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В С Т У П 

 

Підстави для розроблення детального плану території: 

Детальний план території - містобудівна документація, що визначає 

планувальну організацію та розвиток території. 

Замовник детального плану території – Хмільницька районна державна 

адміністрація. 

Розробник детального плану території – ТОВ «СТОКОЛОН» 

Розроблення детального плану території здійснювалось згідно: 

- вимог нормативно-правових актів України у сфері містобудування 

та архітектури, що визначені ДБН Б.1.1-14:2012 «Склад та зміст детального 

плану території», ДСТУ Б Б.1.1.-17 2013 «Умовні позначення графічних 

документів містобудівної документації»; 

- нормативно-правових актів, які регламентують діяльність органів 

виконавчої влади, місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, 

щодо розроблення, збереження, та тиражування містобудівної документації; 

- розпорядження № 77  від 06.04.2021р.  Хмільницької районної 

державної адміністрації Вінницької області «Про надання дозволу на 

розроблення детального плану території для будівництва рекреаційного 

об'єкту (бази відпочинку) на земельних ділянках, що належать гр. Череватовій 

Ользі Олександрівні (кадастрові номери 0521681400:05:000:0225, 

0521681400:05:000:0198 та 0521681400:05:000:0199) загальною площею 4,0 га, 

за межами населеного пункту с.Гущинці на території Іванівської сільської 

територіальної громади Хмільницького району Вінницької області»; 

- Завдання на розроблення детального плану території; 

- Додатку до Завдання на розроблення детального плану території; 

- Матеріалів топографічної зйомки, виконаної ФОП Данилюк М.В. 

у 2020 році в масштабі 1:500. 

 

Під час проектування детального плану території враховано 

містобудівну документацію вищого рівня: 

- схеми планування території Вінницької області, затвердженої 

рішенням 18 сесії Вінницької обласної ради 6 скликання № 58 від 08.11.2013 

р; 

- публічну кадастрову карту України. 

 

Мета роботи – на основі аналізу сформованої містобудівної ситуації та 

наявної містобудівної документації детальним планом території 

передбачається: 

- визначити відповідність території для розміщення та експлуатації 

основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд бази відпочинку на 
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території Іванівської сільської територіальної громади Хмільницького району 

Вінницької області; 

- обґрунтування можливості розміщення будівель і споруд в межах 

обстежуваної території в умовах сформованої містобудівної ситуації; 

- виявлення та уточнення ресурсів та функціонального 

використання території щодо розташування проектованого об’єкту; 

- оцінити ступінь впливу проектного об'єкту на навколишнє 

середовище  та суміжні території; 

- визначення функціонального призначення та параметрів забудови 

окремих земельних ділянок в складі території детального плану із 

визначенням параметрів  проектних будівель і споруд з урахуванням 

можливостей земельних ділянок та технологічних особливостей, а також 

взаємозв’язок з  об’єктами існуючої забудови на суміжних територіях; 

- визначення проектних містобудівних обмежень на сусідні 

земельні ділянки; 

- обґрунтування зміни цільового використання земельної ділянки; 

- обґрунтування майбутніх потреб і визначення переважних 

напрямів використання територій; 

- урахування державних, громадських і приватних інтересів під час 

планування, забудови та іншого використання територій з дотриманням 

вимог містобудівного, санітарного, екологічного, природоохоронного, 

протипожежного та іншого законодавства; 

- визначення черговості та обсягів інженерної підготовки 

території; 

- визначення системи інженерного забезпечення території; 

- визначення порядку та організації транспортного та пішохідного 

руху на території детального планування; 

- визначення порядку комплексного благоустрою та озеленення 

території; 

- розроблення містобудівних заходів щодо охорони довкілля та 

раціонального використання природних ресурсів; 

- розроблення заходів щодо пожежної та техногенної безпеки. 
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1. Стислий опис природних, соціально-економічних та містобудівних 

умов. 

1.1. Короткі географічні відомості. 

 

Територія, на яку розробляється ДПТ, знаходиться на південному сході 

від с.Гущинці за межами населеного пункту на території Іванівської сільської 

територіальної громади Хмільницького району Вінницької області. 

Орієнтовна загальна площа території детального планування становить 

9,48га. 

Територія, на яку розробляється ДПТ, здебільшого рівнинна. В 

центральній частині розташований котлован. Загальний ухил рельєфу даної 

місцевості спостерігається в південному напрямку. Перепад рельєфу у 

відмітках в межах території, на яку розробляється ДПТ, становить орієнтовно 

4,0м (з 239,0м до 235,0м). 

До складу території детального плану входять: 

- земельні ділянки, на які розробляється ДПТ загальною площею 

4,0га, що перебувають у приватній власності: 

- Земельна ділянка для ведення особистого селянського 

господарства, кадастровий номер: 0521681400:05:000:0225, 

площа: 2,00га; 

- Земельна ділянка для ведення особистого селянського 

господарства, кадастровий номер: 0521681400:05:000:0198, 

площа: 1,88га; 

- Земельна ділянка для ведення індивідуального садівництва, 

кадастровий номер: 0521681400:05:000:0199, площа: 0,12га; 

- частина земельних ділянок в межах охоронної зони ЛЕП високої 

напруги; 

- частина земельних ділянок для ведення особистого селянського 

господарства сусідніх землеволодінь, приватна власність; 

- частина земельних ділянок для ведення лісового господарства і 

пов’язаних з ним послуг, державна власність; 

- територія лугів та сіножатей. 

 

Території земельних ділянок, на які розробляється ДПТ, межують: 

- з півночі та заходу – луги та сіножаті (землі не відведені, 

призначення не визначене); 

- з півдня – земельна ділянка для ведення особистого селянського 

господарства, приватна власність; 
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- зі сходу – автошлях місцевого значення з твердим покриттям та 

земельна ділянка для ведення лісового господарства і пов’язаних з ним послуг, 

державна власність. 

На відстані 400м південніше від території, на яку розробляється ДПТ, 

проходить автомобільний шлях територіального значення Т0219 Стара Гута—

Калинівка—Турбів, що сполучається з територією відрізком автомобільно 

шляху місцевого значення з асфальтним покриттям. Відстань до найближчого 

міста - Калинівка становить 12км; до с.Іванів – адміністративного центру 

Іванівської ОТГ – 10км, до м.Хмільник – адміністративного центру 

Хмільницького району – 41км, до міста Вінниця - адміністративного центру 

Вінницької області – 30км. 

 

 

1.2. Природно-кліматичні умови. 

1.2.1. Клімат 

Згідно ДСТУ-Н Б В.1.1-27:2010 «Будівельна кліматологія» територія 

детального планування знаходиться на півночі (район І), згідно архітектурно-

будівельного кліматичного районування території України, клімат помірно-

континентальний, зі сніжною зимою і помірним літом. 

Середня  температура повітря січня мінус 5-8°С.  

Середня температура повітря липня 18-20°С.  

Нормативна глибина промерзання ґрунтів – 0,9 м.  

Сейсмічність району до 6 балів. 

Снігове навантаження – 136 кг. 

Річна сума сонячної радіації – 933 ккал/см2 

Середньорічна кількість опадів складає 460-520 мм. 

Максимальна швидкість вітру в січні – 3-4 м/с 

Переважний напрям вітру протягом року:  

- в січні - північно-західний, західний  

- липні – західний 

 

1.2.2. Природні умови 

У фізико-географічному відношенні територія розташування 

детального плану території розташована в центральній частині Вінницької 

області на території Іванівської ОТГ за межами населеного пункту. 

Територія належить до басейну р.Південний Буг. 

Зсувні процеси, що впливають на народно-господарські об’єкти, не 

виявлені. 
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В геоструктурному плані основна частина території Вінницької області 

припадає на південно-західну окраїну Українського кристалічного масиву, 

складеного архей-протерозойськими метаморфічними породами. 

Тип території - долинно-балочний, з переважно сірих опідзолених 

легких і середньосуглинистих ґрунтів. 

В даний час за флористичним районуванням територія відноситься до 

ботаніко-географічного району Правобережного Лісостепу. Переважають тут 

дубово-грабові ліси. 

 

1.2.3. Інженерно-будівельні умови 

Рельєф території детального планування пологий з ухилом у 

південному напрямку.  

По характеру рельєфу, по гідрогеологічних умовах, по фізико-

геологічних процесах на території детального плану території можна виділити 

декілька районів, які визначають умови для освоєння території у тому числі 

під будівництво. 

Території придатні під будівництво: 

До них можна віднести майже всю територію проектної земельної 

ділянки для будівництва.  Щодо інженерно-будівельного освоєння - територія 

придатна  без обмежень. 

 

1.3. Територія водного фонду. 

Територія, на яку розробляється ДПТ, розташована на лівому березі 

р.Піденний Буг (ПЗС – 100м), ріка протікає на відстані 200-250м на захід від 

межі земельних ділянок. Річка Південний Буг бере початок на Поділлі і впадає 

до Бузького лиману Чорного моря. Друга за довжиною річка після Дніпра, і 

найдовша з тих, що течуть винятково територією України — довжина її 806 

км. Протікає західними, центральними і південними областями держави через 

фізико-географічні зони лісостепу і степу. 

На території ДПТ водні об’єкти відсутні.  

 

1.4. Соціально-економічні умови 

Земельні ділянки, на які розробляється ДПТ та пропонуються для 

розміщення бази відпочинку, визначаються як землі для ведення особистого 

селянського господарства та індивідуального садівництва. 

 

1.5. Містобудівні умови 

Територія на яку розробляється ДПТ частково забудована. На ній 

розміщені наступні будівлі і споруди та проходять інженерні мережі: 

- дерев’яні господарські будівлі; 



13 
 

- артезіанська свердловина; 

-  насосна станція; 

- водогін; 

- вигріб; 

- самопливна каналізація; 

- трансформаторна підстанція; 

- повітряні ЛЕП високої напруги (по східній межі ділянок); 

-  повітряні ЛЕП низької напруги; 

 

2. Оцінка існуючої ситуації 

2.1. Стан навколишнього середовища 

Земельні ділянки визначені в натурі. Ділянки обнесені дерев’яним 

парканом. Територія захаращена і невпорядкована. Благоустрій відсутній. 

Територія вільна від цінних зелених насаджень. 

У межах земельної ділянки об'єкти, що впливають на стан 

навколишнього природнього середовища відсутні. 

Зони із перевищенням нормативного рівня впливу електричних і 

магнітних полів, випромінювань і опромінювань, шумового впливу, 

забруднення хімічними, біологічними шкідливими речовинами та 

радіаційного забруднення відсутні. 

В цілому, на даний час, стан навколишнього середовища району 

проектування можна оцінити як задовільний. 

 

2.2.  Опис території детального плану та її складових 

Територія детального плану розміщена на території Хмільницького 

району за межами населеного пункту. 

Площа території детального плану складає  9,48га. В межі території 

входять землі, що пропонуються для зміни цільового призначення (4,00га). 

Ділянки розташовані на південному сході від с.Гущинці за межами населеного 

пункту на території Іванівської сільської територіальної громади 

Хмільницького району Вінницької області, частково забудовані, вкриті 

луговою рослинністю та частково високорослими деревами. 

 

2.3. Характеристика будівель і споруд, що розташовані на території 

детального планування 

На території земельних ділянок розташовані дерев’яні господарські 

будівлі, стан - задовільний. Розміщена діюча артезіанська свердловина, зона 

санітарної охорони якої невпорядкована, в її межі потрапляють господарські 

будівлі. 
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2.4. Характеристика об’єктів культурної спадщини 

На території детального плану нерухомі об’єкти культурної спадщини 

та землі історико-культурного призначення відсутні. 

 

2.5. Характеристика об’єктів природно-заповідного фонду 

На території детального планування об’єкти природно-заповідного 

фонду відсутні. 

 

2.6. Інженерне обладнання 

На території детального планування розміщені повітряні ЛЕП, водогін від 

окремої артезіанської свердловини, та мережа самопливної побутової 

каналізації з вигрібом. 

 

2.7. Характеристика дорожньої мережі 

До території ДПТ підходить місцева автомобільна дорога з асфальтним 

покриттям, через яку здійснюється під’їзд до земельних ділянок, та яка 

сполучає їх з автомобільним шляхом територіального значення Т0219 Стара 

Гута—Калинівка—Турбів. На ділянках організовані проїзди з ґрунтовим  

покриттям. 

 

2.8. Характеристика озеленення та благоустрою території 

Ділянки частково вкриті трав’яною рослинністю, благоустрій не 

виконаний. 

 

2.9. Планувальні обмеження, що діють в межах території детального 

планування 

Частина території потрапляє в межі охоронної зони ЛЕП та в межі 

протипожежного розриву від лісового масиву. 

 

В И С Н О В О К 

 

Згідно проведеного аналізу всіх містобудівних факторів обрана 

проектна земельна ділянка в межах території детального плану 

відповідає всім необхідним критеріям для розміщення та експлуатації 

рекреаційного об'єкту (бази відпочинку).  
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3. Розподіл території за функціональним використанням, розміщення 

забудови на проектній земельній ділянці 

Земельні ділянки загальною площею – 4,00га для розміщення та 

експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд 

рекреаційного об'єкту (бази відпочинку) розташовані на південному сході від 

с.Гущинці за межами населеного пункту на території Іванівської сільської 

територіальної громади Хмільницького району Вінницької області. 

Детальним планом передбачається реконструкція господарських 

будівель під будинки для тимчасового проживання відвідувачів та 

адміністративну будівлю, демонтаж деяких господарських будівель, 

розміщення на ділянці нових будинків для тимчасового проживання 

відвідувачів, будівлі готельно-ресторанного комплексу, комплексу 

обслуговування відвідувачів, лазні, спортивних майданчиків, басейнів, 

штучної водойми, майданчиків для тимчасового зберігання автомобілів, 

пожежного резервуару, контейнерних майданчиків для роздільного збору 

ТПВ, господарського двору та малих очисних споруд господарської 

каналізації. Для забезпечення нормативного режиму зони санітарної охорони 

джерел водопостачання передбачається тампонада існуючої та влаштування 

нової окремої артезіанської свердловини. 

Основними критеріями формування забудови даної території, є 

створення сучасного середовища, сприятливого для ефективного 

функціонування бази відпочинку. 

 

3.1. Розміщення забудови на території проектної земельної 

ділянки 

Забудова здійснена на вільних територіях в межах проектної земельної 

ділянки. Будівлі і споруд розташовані за вимогами технологічного процесу, 

протипожежних відстаней між будівлями, спорудами та обладнанням при 

раціональному використанні зовнішньої дорожньої системи.  

Максимальна поверховість – 2 поверхи. 

Проектний відсоток забудови –7,8%. 

 

4. Характеристика видів використання території детального плану 

Земельна ділянка призначається для розміщення рекреаційного об'єкту 

(бази відпочинку). Цільове призначення проектної земельної ділянки - для 

будівництва та обслуговування об'єктів рекреаційного призначення (07.01 

за КВЦПЗ). 
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Окрім того, на ділянці і суміжних територіях розміщені об’єкти 

інженерного забезпечення. В санітарно-захисних зонах і зонах охорони 

інженерних мереж та зона санітарної охорони передбачаються озеленені 

території спеціального призначення. 

 

5. Пропозиції щодо встановлення режиму забудови територій 

Пропозиції детального плану території не суперечать затвердженій 

містобудівні документації, вимогам державних будівельних норм із 

планування території щодо розташування на земельній ділянці рекреаційного 

об'єкту (бази відпочинку). Об’єкт не вимагає встановлення санітарно-захисної 

зони, не накладає будь-яких інших планувальних обмежень на сусідні ділянки. 

Для заїзду-виїзду використовуються існуючі місцеві автомобільні 

дороги з асфальтним покриттям. Організовані два заїзди-виїзди. 

Детальним планом не передбачається проектування об’єктів соціальної 

інфраструктури за межами детального плану. 

 

6. Переважні і супутні види забудови 

Переважні види використання в межах території детального плану:  

- будівлі і споруди рекреаційного об'єкту (бази відпочинку) на 

проектній земельній ділянці; 

- дорожня мережа; 

- зелені насадження спеціального призначення; 

- зелені насадження обмеженого використання. 

Супутніми видами використання для територій в межах детального 

планування, можуть бути: 

- споруди, шляхи, лінії зв’язку та електропередач, мережі 

водопостачання та каналізації, майданчики для збору побутового сміття, 

інші об’єкти, пов’язані з обслуговуванням даної зони. 

 

6.1. Містобудівні умови і обмеження 

Детальним планом території пропонуються містобудівні умови та 

обмеження забудови проектної земельної ділянки: 

   а) наміри забудови – база відпочинку; 

     б) площа земельної ділянки – 4,00га; 

     в) цільове призначення земельної ділянки – для будівництва та 

обслуговування об'єктів рекреаційного призначення; 

     г) посилання на містобудівну документацію – детальний план території;  
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     д) функціональне призначення земельної ділянки – для розміщення 

рекреаційного об'єкту (бази відпочинку); 

     е) основні техніко-економічні показники об'єкта будівництва: 

- граничнодопустиму висоту будівель – до 12,0 м; 

- відсоток   забудови   земельної ділянки  – 7,8%; 

- відстані від об'єкта, який проектується, до меж червоних ліній – за 

межами населеного пункту; 

- планувальні обмеження (зони  охорони  пам'яток  культурної 

спадщини,  зони охоронюваного ландшафту) – відсутні; 

- прибережні захисні смуги – за межами проектної ділянки; 

- санітарно-захисні зони – згідно ДПТ; 

- зона санітарної охорони водозабору – згідно ДПТ; 

- мінімально допустимі відстані від об'єктів до існуючих будинків та 

споруд – не менше протипожежної /санітарної відстані; 

- охоронювані зони інженерних комунікацій – згідно нормативних 

актів; 

- вимоги  до  необхідності  проведення інженерних вишукувань  

згідно  з  державними  будівельними   нормами   ДБН   А.2.1-1-2008  

"Інженерні вишукування для будівництва" – виконати при розробленні 

проектної документації; 

- забезпечення умов транспортно-пішохідного зв’язку – згідно 

пропозицій ДПТ; 

- вимоги щодо благоустрою з урахуванням положень Закону  

України "Про благоустрій населених пунктів" – згідно нормативних актів; 

- вимоги  щодо  наявності  місць  для  постійного зберігання  

автотранспорту – згідно ДПТ; 

- вимоги  щодо  охорони  культурної  спадщини  з урахуванням  

положень Закону  України   "Про   охорону   культурної   спадщини"  

- відсутні. 

 

7. Основні принципи планувально-просторової організації території 

Планувально-просторова композиція організації забудови проектної 

земельної ділянки визначена з урахуванням: 

- можливостей земельної ділянки при дотриманні існуючих 

планувальних обмежень щодо розміщення проектних будівель і споруд; 

- розмірів будівель і споруд; 

- забезпечення технології діяльності бази відпочинку; 

- зручності транспортних внутрішньогосподарських та зовнішніх 

сполучень; 

- забезпечення нормативних санітарних і протипожежних вимог; 

- зручності і економічності експлуатації будівель і споруд. 
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Геометричні розміри  будівель, споруд і обладнання бази відпочинку 

визначені відповідно до потужностей об’єкту, технологічних і 

протипожежних вимог та режиму роботи об’єкту.  

Проектна територія огороджується.  

Заїзд на проектний об’єкт з місцевої автомобільної дороги. Виїзд із 

проектного об’єкта на місцеву автомобільну дорогу.   

Для забезпечення експлуатації та обслуговування будівель і споруд   

на земельній ділянці передбачені:  

- огорожа з ворітьми; 

- двостороння дорожня мережа транспорту; 

- майданчики для тимчасового зберігання автомобілів; 

- майданчик для збирання побутового сміття; 

- очисні споруди побутової каналізації; 

 

8. Вулично-дорожня мережа 

В межах території детального планування проектна дорожня мережа 

складається: 

- проектних проїздів; 

- заїздів-виїздів на територію бази відпочинку; 

- внутрішньогосподарських проїздів і майданчиків. 

Дорожнє покриття: 

- на внутрішніх проїздах проектного об’єкту має відповідати 

вимогам щодо влаштування дорожнього покриття згідно вимог технологічних 

процесів та протипожежним вимогам. 

 

8.1. Організація руху транспорту і пішоходів, розміщення автостоянок. 

Мережа автомобільних зв’язків на території детального планування 

існує у вигляді єдиної раціональної системи шляхів сполучень з урахуванням 

існуючих комунікацій, природних умов, спеціалізації проектного об’єкту та 

прилеглих територій і забезпечуватиме: 

- безперебійне виконання всіх технологічних процесів; 

- зручні зв’язки бази відпочинку із постачальниками,  а  також 

мережею доріг загального користування і спорудами інших видів зовнішнього 

транспорту і інженерних комунікацій; 

- необхідні швидкості руху і вантажопідйомність транспортних 

засобів; 

- безпеку руху і транспортних засобів. 

По дорозі за межами земельної ділянки транспорт здійснюватиме рух у 

двох напрямках. 
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Прив’язка місця приєднання, технічні параметри заїзду-виїзду на 

територію проектного об’єкту, конструкція дорожнього одягу, схема 

організації дорожнього руху на в’їздах-виїздах розробляється окремим 

проектом згідно технічних умов, наданих балансоутримувачем, службою 

автомобільних доріг, та погоджується у встановленому чинним 

законодавством порядку. Схему організації дорожнього руху слід погодити в 

УПП у Вінницькій області ДПП. 

Автостоянка для зовнішнього легкового транспорту розміщується при 

в’їзді на земельну ділянку та на території ділянки.  

Рух пішоходів за межами земельної ділянки не змінюється. 

Рух працівників та відвідувачів в межах земельної ділянки 

здійснюється відповідно до технологічного процесу та регламенту роботи бази 

відпочинку. 

 

9. Короткий опис функціонування об’єкту. 

Режим роботи  – цілодобово. 1 день на місяць - санітарний 

Основні страви, які реалізуються в ресторані це гарячі перші і другі 

страви, холодні закуски, салати, гарячі та холодні напої, десерти. 

Продукти завозять в ресторан автотранспортом в невеликій кількості. 

Зберігають  в холодильних шафах, сухі продукти – на стелажах та 

підтоварниках в підсобному приміщенні. 

Номерний фонд складається з двомісних номерів І категорії. Номери 

укомплектовано шафами для одягу, ліжками, телевізорами, тумбочками, 

стільцями. У кожному номері – санвузол та душова. 

Режим роботи персоналу готелю – цілодобовий. 

Розташування будівель і споруд та технологічного обладнання на 

території бази відпочинку визначено відповідно до вимог нормативних актів 

щодо забезпечення технологічних процесів та протипожежної безпеки. 

Обслуговування бази відпочинку забезпечують наймані працівники. 

Кількість працівників – 30 чоловік. 

 

10. Інженерне забезпечення 

Для діяльності об’єкту здійснюється інженерне забезпечення: 

- водопостачання  питне – окрема артсвердловина; 

- технологічне водопостачання – окрема артсвердловина; 

- каналізування побутове – на локальні очисні споруди (септик); 

- виробничі стоки відсутні; 
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- каналізування дощових стоків – при організації рельєфу на 

території із влаштуванням водовідвідних лотків до дренажного каналу, зі 

скидом в поверхневий водний об’єкт (проектний ставок-випаровувач); 

- теплопостачання – від електричного котла; 

- охолодження – електрообладнання; 

- телефонізація – засобами мобільного зв’язку. 

 

11. Інженерна підготовка 

Інженерна підготовка території детального планування включає 

вертикальне планування території земельної ділянки, вуличної мережі 

загального користування в межах території проектної земельної ділянки.  

Водовідведення дощових і талих вод здійснюється поверхневим 

методом: 

- від внутрішньомайданчикових шляхів земельної ділянки - по 

спланованій території на водовідвідні лотки до дренажного каналу, зі скидом 

в поверхневий водний об’єкт; 

Водовідведення з території, що не освоюються здійснюється сталим 

природнім методом по ухилу рельєфу.  

Організаційно-господарські заходи передбачають створення умов для 

запобігання виходу забруднених дощових і талих вод та вод від поливу 

дорожнього покриття  за межі земельної ділянки, раціонального використання 

земель та включають в себе: 

- раціональне розміщення і будівництво дорожньої мережі; 

- влаштування водовідвідних лотків вздовж  дорожнього покриття 

для відведення дощових і талих вод з проектної території до водоприймальних 

лотків; 

- раціональне планування використання прилеглої території. 

 

12. Комплексний благоустрій 

Комплексний благоустрій території детального планування 

передбачає: 

- влаштування заїздів та виїздів; 

- влаштування проїздів; 

- озеленення вздовж проїздів; 

- влаштування автостоянки для легкового транспорту; 

- влаштування освітлення території проектного об’єкту; 

- влаштування озеленення земельної ділянки з використанням 

низькорослих декоративних насаджень, газонів і квітників; 

- влаштування майданчику для відпочинку персоналу; 
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- влаштування спортивних майданчиків 

- влаштування майданчиків для організації дозвілля 

- влаштування огородження проектної земельної ділянки та воріт; 

- влаштування майданчика для збирання сміття в закритих 

контейнерах. 

 

13. Містобудівні заходи щодо  поліпшення стану навколишнього 

природного середовища 

Аналіз природних умов і ресурсів свідчить, що територія детального 

планування  на даному етапі має достатній природно-ресурсний потенціал для 

її освоєння та розвитку. З метою покращення охорони й оздоровлення 

навколишнього середовища у проекті детального плану рекомендовано 

виконати ряд планувальних і технічних заходів.  

 

13.1. Заходи, які необхідно реалізувати для покращення санітарно-

гігієнічного благополуччя: 

- дотримання нормативних вимог щодо режиму використання 

територій бази відпочинку, що діють на проектну територію; 

- інженерний захист, інженерна підготовка проектної території в 

складі території детального планування; 

- дотримання нормативних параметрів поперечних профілів; 

- санітарне очищення території об’єкту; 

- озеленення території; 

- налагодження системи моніторингу навколишнього природного 

середовища. 

Намічений комплекс заходів повинен реалізовуватись через дію 

законів України щодо екологічного стану та санітарно-епідеміологічного 

контролю території, забудовником території. 

 

13.2. Заходи щодо охорони атмосферного повітря. 

- застосування нових технологій та обладнання, у тому числі 

очисного устаткування, що дозволить зменшити шкідливий вплив на 

оточуюче середовище; 

- інтенсивне озеленення та упорядкування санітарно-захисної зони; 

- виконання інженерної підготовки території із покриттям під’їздів, 

майданчиків асфальтобетонним покриттям; 

- здійснення постійного моніторингу за джерелами викидів 

забруднюючих речовин в атмосферне повітря. 
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13.3. Заходи щодо охорони водного басейну: 

- будівництво системи господарської побутової каналізації; 

- встановлення та організація СЗЗ локальних очисних споруд;  

- будівництво очисних споруд поверхневих вод. 

 

13.4. Заходи щодо охорони ґрунтів: 

- виконання інженерної підготовки території із покриттям під’їздів, 

майданчиків асфальтобетонним та бетонним покриттям; 

- влаштування майданчика для збору твердих побутових відходів у 

тому числі щодо  реалізації програми роздільного збору побутових відходів, 

що дозволить зменшити на 30-50% обсяг вивозу твердих побутових відходів; 

- утилізація люмінесцентних та ртутних ламп по договору з 

підприємством, що має відповідну ліцензію. 

 

13.5. Заходи щодо фізичних факторів впливу на навколишнє середовище 

(протишумові): 

Основним джерелом шумового забруднення є автомобільний 

транспорт та вентиляційне обладнання. Забезпечення нормативного 

санітарно-гігієнічного стану забезпечується: 

- раціональним зонуванням території та режимом роботи бази 

відпочинку; 

- використанням сучасного низько шумового технологічного 

обладнання; 

- озеленення території; 

- використання сучасних ефективних термозвукоізоляційних 

матеріалів. 

 

13.6. Ландшафтно-планувальні заходи: 

Формування планувальної структури території детального плану та в її 

складі земельної ділянки з урахуванням особливостей ландшафту: 

- поліпшення стану і збереження існуючих, а також створення нових 

зелених насаджень (зелені спеціального використання,  зелені насадження 

вздовж доріг, тощо); 

- формування санітарно-захисної зони (СЗЗ) (озеленення 

спеціального призначення, благоустрій) ; 

- формування вулично-дорожньої мережі. 

 

13.7. Природно-заповідний фонд 
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На території детального планування об’єкти природно-заповідного 

фонду відсутні. 

 

13.8. Забезпечення протирадіаційного стану 

Згідно з постановою КМ України № 106 від 23.07.1991 р. і № 600 від 

29.08.1994 р. територія детального плану не входить в перелік територій, 

забруднених в результаті аварії на ЧАЕС. 

Необхідно здійснити радіаційне обстеження території та об’єктів з 

оформленням відповідного дозиметричного паспорта. 

 

13.9. Захист від електромагнітного забруднення. 

На території детального планування об’єкти електромагнітного 

випромінювання відсутні. При будівництві нових об’єктів електромагнітного 

випромінювання необхідно встановлювати охоронні зони навколо їх місця 

розташування. 

 

13.10. Захист від загазованості 

Захист території від загазованості забезпечується за рахунок створення 

зелених насаджень вздовж доріг, в межах земельної ділянки посадкою зелених 

насаджень спеціального призначення.  

 

13.11. Санітарне очищення території 

Побутові відходи складуватимуться на запроектованому майданчику і 

відповідно до укладеної угоди із визначеним замовником найближчим 

комунальним підприємством, що здійснює вивезення побутових відходів, 

вивозитимуться для їх подальшої переробки.  

Люмінесцентні лампи (1 клас) зберігатимуть у окремому  приміщенні 

у закритому контейнері. Метод поводження – демеркуризації на 

спецпідприємстві. Кількість відходів – 10 шт/рік. (відходи вивозяться 

спеціалізованою організацією, яка має ліцензію, та з якою замовник заключає 

договір при введенні об’єкту в експлуатацію). 

        Основні заходи щодо санітарного очищення: 

- забезпечення повного збору та своєчасного вивезення сміття; 

- визначення місця – майданчика для організованого збору ТПВ; 

- впровадження системи роздільного збору. 

 

14. Забезпечення протипожежної безпеки 

Території комплексу входить у нормативний радіус обслуговування 

пожежного 19-ї державної пожежно-рятувальної частини, що розташовується  
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за адресою: м.Калинівка, вул.Промислова, 75. Відстань від пожежно-

рятувальної частини до території ДПТ складає 11км по дорогах загального 

користування з твердим покриттям. 

Протипожежна безпека на території об’єкту забезпечується: 

- дотриманням протипожежних розривів між будівлями, спорудами 

та технологічним обладнанням; 

- захистом від прямого удару блискавки у споруду і захист від 

небезпечних наслідків, пов’язаних з прямим ударом блискавки; 

- обладнанням об’єкту автоматичною пожежною сигналізацією; 

- будівництвом протипожежного резервуару ємкістю 180 м3 

(2х90м3),  

- розташуванням дизельної електростанції; 

- первинними засобами пожежогасіння, що визначені 

нормативними актами.  

Витрати води на зовнішнє пожежогасіння на проектні об’єкти 

визначаються від ступеня вогнестійкості та категорії об’єктів і  приймаються 

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

Основні положення». 

Тривалість гасіння пожежі  - 3 години.  

Розрахункова кількість одночасних пожеж приймається – одна пожежа, 

як для комплексу з площею території до 150 га.  

Протипожежний запас води, з урахуванням тригодинного гасіння 

однієї пожежі, зберігається в протипожежному резервуарі. Згідно п. 6.2.1, п. 

6.2.4, табл. 5, п.13.3.1-13.3.7 ДБН В.2.5-74:2013 з розрахунку на одну 

тригодинну пожежу найбільшої будівлі об’ємом 5500м3 необхідний запас води 

162м3. 

Також необхідно передбачити обладнання будівель комплексу 

ручними вогнегасниками. 

Крім того, для забезпечення протипожежної безпеки необхідний 

регулярний викос  трави на всій території бази відпочинку. 

На протипожежну безпеку на території об’єкту передбачається 

розміщення соціальної реклами на протипожежну тематику у вигляді щита. 

Територія бази відпочинку оточена листяним лісом від якого 

встановлено нормативний розрив – 20 метрів. 

 

 

15.  Рекомендації щодо благоустрою території для безперешкодного руху 

громадян з обмеженими фізичними можливостями. 

З метою забезпечення безпроблемного пересування територією осіб, що 



25 
 

відносяться до маломобільних груп населення проектними рішеннями ДПТ 

передбачені наступні заходи: 

15.1.  Тротуари. Запроектовані поперечні профілі вулиць з тротуарами 

шириною не менше 1,5м. На тротуарі не повинно бути сходів, вибоїн, а щілини 

між тротуарними плитами чи у різного виду решітках повинні бути не більше 

1,5х1,5см. Висоту бордюрів по краях пішохідних шляхів рекомендується 

приймати 2.5 см. 

15.2.  Контрастне та тактильне покриття. На території бази відпочинку 

всі перешкоди (уступи, сходи, пандуси, дерева, освітлювальне, інформаційне і 

вуличне технічне обладнання, а також край тротуару в зонах переходів через 

вулицю) треба виділяти смугами уніфікованого тактильного та контрастного по 

краю покриття. Тактильне покриття повинне починатися на відстані не менше 

ніж за 0,8 м до перешкоди, краю вулиці, початку небезпечної ділянки, зміни 

напряму руху тощо. У просторі перед сходами слід передбачати 

попереджувальне маркування рельєфним іншоструктурним покриттям, глибина 

якого повинна бути 450-500 мм, а ширина відповідати ширині сходинки; 

зовнішній край цього покриття має прилягати до основи сходинки і 

контрастувати з нею. Першу та останню сходинки слід фарбувати яскраво 

жовтою фарбою та наносити на них гумове або абразивне покриття. 

15.3.  Безперешкодний прохід. Для забезпечення безперешкодного 

проходу для людей з вадами зору на пішохідні шляхи/тротуари не повинні 

виступати кущі зелених насаджень та звисати гілки дерев, вивіски чи інші 

предмети нижче від 2,10м. 

15.4.  Стоянки для автотраспорту людей з інвалідністю. На 

автостоянці слід виділяти не менше 10 % місць (але не менше одного місця) для 

транспорту інвалідів. Ці місця повинні позначатися знаками, прийнятими в 

міжнародній практиці. Місце для паркування автотранспорту людей з 

інвалідністю повинно бути розташоване якнайближче до входу у 

будинки/споруди громадського призначення, але не далі як 50 м. Шлях від місця 

стоянки до будівлі/споруди повинен бути без бар’єрів.  

Розміри: 

‒ мін. ширина місця для автомобіля інваліда – 3,50 м 

‒ для проїзду інвалідним візком між автомобілями на стоянці має бути 

інтервал щонайменше від 1,0-1,50м. 

15.5.  Доступний заїзд у приміщення громадських будівель. Входи у 

приміщення громадських будівель необхідно облаштувати пандусом чи іншим 

пристроєм, що забезпечує підйом осіб з інвалідністю на рівень входу в будинок, 

тобто до рівня 1-го поверху чи ліфтового холу. Рекомендовані характеристики 

пандусів: 
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- фронтальний – 1:12 

- бічний – 1:10 

- висота бордюрного каменя в найнижчому місці 2,5см. 

- пропускна ширина пандуса не менше 90 см. 

- на початку і в кінці кожного підйому пандуса необхідне 

влаштування горизонтальних площадок шириною не менше ширини маршу 

пандуса і довжиною не менше 1,5 м. 

- при зміні напрямку пандуса необхідне влаштування горизонтальної 

площадки ширина якої повинна бути не менше 1,5 х 1,5 м. 

15.6.  Входи та виходи громадських будівель. Кожна будівля чи 

споруда повинна мати як мінімум один вхід, доступний для людей з 

інвалідністю. Вхідні двері повинні не менше 90см шириною. Бажано 

облаштувати двері спеціальними пристосуваннями для фіксації дверних 

полотен в положенні „зачинено” і „відчинено”. Висота порогів – максимум 

2,5см. При висоті понад 4см пороги повинні мати похилі скоси. Решітка чи щітка 

для витирання ніг перед входом в будівлю чи в тамбурі вхідних дверей не 

повинна створювати перешкоди. 

 

16. Рекомендації щодо встановлення режиму використання територій, 

визначених для містобудівних потреб. 

16.1. Адміністративно-правовий режим використання проектної 

території 

1. Планування територій забезпечується Хмільницькою районною 

державною адміністрацією із затвердженням детального плану території. 

2. Зміни до містобудівної документації вносяться за розпорядженням 

Хмільницької районної державної адміністрації після опрацювання з 

відповідним органом містобудування та архітектури. 

3. Будівництво об’єктів містобудування забезпечується дозвільно-

правовими документами  в установленому порядку. 

4. Територія озеленюється  з метою створення санітарно-захисних та 

інших озеленених зон. 

5. Граничну висоту (поверховість) будинків та споруд визначають на 

підставі затвердженої містобудівної документації. 

6. Організації,  що виконують проектні, інженерно-вишукувальні, 

технічні обстеження тощо для проектного об’єкту,  повинні мати дозвільні 

документи щодо провадження відповідної діяльності. 

7. Під час проектування та будівництва об’єктів містобудування 

повинні бути забезпечені вимоги щодо безперешкодного руху громадян з 

обмеженими фізичними можливостями. 
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17. Дотримання державних нормативних вимог у режимі 

використання території детального планування 

Умови та обмеження забудови та використання земельних ділянок 

встановлюються під час розроблення документації із землеустрою, 

містобудівних умов і обмежень забудови земельної ділянки. 

На підставі вимог чинного законодавства, державних будівельних норм 

і правил, встановлюються межі розповсюдження обмежень і режим 

використання та забудови земельної ділянки в межах  територій:  

- санітарно-захисні зони; 

- охоронні зони об’єктів інженерної інфраструктури, інженерних мереж. 

 

 

 
18. СТРАТЕГІЧНА ЕКОЛОГІЧНА ОЦІНКА 

18.1. Зміст та основні цілі документа державного планування, його 

зв’язок з іншими документами державного планування 

 

18.1.1. Основні цілі детального плану території 

Документом державного планування у даному випадку є Детальний 

план території для будівництва рекреаційного об'єкту (бази відпочинку) на 

земельних ділянках, що належать гр. Череватовій Ользі Олександрівні 

(кадастрові номери 0521681400:05:000:0225, 0521681400:05:000:0198 та 

0521681400:05:000:0199) загальною площею 4,0 га, за межами населеного 

пункту с.Гущинці на території Іванівської сільської територіальної громади 

Хмільницького району Вінницької області. 

Детальний план території розроблений відповідно до розпорядження 

№ 77  від 06.04.2021 р.  Хмільницької районної державної адміністрації 

Вінницької області «Про надання дозволу на розроблення детального плану 

території для будівництва рекреаційного об'єкту (бази відпочинку) на 

земельних ділянках, що належать гр. Череватовій Ользі Олександрівні 

(кадастрові номери 0521681400:05:000:0225, 0521681400:05:000:0198 та 

0521681400:05:000:0199) загальною площею 4,0 га, за межами населеного 

пункту с.Гущинці на території Іванівської сільської територіальної громади 

Хмільницького району Вінницької області». 

Містобудівним проектом обґрунтовується можливість розміщення та 

експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд 

рекреаційного об'єкту (бази відпочинку). 

 

18.1.2. Атмосферне повітря 

Кількість викидів забруднюючих речовин від стаціонарних джерел у 

розрахунку на квадратний кілометр території по області протягом 2017 року 
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склала 5,9 т. Найвища щільність викидів забруднюючих речовин у розрахунку 

на квадратний кілометр припадає на місто Ладижин – 4306 т, а також на міста 

Жмеринку – 281 т, Хмільник – 245 т, Вінницю – 198 т, Козятин – 5,05 т. На 

душу населення в середньому по області припадає 98,4 кг викинутих у повітря 

забруднюючих речовин. 

 

Викиди в атмосферне повітря від стаціонарних джерел по містах 

обласного значення Вінницької області 

Міста Обсяги викидів Викидів 

на 1 км2 

Викидів 

т/1особу  Тис. тон У % до 

2016 року 

Вінницька область 155802,4 130,0 5,9 98,4 

м. Вінниця 13643,4 113,1 198 36,7 

м. Жмеринка 5056,4 104,2 281 146,1 

м. Могилів-Подільський 29,0 108,6 1,3 0,87 

м. Козятин 60,3 148,6 5,05 2,38 

м. Ладижин 94740,2 143,4 4306 3964,7 

м. Хмільник 5147,9 123,9 245 183,7 

 

Екологічна ситуація Хмільницького району протягом 2013 – 2018 

років залишалась стабільною. 

Обсяги викидів від стаціонарних джерел в атмосферне повітря в 

загальному по району у 2017 році були невеликими: становили приблизно 

0,1% від загально обласних (60,2 т) з врахуванням . Щільність викидів на 1 км2 

території району в середньому 0,06 т (середнє по області – 5,9 т), на одну особу 

– 0,94 кг (середнє по області – 98,4 кг). 

Основну частку у забруднення атмосферного повітря вносить 

транспорт: у районі частка викидів від автотранспорту до загального обсягу 

викидів складала понад 85%. Протягом останніх років обсяги викидів 

пересувними джерелами по району становила 2 тис. т, щільність викидів на 1 

км2 території району в середньому 2.2 т, на 1 особу – 32 кг. Показники нижче 

середніх по області (3,1 та 49 кг відповідно). 

Поблизу території розташування проектованого об’єкту відсутні великі 

підприємства-забруднювачі, що можуть суттєво негативно впливати на стан 

існуючого фонового забруднення атмосферного повітря. Зі сходу проектована 

територія межує із землями смуги відведення автомобільної дороги 

державного значення. 

 

18.1.3. Водні ресурси 

Поверхневі води району належать до басейну річки Південний Буг. 



29 
 

У 2013-2018 роках якість води у р.Південний Буг та малих річок 

залишається стабільною і в цілому задовільною. Однак, вода протягом року 

забруднена органічними сполуками. Таке забруднення виникає внаслідок 

потрапляння у водні об’єкти стоків з поверхні (побутові, 

сільськогосподарські), просочування в ґрунт нечистот вигребів, звалищ 

відходів тощо. 

 

18.1.4. Земельні ресурси 

Ґрунти  в районі розташування проектованого об’єкту відносяться до I 

типу просадочності. Потужність четвертинних відкладів на платоподібній 

території досягає 6-10 м. Вони характеризуються суглинками з включенням 

уламків корінних порід, що переходять в глини. Підстилаючи ми породами є 

протерозойські супіски, піски потужністю до 6 – 8 метрів. 

Згідно наказу Державного комітету України по земельних ресурсах від 

06.10.2003 р. №245 "Про затвердження переліку особливо цінних груп 

ґрунтів", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28 жовтня 2003 р. 

№979/8300, ґрунти (шифр агрогрупи 55д, 56д, 209д та 211д ), які залягають на 

зазначеній ділянці, не відносяться до особливо цінних груп ґрунтів. 

Згідно шкали агроекологічної оцінки якості сільськогосподарських 

земель ґрунти відносяться до VI класу якості земель – землі середньої якості. 

 

18.1.5. Флора і фауна 

Вінницька область лежить у межах лісостепової зони. Рослинність 

області характерна для лісостепу. Лісистість території складає 14,2%. Ліси 

належать до типу середньоєвропейських лісів. Основу лісової рослинності 

становить граб, а до звичайних тутешніх дерев належать: дуб, ясен, липа, клен, 

явір, берест, осика, тополя, дика груша, дика яблуня, черемха, черешня та інші. 

В області дуже різноманітна фауна: водиться багато як лісових звірів 

(лосі, олені, зубри, дикі свині, бобри, вовки, лиси, кози, їжаки, борсуки, куниці, 

тхори, зайці), так і степових (гризуни) та водяних (норка, видра). Багато 

водяного, болотяного, лісового й степового птаства (дикі гуси й качки, 

чорногуз, чапля, журавель, голуби, перепелиця), бджоли в липових лісах, а в 

річках і озерах – розмаїття риби (короп, лящ, сом, щупак тощо). 

Рослинний світ в районі розміщення проектованого об’єкту 

представлений видами, притаманними місцевості розміщення. 

Проектований об’єкт розміщується за межами населеного пункту. 

На території проектованого об’єкту відсутні рослини і тварини, що 

занесені до Червоної книги України. На середовище перебування і шляхи 
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міграції тварин і птахів експлуатація об’єкта шкідливого впливу не 

здійснюватиме.  

Стан навколишнього середовища на території проектування 

характеризується як задовільний. 

 

18.1.6. Демографічний показник 

За даними Державної служби статистики кількість населення 

Вінницької області станом на 01.01.2016 року становила 1602163 особи. 

Станом на 01.01.2017 р. – 1590357 осіб. Загальне скорочення складає 11806 

осіб, з якого природне скорочення становило 9301 особи, міграційне 

скорочення – 2505 особи. 

 

18.1.7. Аналіз захворюваності населення 

За інформацією «Щорічної доповіді про стан здоров’я населення, 

санітарно-епідемічну ситуацію України», представлену МОЗ України в 

структурі поширеності хвороб серед населення за основними класами перше 

місце, як і в попередні роки, посідають хвороби системи кровообігу (37,39%), 

друге місце займають хвороби органів дихання (12,59%), третє місце 

належить органам травлення (10,52%), четверте місце – хворобам 

сечостатевої системи (6,03%), п’яте – хвороби кістково-м’язової системи та 

сполучної тканини (5,76%).     

Протягом 2013 – 2017 років у Вінницькій області зафіксовано стійку 

тенденцію до зниження поширеності хвороб серед населення та зниження 

рівнів первинної захворюваності (на 6,65% відносно 2013 року та 2,58% 

відносно 2016 року).  

 

18.2. Характеристика стану довкілля, умов життєдіяльності населення 

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

адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами 

досліджень) 

 

Детальний план розробляється з урахуванням природо-кліматичних 

умов, існуючого рельєфу території, особливостей прилеглої території та 

забудови, з дотриманням технологічних та санітарних розривів, з урахуванням 

взаємозв’язків основних та допоміжних споруд. 

 

Можливий вплив при виконання підготовчих і будівельних робіт. 

Вплив на атмосферне повітря при будівництві запроектованого об'єкту 

здійснюватиметься за рахунок проведення земляних, зварювальних, 

фарбувальних робіт. В процесі реалізації проектних рішень в атмосферне 
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повітря в основному надходитимуть речовини у вигляді пилу, заліза оксиду, 

марганцю оксиду, азоту оксидів, вуглецю оксиду та ін. За рахунок роботи 

двигунів автотранспортних засобів, задіяних на постачанні і монтажі 

устаткування, в атмосферне повітря надходитимуть азоту оксиди, вуглецю 

оксид, діоксин сірки, сажа, сірководень. 

Вплив на земельні ресурси здійснюватиметься за рахунок утворення 

побутових та будівельних відходів.  

 

Можливий вплив майбутнього будівництва на навколишнє 

середовище  

Вплив проектованого об’єкту зумовлений, шумовим, вібраційним, 

світловим, тепловим забрудненням та іншими факторами впливу, а також 

здійсненням операцій у сфері поводження з відходами. 

Експлуатація проектованого об’єкту  передбачає: 

1). Водопостачання:  

- для питних потреб та санітарно-гігієнічних вимог - від арт. 

свердловини, що розташована в межах проектованого майданчика, норма 

витрати води згідно нормативних вимог 15 л/добу на одну людину; 

- для технологічних потреб (протипожежні цілі, полив проїздів 

території проммайданчика для пилопогашення, заправка технологічної 

техніки та машин) від арт. свердловини, що  розташована в межах 

проектованого майданчика. 

2). Водовідведення  

- господарсько-побутові стічні води підприємства відводитимуться 

малі на очисні споруди побутової каналізації; 

На об’єкті відсутній скид стічних вод безпосередньо у водоймища та 

ґрунтові води. Ухил майданчика розміщення об’єктів в основному  на південь. 

Зливові води самопливом потрапляють в ємність для збору дощових вод з 

подальшим вивезенням. Потенційний вплив планованої діяльності на водне 

середовище знаходитиметься в межах допустимих норм. Система 

водовідведення забезпечуватиме відсутність забруднення ґрунтів. 

Негативних впливів на водне середовище, порушення 

гідродинамічного режиму, виснаження поверхневих та підземних водних 

ресурсів не відбуватиметься. 

Побутові відходи та сміття з території підприємства будуть збиратися 

роздільно у контейнери на контейнерному майданчику. 

Запроектований об'єкт не випромінює теплові, ультразвукові, 

електромагнітні або іонізуючі хвилі. 
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Негативні наслідки планованої діяльності на мікроклімат, а також 

вплив фізичних факторів впливу на найближчу житлову зону не планується. 

Зміни мікроклімату, що безпосередньо пов’язані з відсутністю активних 

масштабних впливів планової діяльності (значних виділень теплоти, вологи, 

тощо) не відбудеться. 

Негативні ендогенні та екзогенні процеси, явища природного та 

техногенного походження (тектонічні, сейсмічні, зсувні, селеві, зміни 

напруженого стану і властивостей масивів порід, деформації земної поверхні) 

не передбачаються. 

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

погіршення умов життєдіяльності місцевого населення не передбачається. 

Рівні шуму, вібрації, іонізуючого випромінювання не будуть перевищувати 

норми допустимого впливу.  

Розміщення об’єктів проектування на вказаній території не пошкодять 

існуючого ландшафту, так як будуть витримані всі вимоги нормативних 

документів, пов’язаних з плануванням та забудовою населених пунктів. 

Ареали проживання рідкісних тварин, місця зростання рідкісних 

рослин в межах проектування відсутні. Значних і незворотних змін в 

екосистемі дослідженої території в результаті будівництва/експлуатації 

об’єкта планової діяльності не прогнозується. 

Побутові відходи, що утворюватимуться на підприємстві, 

складатимуться на відповідних майданчиках та на договірних умовах 

вивозитимуться на місця утилізації. 

 

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

населення, які стосуються документа державного планування, зокрема 

щодо територій з природоохоронним статусом (за адміністративними 

даними, статистичною інформацією та результатами досліджень) 

 

Суттєвих екологічних проблем в районі розташування проектованого 

об’єкту немає. Джерелом викидів забруднюючих речовин в атмосферне 

повітря є пересувні джерела забруднення – автотранспорт, що пересувається 

по автомобільній дорозі державного значення. 

Проектований об’єкт не впливатиме не екологічну ситуацію району. В 

результаті діяльності не очікується негативних змін в природньому 

середовищі прилеглої території. Об’єкти та території природно-заповідного 

фонду в межах території ДПТ відсутні. 

В результаті експлуатації об’єкту будуть викиди забруднюючих речовин 

в межах вимог нормативних документів так як обладнання  відповідає новітнім 
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технологіям. 

Забруднення атмосферного повітря при експлуатації проектованого 

об’єкту відповідатиме вимогам санітарно-гігієнічних нормативів, тому не 

спричинить появу пов’язаних з ними несприятливих змін в навколишньому 

середовищі. 

 

Оцінка ризику для здоров’я  

Проектний об’єкт не становить ризику для здоров’я та не вимагає 

встановлення СЗЗ. Відстань від проектованого об’єкту до житлової забудови 

становить більше 1км.  

 

Оцінка соціального ризику 

Соціальний ризик на групу людей, на яку може вплинути проектований 

об’єкт не розраховується так як об’єкт санітарно-захисною зоною не покриває 

території населених пунктів та об’єкти громадської забудови за межами 

населених пунктів. 

 

Оцінка ризику впливу на об’єкти культурної спадщини 

Пам’ятки культурної спадщини в зоні впливу проектованого об’єкту 

відсутні.  Найближчі пам’ятки культурної спадщини розташовані в  

м. Калинівка. 

Можливість виникнення надзвичайних ситуацій мінімальна та можлива 

виключно при порушенні правил експлуатації установки. 

Технічні рішення з вибухо- й пожежонебезпеки обладнання щодо 

запобігання розвитку аварій і локалізації небезпечних викидів визначені 

заводом-виробником і сертифіковані. 

До аварійних ситуацій, що можуть завдати шкоду навколишньому 

середовищу, можуть привести стихійне лихо, вибух, пожежа, тощо. Проте, як 

показує досвід експлуатації аналогічних об’єктів, при дотриманні вимог та 

правил експлуатації, вірогідність виникнення аварійної ситуації неможлива. 

Загалом вплив та ризики для здоров’я людей, об’єктів культурної 

спадщини та довкілля, у тому числі через можливість виникнення 

надзвичайних ситуацій зводиться до мінімуму. 

Об’єкт планової діяльності не впливатиме на екологічну ситуацію 

району та не посилюватиме вже наявні екологічні проблеми даного регіону. 

Ділянка, що розглядається, не відноситься до земель водного фонду, 

прибережно-захисних смуг, лісогосподарських зон, територій історико-

культурного, природо-заповідного, рекреаційного чи оздоровчого 

призначення. 
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Територія ДПТ не межує з територіями, що мають природоохоронний 

статус.  

 

 

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

запобіганням негативному впливу на здоров’я населення, встановлені на 

міжнародному, державному та інших рівнях, що стосуються документа 

державного планування, а також шляхи врахування таких зобов’язань 

під час підготовки документа державного планування 

Для суб’єкта господарювання встановлюються певні зобов’язання у 

сфері охорони навколишнього природного середовища:  

1. Чітко дотримуватись технологічного процесу та інструкції 

експлуатації на виробничих об’єктах.  

2. Здійснювати контроль за обсягом та складом забруднюючих 

речовин, що викидаються в атмосферне повітря та вести їх постійний облік в 

журналі встановленого зразка. Здійснювати інструментальний контроль 

ефективності роботи пилегазоочисних установок 1 раз на рік. 

3 При експлуатації об’єкта дотримуватись нормативів чинного 

природоохоронного законодавства України.  

4. Викиди від стаціонарних джерел повинні здійснюватись за наявності 

дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря і не 

перевищувати граничнодопустимих нормативів. 

5. Рівень акустичного забруднення не повинен перевищувати 

нормативів шумового забруднення та вібрації. 

6 Забезпечити обладнання території майданчика контейнерами для 

побутового сміття. 

7 Відходи, що утворюватимуться, повинні по мірі накопичення 

передаватись іншим власникам на договірних умовах з метою їх подальшого 

зберігання, оброблення, утилізації, знешкодження, захоронення, видалення. 

8. Дотримуватись правил пожежної безпеки. 

9. Сплачувати екологічний податок за викиди забруднюючих речовин 

в атмосферне повітря.  

10. Моніторинг території, спостереження, оцінка та прогнозування 

стану навколишнього середовища. 

 

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

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

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

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

довкілля 
Вплив 

Здоров’я 

населення 

Вплив не передбачається.  

Фауна , флора 

та 

біорізноманіття 

Вплив не передбачається. 

Викиди в атмосферне повітря впливу на 

рослинний світ не спричинять. Оскільки не очікується 

перевищення рівнів ГДК в повітряному басейні зони 

впливу об’єкту. 

Об’єкти природного заповідного фонду в районі 

розташування проектованого об’єкту відсутні. 

Земля Для розміщення проектованого об’єкту для 

земельних ділянок за кадастром № 

0521681400:05:000:0225, 0521681400:05:000:0198 та 

0521681400:05:000:0199 необхідно змінити цільове 

використання 

Ґрунти Можливий незначний вплив на ґрунти при 

облаштуванні проммайданчика. При цьому погіршення 

показників фізико-механічних властивостей ґрунтів не 

відбуватиметься. 

Вода На санітарно-гігієнічні потреби об'єкт здійснює 

водозабір з арт. свердловини, яка розташована на території 

підприємства. Технологічні потреби забезпечуються від 

тієї ж свердловини.  

Господарсько-побутові стічні води відводитимуться 

у місцеві очисні споруди з подальшим вивезенням умовно 

чистих вод згідно договору з комунальним підприємством.  

На об’єкті не передбачається скид стічних вод 

безпосередньо у водоймища та ґрунтові води. Зливові води 

самопливом потрапляють проектний ставок-випаровувач 

після попереднього очищення. 

Дощові і талі води території підприємства для 

очищення відводяться на проектний ставок-випаровувач. 

Потенційний вплив планованої діяльності на водне 

середовище знаходитиметься в межах допустимих норм. 

Повітря Вплив не передбачається. 

 

Кліматичні 

фактори (у 

Вплив не передбачається.  
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т.ч. зміна 

клімату та 

викиди 

парникових 

газів) 

Фізичні 

фактори 

Функціонування об’єкту не супроводжуватиметься 

утворенням ультразвукових, електромагнітних та 

радіоактивних випромінювань, виходячи з чого, заходи по 

захисту навколишнього середовища від зазначених 

чинників впливу не передбачаються. 

Матеріальні 

об’єкти 

(включаючи 

архітектуру, 

археологічну 

та культурну 

спадщину) 

Вплив відсутній 

Об’єкти житлової та громадської забудови, пам’ятки 

архітектури, наземні і підземні споруди та інші елементи 

техногенного середовища в зоні впливу об’єкту відсутні. 

Соціально-

економічні 

умови 

Вплив позитивний. 

Передбачено працевлаштування місцевих жителів із 

забезпеченням сучасних умов праці, наповнення місцевого 

держбюджету податками, участь у соціальному розвитку 

прилеглих територій та залучення до покращення та 

ремонту доріг, інфраструктури та комунального фонду 

району. Результатом виконання вищезгаданих робіт буде 

покращення умов функціонування дорожньої 

інфраструктури, створення на дорогах належних умов 

безпеки руху, зменшення впливу від дорожнього трафіку 

на довкілля, а також максимальне підвищення безпеки 

дорожнього руху в поряд розташованих населених 

пунктах, що стало вкрай нагальним питанням в останні 

роки. 

Кумулятивний 

вплив 

В межах проектівання відсутні промислові та 

виробничі підприємства. Тому можна стверджувати, 

кумулятивний ефект відсутній. 

 

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

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

компоненту - відсутні. 

Вплив на довкілля, здоров’я і умови проживання населення 

знаходитиметься в межах допустимих нормативних значень. Передбаченні 
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технологічні рішення, методи керування та застосовані заходи забезпечать 

дотримання норм діючого природоохоронного законодавства. Проведення 

додаткових заходів щодо запобігання або зменшення фізичних видів дії на 

довкілля недоцільно. 

 

18.6. Заходи, що передбачається вжити для запобігання, 

зменшення та пом’якшення негативних наслідків 

виконання документа державного планування 

 

З метою зменшення негативного впливу на навколишнє природне 

середовище при функціонуванні проектованого об’єкту заплановано 

дотримання та виконання певних заходів. 

 

18.6.1. Ресурсозберігаючі заходи.  

З метою збереження і раціонального використання природних ресурсів 

господарською діяльністю передбачається здійснення діяльності в межах 

визначеного землекористування. 

  

18.6.2. Захисні заходи 

Забезпечити обладнання території майданчика контейнерами для 

побутового сміття. 

Відходи, що утворюватимуться, повинні по мірі накопичення 

передаватись іншим власникам на договірних умовах з метою їх подальшого 

зберігання, оброблення, утилізації, знешкодження, захоронення, видалення. 

Для зниження вібраційного та шумового навантаження від 

обладнання, яке створює вібрацію та шум (вентилятори, очисні машини) 

передбачається його встановлення на віброосновах та амортизаторах;  

Організація збору і очищення зливових стоків з території 

підприємства та господарсько-побутових стоків на очисних спорудах;  

Застосування технологічного устаткування, що відповідає вимогам 

екологічної безпеки, та його постійне утримання в повній технічній 

справності;  

Постійне підтримання санітарно-захисної зони у відповідності до 

вимог природоохоронного законодавства і нормативно-правових документів; 

Тверде покриття території і під’їзних шляхів;  

Здійснення постійного контролю за наявністю і справністю на 

двигунах внутрішнього згорання засобів захисту від викидів шкідливих 

речовин, що перевищують ГДК.  

 

18.6.3. Відновлювальні заходи 

Організувати посадку пилозахисних лісосмуг з листяних дерев і 
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чагарників з пилепоглинаючою здатністю по периметру проектованого 

об’єкту. При виборі порід дерев та чагарників і технології заліснення перевага 

повинна віддаватися породам дерев і чагарників, які в даній кліматичній зоні 

забезпечують швидкий ріст. 

 

18.6.4. Компенсаційні заходи 

Компенсаційні заходи полягають у відшкодуванні втрат, спричинених 

самим процесом втілення проекту. 

Компенсаційним заходом є сплата екологічного податку за викиди 

забруднюючих речовин в атмосферне повітря. 

Суми податку, який справляється за викиди в атмосферне повітря 

забруднюючих речовин стаціонарними  джерелами  забруднення, за 

розміщення відходів обчислюються платниками податку самостійно 

щокварталу виходячи з фактичних обсягів викидів та  ставок податку.  

 

18.6.5. Охоронні заходи: 

Моніторинг території, спостереження, оцінка та прогнозування стану 

навколишнього середовища. 

Своєчасне проведення технічного огляду та ремонту технічного 

обладнання,  підтримання технічного стану автотранспортної техніки в 

технічно справному стані. 

Експлуатацію об’єкта здійснювати відповідно до чинних санітарних 

норм та правил. 

Дотримання проектних рішень щодо потужності, застосування 

сучасного екологобезпечного технологічного обладнання та реалізації 

природоохоронних заходів.  

Передбачені технологічні рішення, методи керування, умови та заходи 

забезпечать дотримання нормативів граничнодопустимих викидів 

забруднюючих речовин із стаціонарних джерел, досягнення 

граничнодопустимих концентрацій в приземному шарі атмосфери в районі 

експлуатації бази відпочинку, дотримання рівня шумового навантаження, а 

також відсутність додаткового впливу на ґрунти, водне та соціальне 

середовище.  

Замовник бере на себе зобов’язання виконувати всі передбачені заходи 

та умови щодо експлуатації об’єкту планової діяльності при цьому вплив на 

навколишнє середовище мінімальний і додаткових екологічних обмежень не 

потребує.  
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18.7. Обґрунтування вибору виправданих альтернатив, що 

розглядалися, опис способу, в який здійснювалася стратегічна 

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

інформації та технічних засобів під час здійснення такої оцінки); 

 

Альтернативи технічного характеру 

Робота бази відпочинку буде здійснюватиметься з використанням 

передових світових технологій та сучасного обладнання. 

У зв’язку з тим, альтернатива технічного характеру щодо будівництва 

проектованого об’єкту не розглядалась. 

 

Альтернатива місця розташування об’єкту  

Земельна ділянка розташована на території Іванівської ОТГ 

Хмільницького району Вінницької області за межами населеного пункту на 

безпечній санітарній відстані від територій житлової і громадської забудови, 

тощо. 

При функціонуванні об’єкту передбачено працевлаштування місцевих 

жителів найближчих населених пунктів, покращення умов функціонування 

дорожньої мережі, максимальне підвищення дорожнього руху. 

Альтернатива місця розташування на території району не розглядалась 

з огляду щільності розміщення населених пунктів, наявності рентабельної 

дорожньої мережі. 

 

Опис способів та методів, якими здійснювалась стратегічна 

екологічна оцінка 

Вибір майданчиків будівництва проектованих об’єктів проведено на 

підставі обґрунтувань найбільш економного використання земель, технічного 

і технологічного забезпечення об’єктів будівництва, а також соціально-

економічного розвитку району. 

Під час підготовки звіту стратегічної екологічної оцінки визначено 

доцільність і прийнятність планової діяльності і обґрунтування економічних, 

технічних, організаційних, державно-правових та інших заходів щодо 

забезпечення безпеки навколишнього природного середовища, а також 

оцінено вплив на навколишнє середовище в період будівництва та 

експлуатації будівель і споруд бази відпочинку, надано прогноз впливу на 

оточуюче середовище, виходячи із особливостей планової діяльності з 

урахуванням природних, соціальних та техногенних умов. 

Основним критерієм під час стратегічної екологічної оцінки проекту 

містобудівної документації є її відповідність державним будівельним нормам, 
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санітарним нормам і правилам України, законодавству у сфері містобудування 

та охорони навколишнього природного середовища. 

Основні методи щодо стратегічної екологічної оцінки: 

1) аналіз проекту містобудівної документації щодо існуючої 

екологічної ситуації, а саме: 

- здійснено аналіз на регіональному та місцевому рівнях природних 

умов території в проектних межах, включаючи характеристику поверхневих 

водних систем, ландшафтів (рельєф, родючі ґрунти, рослинність та ін.), 

гідрогеологічні особливості території та інших компонентів природного 

середовища; 

- розглянуто природні ресурси з обмеженим режимом їх 

використання, в тому числі водоспоживання та водовідведення, забруднення 

атмосферного середовища; 

- оцінено можливі зміни в природних та антропогенних 

екосистемах; 

- проаналізовано склад ґрунтів, рівні залягання підземних вод, 

особливості гідрогеологічних умов території; 

2) консультації з громадськістю щодо екологічних цілей; 

3) розглянуто способи ліквідації наслідків; 

4) особи, які приймають рішення, ознайомлені з можливими 

наслідками здійснення запланованої діяльності; 

5) отриманні зауваження і пропозиції до проекту містобудівної 

документації; 

6) проведено громадське обговорення у процесі розробки проекту 

містобудівної документації. 

В ході проведення СЕО проведено оцінку факторів ризику і 

потенційного впливу на стан довкілля, враховано екологічні завдання 

місцевого рівня. 

При підготовці Звіту із стратегічної екологічної оцінки були виявлені 

наступні труднощі:  

- відсутність на момент виконання Звіту нормативних актів щодо 

підготовки Звіту;  

- відсутність у відкритому доступі даних щодо стану охорони 

здоров’я на районному рівні; 

- відсутність методик, що дозволяють здійснювати довгострокові 

прогнози впливу об’єкту на довкілля. 
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18.8. Заходи, передбачені для здійснення моніторингу наслідків 

виконання документа державного планування для довкілля, у тому 

числі для здоров’я населення 

Моніторинг впливу на довкілля є обов’язковою умовою при здійсненні 

планованої діяльності: 

- проведення моніторингу атмосферного повітря;  

- щорічне проведення контролю якості повітря на межі санітарно - 

захисної зони та найближчої житлової забудови, на договірній основі 

акредитованою лабораторією;  

- контроль за дотриманням допустимих рівнів і тривалості дії шуму 

на договірній основі акредитованою лабораторією; 

- щорічне проведення контролю якості стічних вод після очисних 

споруд. 

Організація моніторингу стану атмосферного повітря на підприємстві 

повинна здійснюватись шляхом контролю безпосередньо на джерелах викидів 

та по фактичному забрудненню атмосферного повітря на межі санітарно-

захисної зони, де розміщується установка. 

В основі системи контролю лежить визначення величин викидів 

забруднюючих речовин від джерел та зіставлення їх з величинами 

затвердженого граничнодопустимого викиду. Задачами контролю 

підприємства за дотримуванням ГДВ на проммайданчику є:  

-  виконання плану заходів, направлених на досягнення величин 

ГДВ; 

- виконання приписів, актів та інших вказівок організацій, що 

здійснюють контроль на підприємстві;  

-  дотримування державних та галузевих нормативно-технічних 

документів (НТД), які регламентують контроль гранично допустимих викидів; 

-   виконання заходів та дотримування регламентів роботи 

підприємства при отриманні повідомлення про надходження несприятливих 

метеорологічних умов (НМУ) та при виникненні аварійних ситуацій.  

Виробничий контроль за дотриманням затверджених нормативів 

граничнодопустимих викидів забруднюючих речовин повинен здійснюватись 

організаціями, які мають у своєму складі атестовану лабораторію.  

Для запобігання перевищенню встановлених нормативів 

граничнодопустимих викидів в процесі виробництва необхідно здійснювати 

контроль за обсягом та складом забруднюючих речовин, що викидаються в 

атмосферне повітря та вести їх постійний облік в журналі встановленого 

зразка. Періодичність контролю по дотриманню нормативів 

граничнодопустимих викидів (а саме речовин у вигляді суспендованих 
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твердих частинок, недиференційованих за складом, що надходять від аспірації 

сушильного барабану) – 1 раз на рік. 

При визначенні розташування місць відбору проб, виконанні відбору 

проб організованих промислових викидів стаціонарними джерелами 

забруднення атмосферного повітря керуватись вимогами КНД 211.2.3.063-98 

«Метрологічне забезпечення. Відбір проб промислових викидів». 

З метою визначення та прогнозування впливу відходів на навколишнє 

природне середовище, своєчасного виявлення негативних наслідків, їх 

відвернення та подолання під час провадження планованої діяльності 

необхідно здійснювати контроль за станом місць розміщення твердих 

побутових відходів у відповідності до вимог статей 17 та 29 Закону України 

«Про відходи». 

До основних принципів, які покладені в основу заходів щодо контролю 

утворення відходів та мінімізації впливу відходів на довкілля належать:  

- постійний облік утворення, накопичення і передачі відходів;  

- підвищення рівня технічної дисципліни та відповідальності при 

організації тимчасового зберігання відходів;  

- моніторинг і контроль організацій, яким передаються відходи; 

власних місць утворення, тимчасового розміщення відходів;  

Поводження з відходами, з дотриманням санітарно-екологічних правил 

їх зберігання, збору та передачі іншим власникам дозволить мінімізувати 

негативний вплив на навколишнього середовище і комфортність проживання 

населення. 

Метою акустичного моніторингу є спостереження за рівнем шуму на 

території проммайданчика для визначення доцільності необхідності 

додаткового впровадження шумопоглинаючих та шумозахисних заходів.  

 

Опис ймовірних транскордонних наслідків для довкілля, у тому числі 

для здоров’я населення (за наявності) 

Даний розділ не розглядається, так як територіально ділянка 

розташована на значній відстані від межі сусідніх держав. 

 

18.9. Резюме нетехнічного характеру інформації, передбаченої пунктами 

1-10 цієї частини, розраховане на широку аудиторію 

В процесі розробки Звіту про стратегічну екологічну оцінку було 

проведено попередню комплексну оцінку можливих впливів на всі 

компоненти навколишнього природного та соціального середовища, що 

можуть виникати під час розміщення та функціонування проектованого 
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об’єкту на території Хмільницького району Вінницької області за межами 

населеного пункту. 

При функціонуванні об’єкту передбачено працевлаштування місцевих 

жителів, своєчасна сплата необхідних податків, залучення до покращення та 

ремонту доріг, інфраструктури. Результатом виконання вищезгаданих робіт 

буде покращення умов функціонування дорожньої інфраструктури, 

зменшення впливу від дорожнього трафіку на довкілля, а також максимальне 

підвищення безпеки дорожнього руху в поряд розташованих населених 

пунктах. 

Земельна ділянка, на якій планується розташування проектованого 

об’єкту, у приватній власності для ведення особистого селянського 

господарства 

Під час виконання підготовчих робіт по розміщенню проектованого 

об’єкту вплив на навколишнє середовище незначний і становить короткий 

термін, межі впливу обмежені територією проммайданчика. В результаті робіт 

може мати місце вплив на атмосферне повітря та ґрунти, що носить 

тимчасовий характер.  

Функціонування об’єкту не супроводжуватиметься утворенням 

ультразвукових, електромагнітних та радіоактивних випромінювань. 

На санітарно-гігієнічні та виробничі потреби об'єкт здійснює водозабір 

з арт. свердловини, яка розташована на території підприємства,  питна вода 

привозна. Господарсько-побутові стічні води відводитимуться у малі очисні 

споруди.  

На об’єкті не передбачається скид стічних вод безпосередньо у 

водоймища та ґрунтові води. Зливові води самопливом потрапляють на очисні 

споруд замазучених дощових вод з подальшим вивезенням комунальним 

підприємством. Таким чином, можна стверджувати, що планована діяльність 

не приведе до  негативного впливу на водне середовище.  

Негативної екологічної дії на ландшафт, флору і фауну, прилеглих 

територій не очікується. В районі впливу об’єкту планової діяльності відсутні 

рекреаційні зони, території історико-культурного призначення, об’єкти 

природно-заповідного фонду, їх охоронні зони і території, перспективні для 

заповідання. 

Можливий незначний тимчасовий вплив на ґрунти при облаштуванні 

проммайданчика. При цьому погіршення показників фізико-механічних 

властивостей ґрунтів не відбуватиметься. Вплив на ґрунти в процесі планової 

діяльності не передбачається. 
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В процесі виробничої діяльності утворюватимуться тверді побутові 

відходи, які будуть вивозитись та передаватись спеціалізованій організації для 

подальшої утилізацїі за укладеними договорами.  

Вплив на довкілля, здоров’я і умови проживання населення 

знаходитиметься в межах допустимих нормативних значень. Передбаченні 

технологічні рішення, методи керування та застосовані заходи забезпечать 

дотримання норм діючого природоохоронного законодавства. Проведення 

додаткових заходів щодо запобігання або зменшення фізичних видів дії на 

довкілля недоцільно. 

Соціальні ризики, вплив та ризики для здоров’я людей, та довкілля, у 

тому числі через можливість виникнення надзвичайних ситуацій зводиться до 

мінімуму. Дотримання технологічного процесу, чітке виконання правил 

експлуатації технологічного обладнання, використання якісної сировини, що 

відповідає санітарним вимогам, унеможливлює негативний вплив на 

навколишнє середовище використаної технології виробництва та речовин.   

З метою зменшення та недопущення негативного впливу на навколишнє 

природне середовище при функціонуванні проектного об’єкту  заплановано 

дотримання та виконання певних заходів. 

Передбачені технологічні рішення, методи керування, умови та заходи 

забезпечать дотримання нормативів граничнодопустимих викидів 

забруднюючих речовин із стаціонарних джерел, досягнення 

граничнодопустимих концентрацій в приземному шарі атмосфери в районі 

експлуатації бази відпочинку, дотримання рівня шумового навантаження, а 

також відсутність додаткового впливу на ґрунти, водне та соціальне 

середовище, при цьому додаткових екологічних обмежень не передбачається. 

Замовник бере на себе відповідальність за  взяті зобов’язання по 

реалізації передбачених заходів та умов на всіх етапах розміщення та 

експлуатації об’єкту планової діяльності.  
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19. Основні техніко-економічні показники 

№ 

з/п 
Найменування показника 

Одиниця 

виміру 
Існуючі Проектні 

1 Площа детального плану території га 9,48 

2 Площа земельної ділянки. га 

2,00 

1,88 

0,12 

4,00 

3 Площа забудови м2 450,0 3 100,0 

4 Відсоток  забудови  % 1,1 7,8 

5 
Площа твердого покриття в межах 

проектної земельної ділянки  
м2 - 9 240,0 

6 Площа благоустрою  м2 - 26 950,0 

7 
Площа зелених насаджень 

спецпризначення 
м2 - 710,0 

8 
Максимальна висота будівель і 

споруд 
м 9,0 12,0 

 

 

 

Головний архітектор проекту                               Ю.І. Вакула 
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