовж Полтавського проспекту використовуються для обслуговування 
закладів торгівлі, громадського харчування, інших об’єктів комерційних послуг. На 
внутрішньо квартальних територіях розташовані: відділення зв’язку, заклад надання 
соціальної допомоги із забезпеченням проживання - притулок для дітей (станом на 
09.08.2021 компанія ПРИТУЛОК ДЛЯ ДІТЕЙ (код за ЄДРПОУ 25162287) має статус 
- Припинено).  

Пішохідне та транспортне сполучення внутрішньо квартальних територій 
здійснюється по провулку Давида Гурамішвілі (з вул. Якова Пертуся) та пров. 
Полтавський. 

На перетині вулиці Козацька та Полтавського проспекту знаходиться земельна 
ділянка кадастровий номер якої 5310436100:04:003:0285, площею 0,1 га. Існуюче 
цільове призначення - для будівництва і обслуговування жилого будинку 
господарських будівель та споруд. Земельні ділянка є у приватній власності.  

Використання території :  
Земельна ділянка кадастровий номер 5310436100:04:003:0285  межує:  
З півдня – із червоною лінією магістралі загальноміського значення - 

Полтавського проспекту;  
Із заходу – червоною лінією вулиці Козацька. 
З півночі – земельною ділянкою кадастровий номер: 5310436100:04:003:0282, у 

комунальній власності, цільове призначення: Іншої комерційної діяльності для 
експлуатації та обслуговування адміністративно-комунікаційного центру, площею 
0.2031 га; 

Зі сходу - земельною ділянкою кадастровий номер: 5310436100:04:003:1192, у 
комунальній власності, цільове призначення: 03.08 Землі для будівництва та 



обслуговування об’єктів туристичної інфраструктури та закладів громадського 
харчування 

Згідно чинного генерального плану, територія опрацювання (на якій 
знаходиться земельна ділянка, кадастровий номер 5310436100:04:003:0285) 
визначена як зона садибної забудови , відповідно плану зонування території Ж-1 
(зона розміщення котеджної (садибної) забудови, для цієї зони допустимі види 
використання, які потребують спеціального дозволу є: допустимі види використання, 
які потребують спеціального дозволу є: об’єкти автомобільного сервісу (АЗС, СТО, 
гаражі ємністю до 50 одиниць) 

Детальним планом території пропонується уточнення планувальної структури 
території на розі вулиць Козацька та Полтавський проспект, де знаходиться земельна 
ділянка кадастровий номер 5310436100:04:003:0285, визначення параметрів забудови 
окремої земельної ділянки, визначення можливості зміни цільового призначення 
земельної ділянки, визначення всіх планувальних обмежень використання території 
згідно з державними будівельними нормами та санітарно-гігієнічними нормами, 
визначення містобудівних умов та обмежень.  

Характеристика будівель (по видах, поверховості, матеріалу стін, ступеню 
зносу). 

На момент проектування, земельна ділянка вільна від забудови та цінних 
зелених насаджень. 

Раніше на даній земельній ділянці знаходився житловий будинок за адресою м. 
Кременчук, проспект Полтавський, 29/2 та господарські будівлі, придбані існуючим 
власником, відповідно договору купівлі-продажу житлового будинку та земельної 
ділянки від 4 вересня 2006 року та Витягу з Державного реєстру правочинів № 
2841635 (див Додатки). 

 На суміжних земельних ділянках розташовані об’єкти громадського 
обслуговування, на території кварталу розташовані переважно капітальні цегляні 
громадські, житлові та господарські будівлі поверховістю 1-4 поверхи. Будинки 
збудовані по традиційній схемі (залізобетонний фундамент та перекриття, цегляні 
стіни, скатні дахи).  

Стан навколишнього середовища. 
В даний момент, на території проектування та в її околицях, відсутні виробничі 

об’єкти (ІІ, ІІІ класу шкідливості), складські та комунальні об’єкти, що можуть 
здійснювати негативний вплив на загальний екологічний стан навколишнього 
середовища. 

В цілому стан навколишнього середовища можна охарактеризувати, як добрий. 
Характеристика об'єктів культурної спадщини. 
На території опрацювання ДПТ, об’єкти культурної спадщини відсутні. 
Характеристика інженерного обладнання. 
Згідно топопідоснови М 1:500, наданої замовником, на території опрацювання, 

поряд із земельною ділянкою, у межах червони ліній вул. Козацька та Полтавський 
проспект проходять мережі газопостачання низького тиску, лінія електропередач – 
0,4 кВ, мережі централізованого водопостачання та каналізації. 

Характеристика транспорту. 
Територія опрацювання має сформовану вуличну мережу. 
Доступ до території проектування ДПТ здійснюється з вулиці Козацька та 

Полтавський проспект.  



Полтавський проспект – магістраль загальноміського значення шириною в 
червоних лініях 50 м. 

Вулиця Козацька – магістраль районного значення, відповідно до Генерального 
плану м. Кременчук передбачено на перспективу розширення вулиці в червоних 
лініях. Частина території земельної ділянки кадастровий номер 
5310436100:04:003:0285 знаходиться в межах планувальних обмежень – 
перспективне розширення червоних ліній вул. Козацька. В межах дії даних 
планувальних обмежень заборонено капітальне будівництво. 

Характеристика озеленення і благоустрою. 
Територія вільна від цінних зелених насаджень. 
Характеристика існуючих планувальних обмежень. 

Обмеження Посилання на нормативні 
документи  

Режим використання території 

Червоні лінії вул. Козацька, Полтавський проспект 
Санітарно-захисні та охоронні зони інженерних мереж. 

Охоронні зони повітряних 
ліній електропередач 
напругою до 20 кВ 
включно – 10 м,   

Ст. ст. 21,22,24,32 ЗУ «Про 
землі енергетики та правовий 
режим спеціальних зон 
енергетичних об’єктів»; 
п.5,8,9 Правил охорони 
електричних мереж, 
затверджених постановою КМУ 
від 04.03.1997 р. № 209 
 

Забороняється: 
- будувати житлові, громадські та дачні 
будинки; 
- розташовувати автозаправні станції або 
сховища пально-мастильних матеріалів; 
- влаштовувати спортивні майданчики для ігор, 
стадіони, ринки, зупинки громадського 
транспорту; 
- не допускається влаштовувати звалища, 
розпалювати вогнища; 
- складати добрива, корми, торф, солому, дрова, 
інші матеріали; 
- забороняється саджати дерева та інші 
багаторічні насадження; 
- накидати на струмопровідні частини об'єктів 
електричних мереж і наближати до них 
сторонні предмети; - підніматися на опори 
повітряних ліній електропередачі, 
електрообладнання трансформаторних 
підстанцій, розподільних пунктів і пристроїв, 
демонтувати їх елементи; 
- запускати спортивні моделі літальних 
апаратів, повітряних зміїв; 
- будівництво, реконструкція, капітальний 
ремонт, знесення будівель і споруд; 
- здійснення усіх видів гірничих, вантажно-
розвантажувальних, землечерпальних, 
підривних, меліоративних, 
днопоглиблювальних робіт, вирубання дерев, 
розташування польових станів, загонів для 
худоби, установлення дротяного загородження, 
шпалер для виноградників і садів,  а також 
поливання сільськогосподарських культур; 
- проїзд в охоронних зонах повітряних  ліній 
електропередачі машин, механізмів загальною 
висотою з вантажем або без нього  від поверхні 
дороги понад 4,5 метра. 

Відстані від підземних 
інженерних мереж до 
фундаментів будинків та 
споруд: 
 водопроводу і каналізації  
(5 м в обидві сторони від 
труби, самопливні 
каналізаційні мережі – 3 м 
в кожну сторону від 

п.15.2.4 ДБН В.2.5-74:2013 
«Водопостачання. Зовнішні 
мережі та споруди Основні 
положення проектування»; 
ДБН Б.2.2-12  2019 Планування 
та забудова територій додаток 
И.1 
п.5.3 СанПіН 2640-82 

- забороняється будь-яке будівництво з 
улаштуванням фундаментів; 
- проведення земляних робіт тільки за 
узгодженням з експлуатуючою організацією 



 
2. РОЗПОДІЛ ТЕРИТОРІЇ ЗА ФУНКЦІОНАЛЬНИМ ВИКОРИСТАННЯМ, 

РОЗМІЩЕННЯ ЗАБУДОВИ НА ВІЛЬНИХ ТЕРИТОРІЯХ, СТРУКТУРА 
ЗАБУДОВИ, ЯКА ПРОПОНУЄТЬСЯ (ПОВЕРХОВІСТЬ, ЩІЛЬНІСТЬ). 

Пропозиції ДПТ базуються на планувальних рішеннях, закладених у 
генеральному плані села, і направлені на формування нового якісного архітектурно-
планувального середовища. При цьому враховано: 

- місце розташування проектної території;  
- природні умови та планувальні обмеження;  
- побажання замовника – Кременчуцької міської ради; 
- існуюча забудова та інженерно-транспортна інфраструктура. 
За функціональним призначенням територія проектування передбачається як 

територія зони транспортної інфраструктури - для розміщення на експлуатації 
об’єктів дорожнього сервісу. 

Проектом передбачено будівництво: 
- будівлі технічного а допоміжного  призначення; 
- відкритих  постів обслуговування транспорту (автомийки самообслуговування 

на чотири пости); 
- відкритих  постів обслуговування транспорту (пилосос на два пости); 
- автостоянки для відвідувачів (майданчик для очікування); 
- майданчика для розміщення первинних засобів пожежогасіння; 
- локальних очисних споруд виробничої каналізації. 
2.1 Характеристика видів використання території. 
Для існуючої земельної ділянки 5310436100:04:003:0285 передбачено 

проектне цільове призначення – код 12.11 Для розміщення та експлуатації 
об’єктів дорожнього сервісу. 

Класифікація видів цільового призначення земель відповідає - наказ №548 від 
23.07.2010 «Про затвердження Класифікації видів цільового призначення земель». 

 
3. ПЕРСПЕКТИВИ МІСТОБУДІВНОГО РОЗВИТКУ ТЕРИТОРІЇ. 

З метою всебічного ґрунтовного аналізу та об’єктивних висновків було 
проаналізовано території кварталу обмеженого вулицями Козацька, Володимира 
Винниченка, Якова Петруся, Полтавський проспект, проведено огляд в натурі 
території проектування. 

Так, в ході даного аналізу було визначено за доцільне проведення робіт по 
спорудженню комплексу споруд мийки самообслуговування, об’єктів інженерної 
інфраструктури та благоустрою території.  

Обґрунтовуючими факторами є: 
– потреба в закладах обслуговування легкового автотранспорту; 
– невпорядкований існуючий стан даної території; 
– дефіцит вільних територій в місті та відповідно необхідність максимально 

ефективного використання земельного фонду Кременчука; 

бокової стінки 
трубопроводу)  
газопроводи горючих газів 
низького тиску – 2 м  

ДБН Б.2.2-12  2019 Планування 
та забудова територій додаток 
И.1 
 

забороняється будь-яке будівництво з 
улаштуванням фундаментів; 
- проведення земляних робіт тільки за 
узгодженням з експлуатуючою організацією 



– необхідність залучення коштів у бюджет міської ради для реалізації програми 
соціально-економічного розвитку. 

3.1. Пропозиції щодо встановлення режиму забудови території. 
Проектним рішенням при розробленні ДПТ передбачено уточнення 

функціонального використання території та зміну цільового призначення земельної 
ділянки.  

За проектним функціональним використанням територія відноситься до 
зони транспортної інфраструктури. 

Проектне цільове призначення – код 12.11 Для розміщення та експлуатації 
об’єктів дорожнього сервісу. 

Виходячи із прийнятого планувального рішення, побажань замовника та діючих 
норм та правил прийняті наступні показники проектованого об’єкту: 

– орієнтовна загальна площа забудови, що проектується по земельній ділянці 
складає: 30 м2 

– обмеженням щодо забудови даної земельної ділянки є забезпечення 
нормативних розривів між проектною будівлею технічного та допоміжного 
призначення до існуючих капітальних будинків на суміжних земельних ділянках 
(мін 6 м), відповідно табл. 15.2 ДБН B.2.2.-12-2019. 

Дані нормативні містобудівні вимоги дотримуються. 
Розвиток території в межах розробленого детального плану території повинен 

здійснюватись виключно відповідно до затвердженої містобудівної документації. 
На наступних стадіях проектування (проект, робочий проект) можливе 

уточнення параметрів та взаємне розташування будівель та споруд на земельній 
ділянці. 

 
3.2. Переважні, супутні і допустимі види використання території, 

прогнозовані планувальні умови та обмеження (уточнення). 
Переважні види використання території (зона транспортної інфраструктури ТР-

1-3): 
-СТО, авто мийки для обслуговування легкових автомобілів; 
Супутні види використання: 
- Будівлі та споруди, що технологічно пов’язані з функціонуванням переважних 

видів використання; 
-Об’єкти інженерної інфраструктури; 
-Об’єкти транспортної інфраструктури, що пов’язані із з функціонуванням 

переважних видів використання; 
Містобудівні умови і обмеження забудови земельної ділянки, що розташована в 
проектній зоні транспортної інфраструктури 

1 Гранично допустима висота 
будівель 

Згідно з технічними вимогами до будівель та 
споруд обслуговування легкового 
автомобільного транспорту 

2 Максимально допустимий відсоток 
забудови земельної ділянки 

50% 

3 Максимально допустима щільність 
забудови земельної ділянки  

Згідно ДБН Б.2.2-12:2019 
п. 6.2.9, табл. 6.9 

5 Відстані від об`єкта, який 
проектується, до меж червоних 
ліній, м 

Не менше 3 м 

6 Планувальні обмеження Охоронна зона кабельних ЛЕП всіх напруг – 



(санітарно-захисні смуги та інші 
охоронювані зони) 

0,6 м Згідно ДБН Б.2.2-12:2019  додаток И-1. 
Відстань від будівель до фільтруючого 
колодязя – не менше 8 м; 
Відстань від будівель до септика – не менше 5 
м, 

7 Мінімально допустимі відстані від 
об`єктів, які проектуються, до 
існуючих  будинків та споруд  

Згідно ДБН Б.2.2-12:2019  (мін 6 м – дана 
вимога витримується) 

8 Охоронювані зони інженерних 
комунікацій 

Згідно ДБН Б.2.2-12:2019  розділ 11 та відомчі 
норми  

9 Вимоги до необхідності 
проведення інженерних 
вишукувань згідно з державними 
будівельними нормами ДБН А.2.1-
1-2008 «інженерні вишукування 
для будівництва»  

ДБН Б.2.2-12:2019, 
ДБН А.2.1-1-2008 «інженерні вишукування 
для будівництва»  

10 Вимоги щодо благоустрою  Згідно Закону України про благоустрій 
населених пунктів  Ст. 22,23, а також ДБН 
Б.2.2 -5:2011 «Благоустрій територій» 

11 Забезпечення умов транспортно-
пішохідного зв`язку  

ДБН Б.2.2-12:2019 , розділ 10. 

12 Вимоги щодо забезпечення 
необхідною кількістю місць 
зберігання автотранспорту 

ДБН Б.2.2-12:2019 , розділ 10. 

3.3. Основні містобудівні вимоги, які слід врахувати при оформленні 
документів на землекористування  та на наступних стадіях проектування: 

– забезпечити встановлену даним детальним планом території ширину вулиць в 
червоних лініях: вул. Козацька – 20 м; Полтавський проспект – 50 м. 

– гранична поверховість забудови – відповідно до технічних вимог (1 поверх); 
– при подальшому проектуванні забезпечити нормативні відстані між будівлями 

та нормативні розриви до інженерних мереж; 
– територія об‘єкту повинна бути належним чином благоустроєна, забезпечена 

зовнішнім освітленням. Покриття тротуарів – тротуарна плитка ФЕМ, автостоянок 
та проїздів – асфальтобетон. 

 
Після будівництва та проведення інших заходів передбачених ДПТ на території 

залишаться існуючі та будуть діяти нові планувальні обмеження: 
 

Обмеження 
Посилання на нормативні 

документи 
Режим використання території 

Санітарно-захисні та охоронні зони інженерних мереж. 

Санітарно-захисні та 
охоронні смуги 
водопроводу і 
каналізації  
(5 м в обидві сторони 
від труби, самопливні 
каналізаційні мережі – 
3 м в кожну сторону 
від бокової стінки 
трубопроводу)  

п.15.2.4 ДБН В.2.5-74:2013 
«Водопостачання. Зовнішні мережі та 
споруди Основні положення 
проектування»; 
ДБН Б.2.2-12  2019 Планування та 
забудова територій додаток И.1 
п.5.3 СанПіН 2640-82 

- забороняється будь-яке будівництво з 
улаштуванням фундаментів; 
- проведення земляних робіт тільки за 
узгодженням з експлуатуючою 
організацією 

Санітарно-захисна зона 
локальних очисних 
споруд 

п. 17.1.1, прим. 7 до таблиці 30 
«Каналізація. Зовнішні мережі та 
споруди. Основні положення 

- забороняється будь-яке будівництво з 
улаштуванням фундаментів; 
- проведення земляних робіт тільки за 



Відповідно до ДСП №173, санітарно-захисна зона підприємства по 
обслуговуванню автомобілів (легкові автомобілі, крім тих, що належать громадянам, 
і автобуси, крім автобусів міського транспорту) відносяться до п’ятого класу 
шкідливості з СЗЗ – 50 м. . 

При подальшому проектуванні проектне рішення може уточнюватись і 
доповнюватись, але за умови дотримання діючих нормативних вимог та вимог 
даного ДПТ. 

 
4. ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ПЛАНУВАЛЬНО-ПРОСТОРОВОЇ 

ОРГАНІЗАЦІЇ ТЕРИТОРІЇ. 
Основні принципи планувально-просторової організації території базовані на: 
– врахуванні існуючої мережі вулиць та проїздів; 
–  взаємозв’язках планувальної структури проектних рішень з планувальною 

структурою існуючої забудови; 
– побажань та вимог замовника – Кременчуцької міської ради, платника, 

визначених у завданні на розроблення ДПТ та у ході робочих нарад під час роботи 
над проектом; 

– врахуванні інтересів власників суміжних земельних ділянок. 
Площа території кварталу, що опрацьовується ДПТ – 12,5 га. 
Площа земельної ділянки кадастровий номер 5310436100:04:003:0285– 0,1 га.  
В межах території детального плану передбачається будівництво: 
- будівлі технічного та допоміжного  призначення; 
- відкритих постів обслуговування транспорту (автомийки самообслуговування 

на чотири пости); 
- відкритих  постів обслуговування транспорту (пилосос на два пости); 
- автостоянки для відвідувачів (майданчик для очікування); 
- майданчика для розміщення первинних засобів пожежогасіння; 
- локальних очисних споруд виробничої каналізації. 
Конструктивне вирішення навісу враховує планувальні обмеження на території 

проектування (проектні червоні межі вул. Козацька). 
Конструкція відкритої мийка самообслуговування на чотири пости представляє 

собою металевий каркас (шість опорних елементів),  навіс та включає консольні 
елементи над першим та четвертим постом. (Див проектний план суміщений зі 

(септик — 5 м; 
фільтруючі колодязі — 
8 м) 

проектування» узгодженням з експлуатуючою 
організацією 

Охоронні зони кабелів 
силових усіх напруг – 
0,6 м 

Постанова  Кабінету Міністрів 
України від 4 березня 1997 р. N209 
Про затвердження Правил охорони 
електричних мереж ( Із змінами, 
внесеними згідно з Постановою КМ  
N161 ( 161-2017-п ) від 22.03.2017 ) 
ДБН Б.2.2-12  2019 Планування і 
забудова територій 

- перебувати стороннім особам на 
території і в приміщеннях 
трансформаторних підстанцій, 
розподільних пунктів і пристроїв, 
відчиняти двері і люки цих споруд, 
здійснювати самовільне переключення  
електричних апаратів та підмикання до 
електричних мереж; 
- саджати дерева та інші багаторічні 
насадження,  

Розриви від 
авторемонтних 
майстерень та  
автомийки 
самообслуговування до 
житлових будинків 15 
м 

Додаток N 10 до Державних 
санітарних правил планування та 
забудови населених пунктів  N 173/96 

-  

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/161-2017-%D0%BF


схемою планувальних обмежень). 
Проектована забудова стане елементом комплексної забудови кварталу.  
Проектним рішенням ДПТ не вноситься жодних змін до планувальної 

структури інших територій кварталу та оточуючих кварталів. 
Планувальний регламент. 
Планувальним регламентом передбачається: 
- Визначення принципової планувальної структури території, що 

розглядається для забезпечення транспортного обслуговування об'єкту 
проектування, забезпечення місцями для паркування. 

- Раціональне використання території і формування об'ємно-просторової 
композиції  проектованого об’єкту. 

- Визначення об’ємно-просторових параметрів об’єктів на земельній ділянці. 
Функціональний регламент. 
За функціональним призначенням територія, що закріплюється за проектованою 

забудовою даним детальним планом території віднесена до зони транспортної 
інфраструктури. 

Параметри проектної забудови, у випадку відхилення від рішення детального 
плану території (допускається уточнення контуру забудови, благоустрою) , 
визначаються на наступних стадіях проектування з відповідною ув’язкою з 
рішенням ДПТ.  

У випадку необхідності, у затверджений ДПТ можуть бути внесені зміни у 
встановленому чинним законодавством порядку. 

4.1. Житловий фонд та розселення. 
Згідно розробленого детального плану на території опрацювання не 

передбачено розміщення житлової забудови. 
4.2. Система обслуговування населення, розміщення основних об'єктів 

обслуговування. 
Мешканці житлової забудови сусідніх житлових кварталів 

використовуватимуть існуючу сформовану систему обслуговування населення міста 
Кременчук. 

4.3. Вулично-дорожня мережа, транспортне обслуговування, організація руху 
транспорту і пішоходів та велосипедних доріжок, розміщення гаражів і 
автостоянок. 

Ділянка проектування розташована у сформованій місцевій вуличній мережі.  
Транспортна доступність до ділянки проектування визначається її 

розташуванням на розі вулиць Козацька (магістраль районного значення)  та 
Полтавський проспект (магістраль загальноміського значення).  

Для зручності руху автомобільного транспорту в межах території, щодо якої 
здійснюється детальне планування влаштовано в’їзд та виїзд (з дублюючого проїзду 
в межах червоних ліній Полтавського проспекту).  

Рух транспортних засобів по вулицях регулюється за допомогою дорожніх 
знаків і горизонтальної розмітки проїзної частини. Для підвищення безпеки руху в 
нічні години на вулицях передбачається освітлення ліхтарями.  

Трасування нових вулиць і доріг на території проектування неможливо. 
Зупинки громадського транспорту знаходяться у пішохідній доступності із 

територією проектування.  
В місцях пішохідних переходів наноситься розмітка типу «зебра» і 



встановлюються відповідні дорожні знаки, при цьому необхідно обладнати 
перехрестя пандусами-з’їздами для проїзду інвалідних колясок. 

4.4. Інженерне забезпечення, розміщення інженерних мереж, споруд. 
Розділ виконано у вигляді схеми, де подано принципові рішення, щодо 

інженерного забезпечення території, щодо якої здійснюється детальне планування.  
- Водопостачання проектної забудови  
Для забезпечення побутових та технічних потреб авто мийки проектом 

передбачено приєднання до централізованої системи водопостачання міста.  
Для автомийки самообслуговування передбачено встановлення системи 

зворотного водопостачання у вигляді окремих замкнутих циклів для миття 
автомобілів, миття агрегатів, вузлів і деталей.  

На заключній стадії мийного процесу передбачено обмивання зовнішніх 
поверхонь кузовів автомобілів свіжою водою (180 л зворотної води на миття кузова  
і низу автомобіля та 20 л свіжої технічної води на ополіскування кузова автомобіля).  

Остаточний вибір схеми та джерел господарсько-побутового та  
протипожежного водопостачання території, що проектується, уточнення  трасування  
водопровідних мереж, розрахунки господарсько-побутових витрат води, гідравлічні  
розрахунки мереж і споруд водопроводу пропонується виконати на подальших 
стадіях проектування. 

Водовідведення 
Проектом передбачено спорудження локальних каналізаційних мереж та 

очисних споруд. 
Стічні води від миття машин, що містять горючі рідини, нафтопродукти, фарбу, 

кислоти, луги та завислі речовини, перед спуском в локальну каналізаційну мережу 
попередньо очищаються в очисних спорудах. На  трубопроводах,  які  подають  
виробничі  стічні води на локальні очисні споруди, слід передбачати гідрозатвори.  

Для  захисту каналізаційної мережі та очисних  споруд  від  засмічення  при 
надходженні стічних вод від миття автомобілів потрібно передбачати влаштування 
лотків  (у  межах постів), колодязів або приямків із захисними ґратами.  

Самопливний трубопровід відведення стічних вод від миття автомобілів  
повинен мати ухил не менше ніж 3% і діаметр не менше ніж 150 мм при застосуванні 
ручного шлангового миття та не менше ніж 200 мм при застосуванні механізованого 
миття.  

Остаточні рішення, щодо вирішення питання каналізування території, що 
проектується, уточнення трасування каналізаційних мереж, розрахунки кількості 
стічних вод, пропонується виконати на подальших стадіях проектування.  

Дощова каналізація  
Для відведення поверхневих стоків з території, що проектується, враховуючи 

рельєф місцевості, передбачається здійснювати відкритою водовідвідною системою.  
Для очищення найбільш забрудненої частини дощових та талих вод 

містобудівною документацією передбачено використання очисних споруд.  
Продуктивність очисних споруд дощової каналізації, місце та розміри 

майданчиків для їх розташування, місце та умови скидання очищених дощових вод 
вирішуються на подальших стадіях проектування. 

Електропостачання 
Електропостачання проектованої забудови передбачається від існуючої 

електророзподільної системи селища згідно технічних умов експлуатаційних служб.  



Проектом передбачено прокладання підземного силового кабелю 10 кВ вздовж 
західної межі земельної ділянки (на відстані 1 м) до існуючої трансформаторної 
підстанції. 

Розподілення електроенергії від трансформаторних підстанцій до проектованої 
території прийнято по проектованих підземних кабелях низької напруги 0.4кВ.  

Облік електроенергії здійснюється електронними лічильниками класу точності 
1.0,  які розташовуються у виносних шафах обліку на фасаді будинків. Лічильники 
передбачається встановлювати з інтерфейсом передачі даних для можливості 
влаштування  автоматичної системи комерційного обліку електроенергії (АСКОЕ).  

Блискавкозахист будівель та споруд повинен відповідати вимогам ДСТУ Б 
В.2.5-38-2008.  

Всі інші конкретні питання по електропостачанню території ДПТ 
вирішуватимуться на наступних стадіях проектування.  

Теплопостачання  
Опалення проектованої забудови проектом не передбачено. 
 
4.5. Інженерна підготовка та інженерний захист території, використання 

підземного простору. 
Інженерна підготовка території виконується з метою покращення санітарно-

гігієнічних умов функціонування будівель і включає вертикальне планування для 
відводу поверхневих вод, інженерний захист від підтоплення. 

В склад заходів по інженерній підготовці території, згідно з характером 
наміченого використання та планувальної організації території, включені: 

- вертикальне планування території; 
- поверхневе водовідведення. 
Схему інженерної підготовки розроблено на топопідоснові М 1:500 з січенням 

горизонталями через 1,0 (0,5) м. Система висот – Балтійська. 
На схемі приведені напрямки і величини проектованих ухилів вулиць та 

проїздів, а також проектовані та існуючі відмітки по осі проїзної частини на 
перехрестях і в місцях основних перегинів поздовжнього профілю. З метою 
зменшення об’ємів земляних робіт, проектом передбачені мінімально допустимі 
поздовжні ухили. 

Організацію поверхневого стоку передбачається здійснити комбінованою 
водовідвідною системою з влаштуванням дощоприймачів та лотків, перекритих 
решітками, в комплексі з заходами по вертикальному плануванню.  

Вертикальне планування території забезпечуватиме допустимі для руху 
транспорту і пішоходів ухили на під’їздах (згідно ДБН В.2.3-5-2001 табл. 2.9) з 
раціональним балансом земляних робіт, таким чином, щоб розміщення земляних мас 
не викликало зсувні та посадочні явища, порушення режиму ґрунтових вод. 

Підземний простір використовується для прокладання інженерних мереж. 
 
4.6. Комплексний благоустрій та озеленення території 
На території проектування ДПТ по периметру передбачені шумозахисна полоса 

зелених насаджень. 
Обов’язковий перелік елементів благоустрою повинен відповідати вимогам 

ДБН Б.2.2-5:2011 «Благоустрій територій». 
 



5. ЗАХОДИ ЦИВІЛЬНОЇ ОБОРОНИ ТА ПРОТИПОЖЕЖНІ ЗАХОДИ, 
ОХОРОНА ПРАЦІ 

5.1. Заходи цивільної оборони. 
Інженерний захист територій – комплекс організаційних та інженерно-

технічних заходів, спрямованих на запобігання виникненню надзвичайних ситуацій, 
забезпечення захисту територій, населених пунктів та суб’єктів господарювання від 
їх наслідків та небезпеки, що може виникнути під час воєнних (бойових) дій або 
внаслідок таких дій, а також створення умов для забезпечення сталого 
функціонування суб’єктів господарювання і територій в особливий період. 

Схема ІТЗ ЦЗ ЦО розробляється за окремим завданням на проектування та 
представлена окремим томом. 

 
5.2. Протипожежні заходи. 
Пожежна безпека повинна забезпечуватися комплексом проектних рішень, 

спрямованих на попередження пожежі, а також створення умов безпечного 
проживання, евакуації людей і матеріальних цінностей.  

Найближчий пожежно-рятувальний загін 14 ДПРЧ м. КРЕМЕНЧУК 
знаходиться по , вул. Олексія Древаля, 35  на відстані близько 2,5 км. 

Для забезпечення пожежної безпеки будівель і споруд в межах території 
проектування передбачено: 

-до будівель та споруд передбачені під’їзди завширшки 3,5м з 
асфальтобетонним покриттям; 

-для зовнішнього пожежогасіння кільцева мережа господарсько-
протипожежного водопроводу з пожежними гідрантами; 

-технологічне обладнання заземлене. Виконаний блискавкозахист та захист від 
статичної електрики; 

Витрати води на зовнішнє пожежогасіння та кількість одночасних пожеж 
прийнята згідно ДБН В.2.5-74:2013 і складе 10 л/с на 1 пожежу. 

Розрахункова кількість одночасних пожеж – 1. Розрахунковий час гасіння пожежі 
– 3 години. Розрахункова витрата води складе 108 м3. 

 
5.3. Заходи з безпеки і охорони праці повинні враховувати настанови і 

вимоги Закону України «Про охорону праці», ДБН А.3.2-2, НПАОП 0.00-1.21, 
НПАОП 45.24-1.08. 

 
6. ЗАХОДИ ЩОДО РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕТАЛЬНОГО ПЛАНУ 
Реалізація детального плану передбачається на протязі 5-7 років.  
Першочергово виконується інженерна підготовка території, потім –будівництво 

запроектованих будівель і споруд з прокладанням запроектованих інженерних мереж 
та транспортних комунікацій, наступним є благоустрій прилеглої території.  

 



7 ОСНОВНІ ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ ДЕТАЛЬНОГО 
ПЛАНУ ТЕРИТОРІЇ 

 

№ Показник 
Одиниц
я виміру 

Кількість Примітка 

1 Території    

1.1 
Площа території кварталу 
в тому числі : 

га 12,21  

1.2 
Зона житлової забудови на території 
кварталу 

га 10,925  

1.3 
Зона громадської забудови на території 
кварталу 

га 1,184  

1.4 
Площа території внутрішньо квартальних 
проїздів 

га 0,31  

2 
Площа існуючої земельної ділянки 
кадастровий номер 
5310436100:04:003:0285 

га 0,1  

2.3.1 
Площа забудови в межах земельної 
ділянки, усього, у т.ч. 

м2 30,0  

 
існуючої м2 -  

 
запроектованої м2 30,0  

2.3.3 
Площа твердого покриття в межах ділянки, 
усього, у т.ч. 

м2 880,4  

 
існуючого м2 -  

 
Запроектованого, у тому числі м2 880,4  

 
Покриття за межами земельної ділянки  90,72  

2.3.4 Площа озеленення в межах ділянки м2 79,0  
2.8 Кількість працюючих   2  
2.8.1 всього чол 2  
2.8.2 в зміну чол   

 
Кількість будівель  шт. 1  

5. Інженерне обладнання     

5.1 
Водопостачання - джерела 
водопостачання, що передбачені для 
використання 

шт.  
Від 
централізован
е міських 

5.2 Каналізація – система очистки стічних вод шт.  локальна 

5.3 Електропостачання   
Від існуючих 
мереж 

5.4 Газопостачання   - 

Примітка: величини площ наведені попередньо і уточнюються при розробці 
проекту відведення земельної ділянки та робочого проекту будівництва об‘єкту . 

Графічні матеріали детального плану території виконані в державній системі 
координат УСК-2000. 

 
Згідно Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» Детальний 

план території підлягає розгляду на громадських слуханнях. Порядок проведення  
громадських слухань визначено постановою Кабінету міністрів України(Постанова 
від 25 травня 2011 р. N 555 « Про затвердження Порядку проведення громадських 
слухань щодо врахування громадських інтересів під час розроблення проектів 
містобудівної документації на місцевому рівні»). 

 



Оприлюднення результатів розгляду пропозицій громадськості  до проектів 
містобудівної документації здійснюється у двотижневий строк з дня  їх  
прийняття  шляхом опублікування в засобах масової інформації, що поширюються 
на відповідній території, а також розміщення таких рішень на офіційних веб-
сайтах відповідних органів місцевого самоврядування.  

 
Затвердження проектів містобудівної  документації  без проведення процедури  

розгляду пропозицій громадськості забороняється, а матеріали щодо розгляду 
таких пропозицій є невід'ємною складовою частиною зазначеної документації.  

 
Загальна доступність матеріалів детального плану території забезпечується 

шляхом його розміщення на веб-сайті органу місцевого самоврядування, у місцевих 
друкованих засобах масової інформації, а також у загальнодоступному місці у 
приміщенні такого органу, крім частини, що належить до інформації з обмеженим 
доступом відповідно до законодавства. Зазначена частина може включатися до 
складу детального плану території як окремий розділ.  

Виконавчий орган міської ради забезпечує оприлюднення детального плану 
території протягом 10 днів з дня його затвердження.   

Детальний план території не підлягає експертизі.  



Додаток 
до Порядку ведення реєстру  

містобудівних умов та обмежень  
(пункт 3 розділу І) 

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ __________________________ 

                       (найменування уповноваженого  
                   органу містобудування та архітектури) 

___________________ № __________ 

Містобудівні умови та обмеження для проектування об’єкта будівництва  
Мийка самообслуговування для легкових автомобілів  

(назва об'єкта будівництва)  

Загальні дані:  

1. __________________________________________________________________ 
 (вид будівництва, адреса або місцезнаходження земельної ділянки) 

2. __________________________________________________________________ 
(інформація про замовника) 

3. Земельна ділянка надана в користування ___________, відповідно до договору оренди 
землі___________________, цільове призначення_ код КВЦПЗ - код 12.11 Для розміщення та 
експлуатації об’єктів дорожнього сервісу. Відповідно до ДПТ земельна ділянка розміщена на 
території зони житлової садибної забудови. Відповідно до плану зонування території міста 
Кременчук, допустимими видими використання є об’єкти автомобільного сервісу (СТО) 
Проектне функціональне використання території - зона транспортної інфраструктури.  
Будівництво автомобільної мийки самообслуговування  повністю відповідає генеральному 
плану та плану зонування території міста Кременчук, положенням ДПТ,  затвердженого 
___________________ 
(відповідність цільового та функціонального призначення земельної ділянки  містобудівній документації на місцевому 
рівні) 

Містобудівні умови та обмеження: 
1. _Гранично допустиму висотність будинків, будівель та споруд визначити у відповідності до 
затвердженої містобудівної документ рації (ДПТ),  з урахуванням вимог ДБН Б.2.2-12:2019 

«Планування та забудова територій»;  Максимальна висота – 1 поверх_  
                            (граничнодопустима висотність будинків, будівель та споруд у метрах) 

2. Максимально допустимий відсоток забудови земельної ділянки розраховується відповідно до 
затвердженої містобудівної документації, ДПТ  Для даного об’єкту становить - 50%________  
                             (максимально допустимий відсоток забудови земельної ділянки) 

3. ______Житлова забудова відсутня. Для даного об’єкту щільність населення не 
визначається.___________  
(максимально допустима щільність населення в межах житлової забудови 
відповідної житлової одиниці (кварталу, мікрорайону)) 

1. Червоні лінії та лінії регулювання забудови – червоні лінії вул. Козацька– 20 м, 
Полтавський проспект – 50 м. 

2. (мінімально допустимі відстані від об’єкта, що проектується, до червоних ліній,  
ліній регулювання забудови, існуючих будинків та споруд) 

5. Відповідно до проекту «Детальний план території по проспекту Полтавський  м. 
Кременчук Полтавської області для будівництва автомобільної мийки самообслуговування на 
земельній ділянці кадастровий номер: 5310436100:04:003:0285, за адресою: проспект 
Полтавський, 29\2 м. Кременчук.». розробленого _________________, земельна ділянка 
знаходиться в зоні дії планувальних обмежень: 
- функціональні – зона транспортної інфрастуктури 
(планувальні обмеження (охоронні зони пам’яток культурної спадщини, межі історичних ареалів, зони регулювання забудови, зони 
охоронюваного ландшафту, зони охорони археологічного культурного шару, в межах яких діє спеціальний режим їх використання, охоронні зони 

об’єктів природно-заповідного фонду, прибережні захисні смуги, зони санітарної охорони) 

Охоронна зона водопроводу та каналізації – 3 та 5 м; 

Охоронні зони підземного силового кабелю  (0,6 м) _. 



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



 
 
ІІІ. ДОДАТКИ 
 



 
 
 
 



 

 
 
 



 

 
 



 



ІІ. ГРАФІЧНА ЧАСТИНА 
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