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     ВСТУП 

Детальний план території для визначення можливості розміщення на ній 

об’єктів індивідуального індивідуальної дачної забудови та зони відпочинку на 

території Малоданилівської селищної ради за межами населених пунктів 

Дергачівського району Харківської області розроблений  на  основі: 

 Договору з Дергачівською районною державною адміністрацією та ТОВ «ІСТ-

МЕН» на розроблення детального плану території; 

 Розпорядження №222 від 02.05.2018 р. Дергачівської  районної державної 

адміністрації  Харківської  області  «Про розроблення детального плану 

території для визначення можливості розміщення на ній об’єктів 

індивідуальної дачної забудови та зони відпочинку на території 

Малоданилівської селищної ради за межами населених пунктів Дергачівського 

району Харківської області». 

 Державних вимог щодо забезпечення державних інтересів під час розробки 

детального плану території для визначення можливості розміщення на ній 

об’єктів індивідуальної дачної забудови та зони відпочинку на  території 

Малоданилівської селищної ради за межами населених пунктів  

Дергачівського району Харківської області. 

 Завдання на розробку детального плану території. 

У зв’язку з тим, що земельні ділянки кадастрові номери: 

6322055900:04:000:0043, 6322055900:04:000:0042 загальною площею 3,5233 га 

(категорія земель – рекреаційного призначення) згідно договору купівлі продажу 

та договору оренди перейшли у власність ТОВ «ІСТ-МЕН», виникла необхідність 

розробки детального плану території для використання їх з наступним цільовим 

призначенням: розміщення об’єктів індивідуальної дачної забудови та зони 

відпочинку. 

Планується змінити цільове призначення (використання) земельної ділянки 

6322055900:04:000:0043 (без зміни категорії земель) для будівництва та 

обслуговування об'єктів рекреаційного призначення на ділянки для 

індивідуального дачного будівництва. 
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Метою детального плану території за межами населеного пункту є 

визначення зон функціонального призначення, їх планувальної організації та 

напрямок розвитку агломераційних процесів. 

Ціль даного проекту – визначення  оптимальних можливостей  

розташування окремих земельних ділянок для індивідуальної дачної забудови на 

території земельної ділянки, цільове призначення якої визначене як ділянка для 

будівництва та обслуговування об’єктів рекреаційного призначення, та організації 

зони відпочинку в прибережній захисній смузі Лозовеньківського водосховища на 

території Малоданилівської селищної ради за межами населених пунктів, 

визначення містобудівних умов і обмежень забудови земельних ділянок, що 

проектуються (врахування сервітутів проїзної дороги, охоронних зон інженерних 

мереж). 

При розробленні детального плану території враховані матеріали: 

 Схеми районного планування Дергачівського сільського адміністративного 

району, розробленої інститутом “Харківпроект” у 1984 році;  

 Витягу з бази даних земельного кадастру, наданого Управлінням Держкомзему 

у Дергачівському районі Харківської області. 

Основою для проекту детального плану території послугували: 

 Інженерно-геодезична зйомка ділянок, масштабу  1:1000,  виконана ТОВ «ГК 

«ГЕОПРОМ» у 2017 р. 

Детальний план містить графічні і текстові матеріали, склад яких відповідає 

завданню на проектування, Державним вимогам та ДБН Б.1.1-14:2012 «Склад та 

зміст детального плану території». 

Графічні матеріали розроблені на  інженерно-геодезичній зйомці масштабу 

1:1000, виконаній ТОВ «ГК «ГЕОПРОМ» у 2017 році та наданій замовником. 

Детальний план відповідає  вимогам Конституції України, законів України, 

указів Президента України та постанов Комітету Міністрів України, санітарного 

законодавства, державних нормативних документів, що регламентують 

будівельні, екологічні та інші аспекти містобудування, ДБН 360-92** 

«Містобудування. Планування та забудова міських і сільських поселень». 
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В проекті враховані державні інтереси при їх узгодженні з приватними і 

громадськими. 

Пропозиції детального плану мають бути реалізовані протягом 

нормативного розрахункового терміну їх реалізації 3-7 років згідно п.4.5 

ДБН Б.1.1-14:2012 «Склад та зміст детального плану території».  

Рішення детального плану відповідають функціональному призначенню та  

містобудівному зонуванню території, що визначені у Схемі планування території 

Харківської області, розробленої Українським державним науково-дослідним 

інститутом проектування міст «Діпромісто», затвердженої рішенням Харківської 

обласної ради у 2010 р., та Проекту районного планування території 

Дергачівського району Харківської області. 
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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

Запровадження визначених Законом України «Про  регулювання 

містобудівної діяльності» раціональних засобів управління використанням і 

забудовою території шляхом планування території є найактуальнішим з завдань, 

вирішення яких сприятиме наповненню місцевих бюджетів, заохоченню 

інвестицій і пожвавленню місцевої економіки. 

Внаслідок виконання вимог Закону України «Про основи містобудування», 

ст.21 якого наголошує:  «Визначення території і вибір земель для містобудівних 

потреб здійснюється на підставі затвердженої містобудівної документації», не 

тільки розширюються управлінські можливості органів влади, можливість 

вирішення численних питань щодо розміщення усіх видів забудови, регулювання 

її характеристик, здійснення необхідного контролю, залучення інвестицій, тощо, 

але й зростатиме активність та свідомість членів громад.  

Відповідно до Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» 

план території уточнює положення схеми планування території Харківської 

області, розробленої Українським державним науково-дослідним інститутом 

проектування міст «Діпромісто» та затвердженої рішенням Харківської обласної 

ради у 2010 р. та визначає планувальну організацію і розвиток території. 

Детальний план території розроблюється з метою вирішення наступних 

питань: 

 уточнення планувальної структури і функціонального призначення території, 

просторової композиції, параметрів забудови, тощо; 

 формування принципів планувальної організації забудови; 

 функціональне призначення, режими та параметри забудови, розподіл 

територій згідно з державними будівельними нормами, стандартами і 

правилами; 

 містобудівні умови і обмеження за відсутності плану зонування території; 

 черговість та обсяги інженерної підготовки території; 

 система інженерних мереж; 

 порядок організації транспортного і пішохідного руху; 
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 обґрунтування потреб формування нових земельних ділянок та визначення їх 

цільового призначення. 

Розроблення детального плану території виконано на підставі наступних 

нормативних документів: 

 ДБН Б.1.1-14:2012 «Склад та зміст детального плану території»; 

 ДБН 360-92** «Містобудування. Планування та забудова міських і сільських 

поселень»; 

 Закон України «Про благоустрій населених пунктів»; 

 «Державні санітарні правила планування  і забудови  населених пунктів», затв. 

наказом МОЗ України від 19 06.1996 № 173; 

 «Державні санітарні норми та правила утримання територій населених місць», 

затв. наказом МОЗ України   від 17.03.2011  № 145; 

 ДБН В.2.3-5-2001 «Вулиці та дороги населених пунктів»; 

 ДБН В.1.1.7-2016 «Пожежна безпека об’єктів будівництва»; 

 «Правила пожежної безпеки в Україні», затверджені Наказом МВС України 

від 30 грудня 2014 року № 1417, зареєстровано в Міністерстві юстиції 

України 05 березня 2015 р. за № 252/26697. 

 

  2. ПРИРОДНІ, СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ ТА МІСТОБУДІВНІ УМОВИ 

Дергачівський район розташований у північній частині Харківської області 

та межує зі  сходу, південному сході та з півдня - з Харківським районом, з 

південного заходу - з Богодухівським районом, з заходу – з Золочівським 

районом, з півночі з Белгородською областю Росії.  

Територія району складає 900 км2 (2,9% території Харківської області). 

Населених пунктів на території району – 63. 

Адміністративний центр Дергачівського району – місто Дергачі. 

Численність населення складає 96,3 тис.чоловік, у т.ч.:  міського населення – 68,2 

тис.чол.; сільського населення – 28,1 тис. чол. 

По землях району протікають 2 річки - Лопань, Уди. 

Згідно з планувальною структурою Харківської області Дергачівський район 

знаходиться в межах приміської зони м. Харкова, входить у Харківський 

виробничий вузол, а південна частина району віднесена до ядра Харківської 

агломерації.  
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Харківська агломерація сформувалася близько 60-тих  років колишнього 

століття. У 80-ті роки досягнула «зрілого» розвитку, охопивши дев’ять 

адміністративних районів в радіусі до  60 км від міста Харкова: Дергачівський, 

Харківський, Вовчанський, Чугуївський, Зміївський, Нововодолазький, 

Валківський, Богодухівський, Золочівський.  

На початку 80-тих років проектними розробками інституту «Харківпроект» 

були виділені структурні елементи Харківської агломерації: місто-центр, 

урбанізоване ядро і зовнішня зона.  

Умовна межа урбанізованого ядра була проведена по лінії, яка з’єднує 

населені пункти Дергачі, Циркуни, Рогань, Безлюдівку, Хорошево, Мерефу, Буди, 

Люботин і включала територію в радіусі 10÷20 км від адміністративної межі міста 

Харкова. 

Урбанізоване ядро Харківської міської агломерації на теперішній час -  це 

реально сформований структурний елемент агломерації, який відрізняється 

постійно зростаючим рівнем містобудівного освоєння території внаслідок її 

затребування  для потреб обласного центру. 

В структурному відношенні територія, що проектується, входить в 

урбанізоване ядро Харківської міської агломерації. Типологічні особливості 

Харківської агломерації, як моноцентричної багато осьової, визначили виділення і 

розвиток  радіальних «коридорів» урбанізації, які виступають в якості 

планувальних осей 1-го порядку.  

На подовженні «коридорів» урбанізації у зовнішній зоні агломерації 

знаходяться  поселення-центри адміністративних районів. Селище Нова Водолага 

фіксує напрямок на Сімферополь; м. Валки – на Київ; м. Богодухів – на Суми; м. 

Дергачі та селище Золочів – на Готню та Москву; м. Вовчанськ – на Шебекіно і 

Бєлгород. 

Територія, на яку розробляється детальний план, розміщена на території 

Малоданилівської селищної ради за межами населених пунктів поміж 

Лозовеньківським водосховищем та селом Чайківка. 

Територія детального плану складається з 2 земельних ділянок, одну з яких 

планується використовувати для індивідуальної дачної забудови, іншу (в 
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прибережній захисній смузі) -  для організації зони відпочинку. 

Зв'язок об’єкту проектування з обласним центром буде здійснюватися по 

існуючим автомобільним проїздам, що ведуть до кільцевого шляху, по 

вул. Людвіга Свободи – з центральною частиною міста; по кільцевій дорозі – з 

населеними пунктами Харківського району на південному сході, на північному 

заході – з Малою Данилівкою та іншими населеними пунктами Дергачівського 

району.  

Клімат Дергачівського району помірно континентальний. Зима починається в 

середині листопада. Сніговий покрив зберігається в середньому 100-110 днів. 

Взимку випадає близько 20-25 відсотків річної кількості опадів, переважно – сніг. 

Зима з частими відлигами, інколи настільки інтенсивними, що поверхня землі 

залишається взагалі без снігу. Найхолодніший місяць - січень. Його абсолютний 

мінімум - 36С. Весна починається в останніх числах березня. У квітні можливе 

пониження нічної температури до – 10-15С. Бувають снігопади. Весна часто 

затяжна і супроводжується поверненням холоду. Літо починається всередині 

травня. Воно тепле, інколи спекотне, з невеликими опадами. Найтепліший місяць – 

липень. Максимальна температура -   + 39С.  Найбільш холодна п’ятиденка – 

мінус 26С. В рік випадає до 609 мм атмосферних опадів. 

Згідно ДБН В.1.2-2:2006 «Навантаження і впливи. Норми проектування» по 

сніговому покрову територія ділянки відноситься до 5 району з нормативним 

навантаженням 146 кгс/м2, по нормативному вітровому навантаженню – до 2 

району зі швидкісним напором вітрів – 45 кгс/м2. Нормативна глибина 

промерзання грунту – 1,2 м. 

В цілому територія детального плану має вигідне містобудівне розміщення в 

структурі Харківської агломерації: хороший зв'язок з обласним центром та іншими 

населеними пунктами приміської зони,  сприятливі  природні умови що створює 

всі умови для її перспективного розвитку.  
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 3. ОЦІНКА  ІСНУЮЧОЇ  МІСТОБУДІВНОЇ СИТУАЦІЇ 

Детальний план території розроблений з метою забезпечення сталого 

розвитку території, виділення елементів планувальної структури території 

проектування, встановлення параметрів планового розвитку елементів  

планувальної структури, встановлення меж  розміщення об’єкту будівництва – 

кварталу індивідуальної дачної забудови та зони відпочинку.  

Даним проектом розглядається територія загальною площею 3,5233 га 

розташована у південно-східній частині Дергачівського району, на території 

Малоданилівської селищної ради за межами населених пунктів між с. Чайківка та 

Лозовеньківським водосховищем, на відстані близько 10 км від центру міста 

Харкова.  

На теперішній час територія детального плану частково забудована, зелені 

насадження представлені окремими деревами та порослю. Земельна ділянка 

представлена землями рекреаційного призначення. 

Територія складається з 2 земельних ділянок: земельна ділянка кадастровий 

номер 6322055900:04:000:0043 - належить ТОВ «ІСТ-МЕН», про що свідчить 

Державний акт на право власності на земельну ділянку серія ЯЕ №525055;  

земельна ділянка кадастровий номер 6322055900:04:000:0042 - належить ТОВ 

«ІСТ-МЕН» на правах оренди, про що свідчить договір оренди від 02.06.2008 р., 

зареєстрований у Харківській регіональній філії ДП «Центр Державного 

земельного кадастру при Державному комітеті України по земельних ресурсах» 

09.06,2008 р. за №040869500008 (дивись додатки). На підставі розробки детального 

плану території передбачається розміщення на земельній ділянці кадастровий 

номер 6322055900:04:000:0043 15 ділянок для індивідуальної дачної забудови, а на 

земельній ділянці кадастровий номер 6322055900:04:000:0042 - об’єктів зони 

відпочинку. 

Територія детального плану межує: на північному заході – з землями 

Малоданилівської селищної ради (проїзд вул. Спортивної с. Чайківка), далі ділянки 

для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибні ділянки); з північного  сходу  – з  землями  Управління 

державної пожежної охорони (база відпочинку); з південного сходу  - з землями 

Малоданилівської селищної ради (уріз води Лозовеньківського водосховища); з 
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південного заходу – частково з землями Малоданилівської селищної ради та 

земельною ділянкою гр. Бандурко О.О. Ділянка має незначний ухил у південно- 

східному напрямку. 

По земельній ділянці кадастровий номер 6322055900:04:000:0043 проходить 

лінія електропередач ПЛ 0,4 кВ, яка підлягає демонтажу. 

В перелік територій забруднених в результаті аварії на ЧАЕС (Постанова 

КМУ №106 від 23.07.1991 р.) територія проектування і Харківська область в цілому 

не входить. При проведенні будівельних робіт необхідно керуватись вимогами 

радіаційної безпеки щодо будівельних матеріалів відповідно до вимог «Основні 

санітарні правила забезпечення радіаційної безпеки України» за наказом №54 від 

02.02.2005 р.  

На території проектування та поблизу мережі ЛЕП 330 кВ та базові станції 

мобільного зв’язку, які є джерелом електромагнітного випромінювання (ДБН 360-

92**) відсутні.  

Лінійна відстань до території проектування від межі міста Харкова 

становить близько 1150 м. До ділянки легко можна добратись на особистому 

транспорті, а також  на громадському транспорті. Проектуємий проїзд через 

ділянку кадастровий номер 6322055900:04:000:0043 забезпечує доступ населення 

с. Чайківка та інших населених пунктів до зони відпочинку та Лозовеньківського 

водосховища. 

4. РОЗПОДІЛ ТЕРИТОРІЇ ЗА ФУНКЦІОНАЛЬНИМ ВИКОРИСТАННЯМ, 

РОЗМІЩЕННЯ ЗАБУДОВИ,СТРУКТУРА ЗАБУДОВИ, ЩО 

ПРОПОНУЄТЬСЯ  

Функціонально-планувальна структура території, яка розглядається, 

сформувалася під впливом безпосередньої близькості до населеного пункту, 

природних особливостей місцевості (землі рекреаційного призначення, 

водосховище) і наявності вільних від забудови територій.  

Територія розташована на землях Малоданилівської селищної ради за 

межами населених пунктів поблизу міста Харкова та межує з с. Чайківка та 

Лозовеньківським водосовищем. Практично ми спостерігаємо характерні для 

розвитку урбанізованого ядра агломераційні процеси, а саме зрощення поселень 

між собою і обласним центром. 
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Територія детального плану розташована в межах урбанізованого ядра 

Харківської агломерації, яка включає територію в радіусі 10÷20 км від 

адміністративної межі міста Харкова. 

Детальним планом території пропонується на вказаній території організація 

кварталу дачної забудови та зони відпочинку (в прибережній захисній смузі 

Лозовеньківського водосховища). 

Поселення в межах земельної ділянки ТОВ «ІСТ-МЕН», формується як 

сельбищна зона садибного типу для постійного і тимчасового проживання – 

ділянки для індивідуальної дачної забудови.  

Очікуване (прогнозуєме) населення в межах детального плану території 

становить 45 осіб (15 ділянки). 

Система епізодичного і періодичного обслуговування населення (в тому 

числі і сезонного проживання) грунтується на існуючому розміщенні закладів та 

підприємств громадського обслуговування міста Харкова (район Олексіївка), села 

Чайківка, а також існуючих підприємств торгівлі, побуту, громадського 

харчування, що    існують  або   будуються    навколо    кільцевої   дороги. 

Центр обслуговування первинної системи розселення (повсякденного 

обслуговування) передбачено на  території с. Чайківка. 

Зміни, що спричиняють збільшення населення, навантаження на соціальну 

та інженерно-транспортну інфраструктури поселення не створюють. 

Мережі електропостачання, які наразі розміщені на території, не діючі, 

підлягають демонтажу. На ділянки розміщення трансформаторної підстанції та 

ГРШ, а також їх охоронні зони пропонується встановлення сервітуту. 

Вздовж вул. Спортивної с. Чайківка (північно-західна межа території 

детального плану) проходить газопровід низького тиску, мережа 

електропостачання 0,4 кВ та водопровід. 

Відповідно до завдання на розробку детального плану території 

відпрацьовано намір замовника: розміщення 15 ділянок для індивідуальної дачної 

забудови, організація проїздів та зони відпочинку. Територія, що проектується, 

прилягає до місцевого проїзду вздовж вулиці Спортивна с. Чайківка. Дачні 

будинки розташовані з врахуванням лінії регулювання забудови (5 м від межі 
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ділянки), головними фасадами зорієнтовані в бік проїздів. По межі земельних 

ділянок передбачено встановлення  паркану. Межі земельних ділянок з боку 

проїздів співпадають з червоними лініями. 

Проектом пропонується організація проїзду з вулиці Спортивної 

с. Чайківка, що дозволить забезпечити зв’язок ділянок з зовнішніми 

транспортними комунікаціями та забезпечить транспортний та пішохідний зв'язок 

населення с. Чайківка (інших відвідувачів) з об’єктами зони відпочинку та 

Лозовеньківським водосховищем. 

Проектом передбачено розвиток благоустрою і покращення стану зони 

короткочасного відпочинку. 

Існуючі зелені насадження планується максимально зберегти. При 

виникнення необхідності вирубки дерев визначити їх кількість шляхом 

проведення таксації на стадії робочого проектування. 

Функціонально-планувальна організація території детального плану 

враховує: 

- наявність на ділянці проектування прибережної захисної смуги 

Лозовеньківського водосховища – 50 м від урізу води. Прибережні захисні 

смуги є природоохоронною територією з режимом обмеженої господарської 

діяльності. 

- охоронну зону мережі водопостачання, яка становить 5,0 м до фундаментів 

будівель та споруд (ДБН 360-92**,додаток 8.1-обов’язковий, табл.1); 

- охоронну зону електропостачання ПЛ 0,4 кВ, яка  становить 2 м  по обидва 

боки від проекції крайніх проводів (ДБН 360-92**, таблиця 8,5а*); 

- охоронну зону трансформаторної підстанцій – 3 м від огорожі або споруди 

(ДБН 360-92**, п.8.23*); 

- охоронну зону газопроводу низького тиску, яка  становить 2 м до 

фундаментів будівель та споруд (ДБН 360-92**,додаток 8.1-обов’язковий, 

табл.1); 

На території детального плану передбачається розміщення: 

- кварталу дачної забудови (15 ділянок для індивідуального дачного 

будівництва, вулична мережа); 
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- зона відпочинку (банно-оздоровчий комплекс, кафе, пляжна зона, 

пожежний пірс з приміщенням рятувального поста). 

Розглянута  територія має сформовані зовнішні транспортні мережі у 

вигляді єдиної системи автомобільних доріг з визначеними критеріями 

функціонального призначення та інтенсивності руху. 

Проектною документацією передбачено будівництво місцевої транспортної 

мережі у вигляді  проїзду з вулиці Спортивної до зони відпочинку та до ділянок 

індивідуальної дачної забудови. 

Навантаження на соціальну та інженерно-транспортну інфраструктури 

поселення не створюються. 

 На території передбачається розміщення майданчиків для сміттєзбірників. 

5. ХАРАКТЕРИСТИКА ВИДІВ ВИКОРИСТАННЯ ТЕРИТОРІЇ 

Вся територія в межах детального плану території характеризується як 

рекреаційні землі та ділиться на функціональні зони: 

 дачної забудови (рекреаційну зону обмеженого користування) 

 громадську (зона відпочинку, прибережно-захисна смуга). 

Згідно з розпорядженням Дергачівської районної державної адміністрації, 

проектна територія розташована за межами населених пунктів на території 

Малоданилівської селищної ради Дергачівського району Харківської області. 

Відповідно Державного акту на право власності на земельну ділянку 

кадастровий номер 6322055900:04:000:0043 цільове призначення ділянки – для 

будівництва та обслуговування об’єктів рекреаційного призначення (07.01). 

Раніше ділянка використовувалась для обслуговування спортивно-оздоровчого 

комплексу. Наразі об’єкти колишнього спортивно-оздоровчого комплексу 

зруйновані та підлягають демонтажу. На ділянці планується організація кварталу 

індивідуальної дачної забудови, цільове використання (07.03) для індивідуального 

дачного будівництва. 

Відповідно Договору оренди на земельну ділянку кадастровий номер 

6322055900:04:000:0042 ділянка характеризується як землі водного фонду 

(прибережна захисна смуга), код цільового використання 07.01 - рекреаційного 

призначення. На ділянці в наявності нежитлові будівлі банно-оздоровчого 
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комплексу, кафе (реконструкція), пожежний пірс, будівля рятувального поста. На 

ділянці планується організація зони відпочинку. 

Крім розміщення на вказаній території вищезазначених об’єктів  забудови 

та організації проїздів інші види використання території не передбачаються. 

 

6. ПРОПОЗИЦІЇ ЩОДО ВСТАНОВЛЕННЯ  РЕЖИМУ ЗАБУДОВИ 

ТЕРИТОРІЇ 

Режим використання та забудови території проектування визначається з 

урахуванням наявних планувальних обмежень, а саме розміщення території на 

рекреаційних землях та в прибережній захисній смузі водосховища. 

  Режим забудови території обумовлений необхідністю сталого розвитку 

території, виділення елементів планувальної структури території проектування, 

встановлення параметрів планового розвитку елементів планувальної структури, 

встановлення умов розміщення об’єктів будівництва. 

При цьому детальним планом передбачене встановлення обмежень на 

використання території проектування в прибережній захисній смузі та в 

охоронних зонах інженерних мереж. 

Проведеним аналізом існуючого стану природного та  урбанізованого 

середовища в цілому не виявлено інших обмежень для реалізації запланованої на 

даній території містобудівної діяльності. 

    

7. МІСТОБУДІВНІ УМОВИ І ОБМЕЖЕННЯ ЗАБУДОВИ ТЕРИТОРІЇ 

1) Загальні дані: 

1. Назва об’єкта будівництва  Детальний план території для визначення 

можливості розміщення на ній об’єктів індивідуального індивідуальної дачної 

забудови та зони відпочинку на  території Малоданилівської селищної ради за 

межами населених пунктів Дергачівського району Харківської області.  

2. Інформація про замовника:   Дергачівська районна державна адміністрація;                                

ТОВ «ІСТ-МЕН». 

Додається: 

 Розпорядження №222 від 02.05.2018 р. Дергачівської  районної державної 

адміністрації  Харківської  області  «Про розроблення детального плану 
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території для визначення можливості розміщення на ній об’єктів 

індивідуального індивідуальної дачної забудови та зони відпочинку на  

території Малоданилівської селищної ради за межами населених пунктів 

Дергачівського району Харківської області». 

 Державні вимоги щодо забезпечення державних інтересів під час розробки 

детального плану території, для визначення можливості розміщення на 

ній об’єктів індивідуального індивідуальної дачної забудови та зони 

відпочинку на  території Малоданилівської селищної ради за межами 

населених пунктів Дергачівського району Харківської області. 

 Оновлена топографо-геодезична зйомка земельної ділянки масштабу 

1:1000, виконана  ТОВ  «ГК «ГЕОПРОМ» у 2017 р. 

3. Наміри забудови розміщення в межах земельних ділянках ТОВ «ІСТ-МЕН» на 

території Малоданилівської селищної ради за межами населених пунктів 

Дергачівського району Харківської області об’єктів індивідуальної дачної 

забудови та зони відпочинку. 

4. Адреса будівництва або місце розташування об’єкта  територія 

Малоданилівської селищної ради за межами населених пунктів Дергачівського 

району Харківської області поблизу села Чайківка. 

5. Документ, що підтверджує право власності або користування земельною 

ділянкою:                  

 Державний акт на право власності на земельну ділянку серія ЯЕ №525055 

(земельна ділянка кадастровий номер 6322055900:04:000:004); 

 Договір оренди від 02.06.2008 р., зареєстрований у Харківській регіональній 

філії ДП «Центр Державного земельного кадастру при Державному 

комітеті України по земельних ресурсах» 09.06,2008 р. за №040869500008 

(земельна ділянка кадастровий номер 6322055900:04:000:0042) 

6. Загальна площа земельної ділянки ТОВ «ІСТ-МЕН» –     3,5233 га 

7. Цільове використання земельних ділянок -  для індивідуального дачного 

будівництва; землі водного фонду (прибережна захисна смуга, рекреаційне 

призначення) – для обслуговування будівель і споруд зони відпочинку. 

8. Посилання  на містобудівну документацію Схема районного планування  

Дергачівського сільського адміністративного району, розробленої інститутом  

«Харківпроект» у 1984 р.   

9. Функціональне призначення земельної ділянки – для розміщення об’єктів 

індивідуальної дачної забудови та зони відпочинку. 
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10. Основні техніко-економічні показники будівництва  (орієнтовно) 

 площа земельної ділянки                                                3,5233  га 

 площа ділянок для ведення садівництва   1,967 га (15 ділянок) 

 площа ділянки зони відпочинку    1,2308 га 

 

2) Містобудівні умови та обмеження: 

1. Граничнодопустима  висота будівель                 6,0 м    

2. Максимально допустимий відсоток забудови земельної ділянки:      - 30% 

3. Відстані від об’єкта, який проектується, до меж червоних ліній  та ліній 

регулювання забудови       червоні лінії проїздів (проектуємі) дачної забудови 

співпадають з межами земельних ділянок; лінія регулювання забудови – 5 м від 

межі земельної ділянки.                                                   

4. Планувальні обмеження: 

- зони охорони пам’яток культурної спадщини          відсутні 

- зони охоронюваного ландшафту                                відсутні 

- межі історичних ареалів                                             відсутні 

- прибережні захисні смуги                    50 м (Лозовеньківське водосховище) 

- санітарно-захисні та інші охоронювані зони          відсутні  

5. Мінімально допустимі відстані від об’єктів, які проектуються до існуючих 

будівель та споруд:  відповідно до ДБН 360-92** «Планування та забудова 

населених пунктів» та п.6.11. «Державних санітарних правил планування  і 

забудови  населених пунктів», затв. наказом МОЗ України віл 19 06.1996 

№ 173.  

6.  Охоронні зони інженерних комунікацій згідно  ДБН 360-92** «Планування та 

забудова населених пунктів».  

7. Вимоги до необхідності проведення інженерних вишукувань згідно з 

державними      будівельними нормами ДБН А.2.1-1-2008 «Інженерні вишукування  

для будівництва»               –  необхідно виконати  інженерні вишукування ділянки 

проектування. 

8. Вимоги щодо благоустрою  -  виконати  комплексний благоустрій території.  

8. ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ПЛАНУВАЛЬНО-ПРОСТОРОВОЇ 

ОРГАНІЗАЦІЇ ТЕРИТОРІЇ 

Основними принципами планувально-просторової організації даної 

території є: 

- розміщення ділянок для індивідуального дачного будівництва та зони 

відпочинку з урахуванням містобудівної ситуації, що склалася на суміжних 

територіях; 

- максимально зручне розташування об’єкту відносно об’єктів установ і 

підприємств обслуговування місцевого значення; 

- оптимальне використання існуючої схеми дорожньо-транспортного руху; 

- максимальне збереження природного ландшафту. 
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Архітектурно-містобудівна концепція забудови території детального плану 

спирається на модель імперативних цінностей мешканців: розміщення в 

приміській зоні Харкова, сприятливий природний ландшафт (територія межує з 

Лозовеньківським водосховищем, характеризується як землі рекреаційного 

призначення), оптимальна доступність транспорту. 

За результатами інженерно-будівельної оцінки територія в межах 

детального плану  сприятлива для розміщення ділянок для індивідуальної дачної 

забудови та зони відпочинку. 

                      Показники використання території 
 

№ 

з/п 

Територія Площа 

1. Територія детального плану 3,5233 га 

2. Площа ділянок дачної забудови  

(15 ділянок) 
1,967 га 

3. Площа проїздів 0,3255 га 

4. Площа зони відпочинку 

в т.ч. площа забудови 
1,2308 га 

260,0 м2 

 

Дачні будинки головними фасадами зорієнтовані в бік проектуємих 

проїздів. На території зони відпочинку передбачено облаштування пожежних 

проїздів, доріжок, пляжної зони. 

9. ВУЛИЧНО-ДОРОЖНА МЕРЕЖА, ТРАНСПОРТНЕ 

ОБСЛУГОВУВАННЯ, ОРГАНІЗАЦІЯ РУХУ ТРАНСПОРТУ І ПІШОХОДІВ 

Зручність, безпека та оптимальна доступність – основні вимоги, які 

являються критерієм при організації схеми руху транспорту та пішоходів.  

Відстань від  території для садівництва, що проектується, до межі міста  

Харкова складає близько 1,2 км,  зв’язок з обласним центром здійснюється 

рейсовими автобусами, маршрутними таксі, індивідуальним транспортом.  

Формування транспортної інфраструктури обумовлено наявністю міцної 

зовнішньої транспортної артерії, однієї з осей Харківської агломерації – кільцевої 

автодороги Харкова, яка проходить на відстані близько 1,2 км  від об’єкту 

проектування. 
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Під’їзд до ділянок здійснюється по проектуємому проїзду з  вул. Спортивної 

с. Чайківка, який відповідає вимогам ДБН В.2.3-5-2001 «Вулиці та дороги 

населених пунктів». Для дотримання нормативної ширини проїзної частини 

вулиць 6,0 м, проектом передбачаються проїзди шириною 12 м з вул. Спортивної 

та по тупиковому проїзду. Вздовж  проїздів передбачені тротуари шириною 1,5 м.      

Вулично-дорожна мережа  виконана в нормативних профілях.  Поздовжні 

профілі вулиць розроблені відповідно до вимог ДБН 360-92**.  

Рух пішоходів в основному передбачений по тротуарам вздовж червоних 

ліній проїздів.  

Червоні лінії вулиць прийняті у відповідності з архітектурно-планувальними 

рішеннями, поздовжніми профілями вулиць.  

Вулично-дорожня мережа території запроектована відповідно до нормативів 

садибної забудови сільських поселень. 

10. ІНЖЕНЕРНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТЕРИТОРІЇ, РОЗМІЩЕННЯ 

ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ 

Інженерна інфраструктура включає інженерні мережі, які в подальшому 

необхідні для забезпечення населення та об’єктів зони відпочинку. 

Підключення до мережі електропостачання виконується згідно з технічними 

умовами від існуючої мережі 0,4 кВ, що проходить вздовж вул. Спортивної, на 

території проектування в наявності трансформаторна підстанція. 

Підключення до мережі газопостачання виконується згідно з технічними 

умовами від мережі, яка в проходить вздовж вул. Спортивної, на території 

проектування в наявності ГРШ.  

Інженерні мережі каналізації відсутні. Каналізування ділянок здійснюється з 

використанням локальних систем з очисними спорудами малої каналізації на 

кожній дачній ділянці відповідно до вимог «Державних санітарних норм та 

правил утримання територій населених місць», затв.наказом МОЗ України від 

17.03.2011 № 145. Для каналізування об’єктів зони відпочинку передбачена 

місцева каналізаційна мережа з малими очисними спорудами, розміщеними поза 

прибережно-захисною смугою згідно Водного кодексу України. Вивезення 

твердих та рідких побутових відходів з території дачної забудови та зони 

відпочинку буде здійснюватися за окремими договорами з відповідними 

організаціями у відповідності з схемою санітарного очищення поселення, 
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розробленого у відповідності до ДБН Б.2.2-6:2013 «Склад та зміст схеми 

санітарного очищення населеного пункту». 

Водопостачання буде здійснюватися від існуючих мереж водопостачання, 

які проходять вздовж вул. Спортивної, у відповідності до вимог ДБН В.2.5-

74:2013 «Водопостачання. Зовнішні мережі та споруди». Підключення 

виконується згідно до технічних умов відповідних служб. 

 

11. ІНЖЕНЕРНА ПІДГОТОВКА ТА ІНЖЕНЕРНИЙ ЗАХИСТ ТЕРИТОРІЇ 

Територія проектування не затоплюється паводковими водами, 

заболоченість та зсуви відсутні. Територія має незначний ухил в південно-

західному напрямку. 

  При проектуванні вертикального планування слід передбачити найменший 

обсяг земляних робіт і мінімальне переміщення грунту в межах ділянки, що 

освоюється. У зв’язку  з чим, під час подальшого проектування об’єкту слід 

передбачити загальні та спеціальні заходи щодо інженерної підготовки території, 

які забезпечать необхідні умови для будівництва та експлуатації об’єкта.  

Вертикальне планування території, що проектується вирішене з 

врахуванням максимального збереження існуючого рельєфу та відведення 

поверхневих вод. 

Проїзд запроектований у продольному профілі з нахилом, що забезпечує 

безпеку руху транспорту, відведення дощових і талих вод, а також транспортне 

обслуговування населення. Відведення атмосферних вод передбачається по 

спланованій під проектні ухили поверхні землі.  Покриття проїздів  – 

асфальтобетон. 

12. КОМПЛЕКСНИЙ БЛАГОУСТРІЙ ТА ОЗЕЛЕНЕННЯ ТЕРИТОРІЇ 

Проектом передбачається комплексний благоустрій і озеленення території.  

Проектуємий проїзд по території дачної забудови та тупіковий заїзд мають тверде 

покриття проїзної частини і тротуарів, їх електричне освітлення.  

 Проектом передбачено розвиток благоустрою і покращення стану зони 

короткочасного відпочинку, організація пішохідних доріжок, проїзду пожежного 

транспорту до існуючих будівель та пожежного пірсу, пляжної зони. 

http://dbn.at.ua/load/0-0-0-1124-20
http://dbn.at.ua/load/0-0-0-1124-20
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Існуючі зелені насадження планується максимально зберегти. При 

виникнення необхідності вирубки дерев визначити їх кількість шляхом 

проведення таксації на стадії робочого проектування. 

Майданчик для сміттєвих контейнерів розміщений та обладнаний 

відповідно до ДБН Б.2.2-6:2013 «Склад та зміст схеми санітарного очищення 

населеного пункту». 

 

13. МІСТОБУДІВНІ ЗАХОДИ ЩОДО ПОЛІПШЕННЯ  СТАНУ  

НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА 

Для об’єкта проектування – кварталу індивідуальної дачної забудови та 

зони відпочинку вимог, які б регламентували стандарту санітарно-захисну зону, 

немає. 

Функціонально-планувальна організація території індивідуальної дачної 

забудови враховує охоронювані зони інженерних мереж. 

Функціонально-планувальна організація зони відпочинку враховує факт 

розміщення її в прибережній захисній смузі Лозовеньківського водосховища – 

зоні обмеженої господарської діяльності (землі водного фонду). 

Територія, що проектується не є об’єктом, що представляє собою 

екологічну небезпеку ( див.  додаток  4 ДБН А.2.2-1-95 «Склад і зміст матеріалів 

оцінки впливу на оточуюче середовище (ОВОС) при проектуванні і будівництві 

підприємств, будівель і споруд»,. 

Виходячи з цього,  в основу проектування покладений ряд основних 

принципів: 

 збереження і раціональне використання  природних ресурсів; 

 дотримання нормативів допустимих рівнів екологічного навантаження на 

природне середовище; 

 дотримання протипожежних та санітарних нормативів; 

Помірно-континентальний клімат, розміщення на рекреаційних землях, 

наявність вододосховища та близькість з містом сприяє організації на даній 

земельній ділянці дачної забудови та зони відпочинку.        

Інженерні мережі прокладаються з урахуванням існуючих норм і правил. 

http://dbn.at.ua/load/0-0-0-1124-20
http://dbn.at.ua/load/0-0-0-1124-20
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Локальні очисні споруди на ділянках  будуть розміщені відповідно вимогам 

«Державних санітарних норм та правил утримання територій населених місць», 

затв.наказом МОЗ України від 17.03.2011 № 145. 

Для підтримки задовільного санітарного стану кварталу дачної забудови 

утворюється система очистки від твердих побутових відходів шляхом їх вивозу 

відповідно договорів з комунальними службами району. 

Збір твердих побутових відходів передбачений по системі сміттєзбірників, 

згідно з якою сміття збирається у змінні контейнери та  вивозиться 

спецмашинами на звалище.  На території що проектується передбачається  

майданчик для сміттєзбірників. 

Організація дорожнього руху і тверде покриття проїздів забезпечують 

проїзд автомашин по всій території і, як наслідок, виконання протипожежних 

вимог. 

14. ЗАХОДИ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ (ЦИВІЛЬНОЇ ОБОРОНИ)  

ТА ПРОТИПОЖЕЖНІ ЗАХОДИ 

Окремі види інженерно-технічного захисту (цивільної оборони) можуть 

містить у спеціальних державних програмах і розроблятись за окремими 

вимогами (на підставі завдання на проектування на наступних стадіях згідно з 

вимогами ДБН В.1.2-4-2006). 

 Оцінка рівня захисту і контроль безпеки здійснюється на стадіях: 

- відведення земельної ділянки під будівництво та обслуговування об’єкту  - з 

метою перевірки принципової можливості забезпечення безпеки на 

відведеній та прилеглих територіях; 

- проектування – з метою прогнозу очікуваного рівня безпеки; 

- будівництва, коли здійснюється авторський та технічний контроль, при 

введенні об’єкта в експлуатацію; 

- експлуатації об’єкта. 

Пожежна безпека будівель забезпечується комплексом проектних рішень, 

спрямованих на попередження пожежі, а також створенням умов, у разі потреби, 

для успішного тушіння, евакуації людей і матеріальних цінностей.  Протипожежні 

заходи, перш за все, забезпечуються рішеннями, закладеними у детальному плані 
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території на підставі вимог ДБН 360-92** «Містобудування. Планування і 

забудова міських і сільських поселень», додаток 3.1 «Протипожежні вимоги»: 

 протипожежні відстані по відношенню до навколишньої забудови 

дотримуються (п.1); 

 забезпечується можливість проїзду протипожежних машин до усіх 

об’єктів і можливість доступу до приміщень з автодрабин чи 

автопідйомників (п.2); 

 проектування проїздів і пішохідних шляхів передбачається в нормативних 

габаритах, що забезпечують можливість вільної евакуації (п.2). 

Зовнішнє пожежогасіння буде здійснюватися пожежними машинами 

з забором води з водосховища (в зоні відпочинку передбачений пожежний пірс). 

Відповідно п.7 додатку 3.1 ДБН 360-92 ДБН 360-92** «Містобудування. 

Планування та забудова міських і сільських поселень» на території садівницьких 

товариств та кооперативів необхідно передбачати запаси води для пожежогасіння. 

Біля вододжерел, які визначені для пожежогасіння, повинні бути обладнані 

ділянки для встановлення пожежних автомобілів та мотопомп. Кооперативи та 

товариства з кількістю учасників до 30 повинні мати переносну мотопомпу для 

пожежогасіння. Для її зберігання слід будувати спеціальне приміщення. 

Ділянка проектування розміщена в радіусі обслуговування ДПРЧ-32  

м. Харкова. 

На території дачної забудови передбачена зона для зберігання первинних 

засобів тушіння пожежі: ящик з піском 2 м3, лопати 2 шт., багор 1 шт., сокира 

1 шт.,  азбестова тканина 2,52,5 м, цеберко 2 шт. 

15. ЗАХОДИ ЩОДО РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕТАЛЬНОГО ПЛАНУ 

Виходячи з вимог Закону "Про регулювання містобудівної діяльності" з 

метою організації комплексної забудови території, яка є засобом забезпечення 

громадських та приватних інтересів, детальним планом розвинуто та уточнено 

функціональне та цільове використання території, щодо необхідності організації 

проведення робіт та спрямування фінансування на ефективне використання 

наявної території. 
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Розроблений детальний план території підлягає громадським слуханням. 

Порядок  проведення громадських слухань щодо врахування громадських 

інтересів під час розроблення проектів містобудівної документації на місцевому 

рівні затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 25.05.2011 р. № 

555. 

Детальний план території не підлягає експертизі. Після розгляду детального 

плану території архітектурно-містобудівною радою при управлінні 

містобудування та архітектури обласної державної адміністрації, в разі надання 

нею пропозицій щодо можливості затвердження детального плану та після 

проведення громадських слухань, детальний план подається на розгляд в сільську 

раду та затверджується нею протягом 30 днів з дня його подання, з встановленим  

режимом використання. 

Режим забудови ділянок, визначених для містобудівних потреб, 

обов’язковий  для  врахування під час розроблення землевпорядної документації.  

Затверджений детальний план є підставою для оформлення вихідних даних 

на проектування об’єктів. 

Після затвердження детального плану територій може бути розроблений 

Проект впорядкування території для містобудівних потреб. 

Розрахунковий термін реалізації ДПТ – 3-7 років. 

Детальний план території виконано в 5  (п’яти) примірниках. Контрольний 

примірник детального плану зберігається в архіві розробника. Примірник 

текстових і графічних матеріалів  згідно з переліком передаються: перший 

примірник – замовнику; другий примірник – платнику/інвестору; третій 

примірник – Департаменту містобудування та архітектури ОДА; четвертий 

примірник – районній державній адміністрації.  
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16. ПЕРЕЛІК ВИХІДНИХ ДАНИХ 

1. Розпорядження №222 від 02.05.2018 р. Дергачівської  районної державної 

адміністрації  Харківської  області  «Про розроблення детального плану території, 

для визначення можливості розміщення на ній об’єктів індивідуального 

садівництва, та автодорогою М-20 на території Малоданилівської селищної ради 

за межами населених пунктів за межами населеного пункту». 

2. Державні вимоги щодо забезпечення державних інтересів під час розробки 

детального плану території,  для визначення можливості розміщення на ній 

об’єктів індивідуального індивідуальної дачної забудови та зони відпочинку на  

території Малоданилівської селищної ради за межами населених пунктів  

Дергачівського району Харківської області,  за межами населеного пункту. 

3. Топографо-геодезична зйомка земельної ділянки у масштабі 1:1000 

4. Завдання на розроблення детального плану території. 
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17. ОСНОВНІ ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНІ  ПОКАЗНИКИ 

ДЕТАЛЬНОГО  ПЛАНУ (орієнтовно) 

 

 

№ 

з/п 

Показники Одиниця 

виміру 

Проект. 

1 Територія   

1.1. Загальна площа території га 3,5233 

1.2. Площа ділянок для індивідуальної дачної забудови га 1,967 

1.3 Площа загального користування (доріг, проїздів) га 0,3255 

1.4. Площа зони відпочинку га 1,2308 

1.4.1. Площа забудови зони відпочинку м2 260,0 

2 Населення   

2.1. Загальна кількість садівничих земельних ділянок шт. 15 

2.2. Орієнтовна кількість мешканців  садівничої забудови  осіб 45 

3 Вулична мережа   

3.1 Протяжність вуличної мережі  м 460,0 

 в тому числі: проїзди по кварталу дачної забудови м 290,0 

                        протипожежні проїзди в зоні відпочинку м 170,0 

4. Водопостачання   

 Протяжність  вуличної мережі     м   425,0 

5. Електропостачання   

 Протяжність вуличної мережі м   455,0 

6. Газопостачання   

 Протяжність вуличної мережі м   290,0 


