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ПЕРЕДМОВА

Детальний план території виконаний згідно з розпорядженням голови Кременчуцької 
районної державної адміністрації від  01.12.2015 р. №  293 «Про  розробку детального плану 

території для реконструкції автомобільної газонаповнювальної компресорної станції №3 під 

багатопаливну автозаправну станцію за межами населених пунктів Рокитненської сільської 
ради Кременчуцького району Полтавської області».

Законодавчою  базою  для  розробки  і  впровадження  детального  плану  території  є 
наступні законодавчі акти:

Конституція  України   надає  територіальній  громаді  право  самостійно  вирішувати 

питання місцевого  значення. Територіальна громада  безпосередньо  або  через  створені  нею 

органи  місцевого  самоврядування  керує  майном  і  використанням  ресурсів,  що  є 
матеріальною і фінансовою основою місцевого самоврядування. Рішення органів місцевого 

самоврядування є обов'язковими для виконання на відповідній території.
Закон    «  Про місцеве  самоврядування  в Україні». У відповідності зі статтями Закону 

виконавчі  органи  сільських,  селищних  і  міських  рад  установлюють  на  відповідній 

території  режим  використання  і  забудови  земель,  на  яких  передбачена  перспективна 

містобудівна  діяльність,  Виконавчі органи  місцевих  рад надають забудовникам  відповідно 

до закону містобудівні умови і обмеження забудови земельних ділянок.

Закон  України  «Про  основи  містобудування»  .  Цим  Законом  установлено  право 

місцевих  рад  на  затвердження  плану  зонування  території  для  окремих  частин  населених 

пунктів або окремих розділів плану зонування території, а також право  вносити зміни в ці 
розділи  за  поданням  місцевого  спеціально  уповноваженого  органу  містобудування  та 

архітектури.

Закон  України  «Про  регулювання  містобудівної  діяльності». Встановлює  юридичне 

визначення  плану  зонування  території  як  нормативно-правового  документа,  яким 

установлюється  порядок  планування  і  забудови,  а  також  іншого  використання  територій, 

окремих  земельних  ділянок,  а  також  перелік  усіх  припустимих  видів,  умов  і  обмежень 

забудови  й  іншого  використання  територій  і  окремих  земельних  ділянок  у  межах  зон, 

визначених планом забудови.

Порядок  розроблення  містобудівної  документації,  затверджений  наказом 

Міністерства  регіонального  розвитку,  будівництва  та  житлово-комунального  господарства 

України від 16.11.2011 року № 290. 

Порядок  надання  містобудівних  обмежень  забудови  земельної  ділянки,  їх  склад  та 

зміст,  затверджений наказом  Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-

комунального господарства України від від 07 липня 2011р. № 109.

Державні  будівельні  норми  ДБН  Б.1.1-14-2012  Склад  та  зміст  детального  плану 

території. Ці  будівельні норми встановлюють вимоги до складу та змісту, детального плану 

території.  Норми  призначені  для  застосування  органами  державної  виконавчої  влади, 

місцевого  самоврядування,  юридичними  та  фізичними  особами  незалежно  від  форм 

власності та господарювання при розробленні детальних планів територій .

Інші  законодавчі  акти, якими  встановлені  повноваження  місцевих  рад  у  рішенні 
питань  забудови  територій  населених  пунктів,  благоустрою  територій  і  окремих 

земельних  ділянок,  а  також  передачі  земельних  ділянок  у  власність,  користування  або 

продаж.

Детальний план території є містобудівною документацією з планування території на 

місцевому рівні, що визначає планувальну організацію та розвиток території. 
Детальний  план  розробляється  на  окрему  частину  території  за  межами  населеного 

пункту  з  певним  функціональним  використанням  на  основі  затвердженої  містобудівної 
документації  відповідно  до  чинного  законодавства  з  використанням  матеріалів 

містобудівного та земельного кадастрів.

Затверджений детальний план є основою визначення вихідних даних для:

– розроблення  проектів  забудови  територій  мікрорайонів,  кварталів,  комплексів 

забудови окремих земельних ділянок;

– проектування будинків і споруд різного призначення;
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– проектування  мереж  і  споруд  інженерно-транспортної  інфраструктури  та 

інженерного забезпечення території;
– проведення гідравлічних розрахунків інженерних мереж;

– проведення  містобудівних  розрахунків  у  разі  інвестиційних  намірів  щодо  зміни 

допустимого виду використання об’єкта нерухомого майна;

– розроблення схеми санітарного очищення і прибирання територій;

– уточнення (визначення) містобудівних умов та обмежень;

– розроблення проектів земельних відведень окремих земельних ділянок.

У  детальному  плані  враховуються  інвестиційні  наміри  будівництва  для  відповідної 
території,  визначається етап будівництва на наступні 5 років (з терміну затвердження).

Загальна  доступність  матеріалів  детального  плану  території  забезпечується  шляхом 

розміщення  на  веб-сайті  районної  державної  адміністрації  у  місцевих  друкованих  засобах 

масової  інформації,  а  також  у  загальнодоступному  місці  в  приміщенні  органу  виконавчої 
влади,  крім  частини,  що  належить  до  інформації  з  обмеженим  доступом  відповідно  до 

законодавства України. 

Детальний  план  території  не  підлягає  експертизі,  окрім  проекту  землеустрою  щодо 

впорядкування території для містобудівних потреб.

Проектом  дана  оцінка  існуючого  стану  ділянки  та  передбачені:  основні  принципи 

планування  і  забудови  території,  її  функціональне  використання,  інженерне  забезпечення, 

організація  транспортного  та  пішохідного  руху  з  розміщенням  місць  паркування 

транспортних засобів, а також  комплексний благоустрій.

Проект  розроблений  у  відповідності  з  Законом  України  «Про  регулювання 

містобудівної  діяльності».  В  проекті  враховані  вимоги  ДБН  360-92** «Планування  і 
забудова міських і сільських поселень», 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», ДСП 173-96 «Державні  санітарні правила планування та 

забудови  населених  пунктів»,  ДБН  Б.2.4-1-94  «Планування  та  забудова  сільських 

поселень»;  ДБН  В.2.3-4:2007  «Споруди  транспорту.  Автомобільні  дороги»;

ДБН  В.  1.1-7-2002 «Захист  від  пожежі.  Пожежна  безпека  об'єктів  будівництва»;  ДБН 

В.2.5-20-2001  “Зовнішні  мережі  та  споруди.  Газопостачання”;  НАПБ  Б.05.019-2005 

«Інструкція  щодо  вимог  пожежної  безпеки  під  час  проектування  автозаправних 

станцій».

1. СТИСЛА ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИРОДНИХ, 

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ ТА МІСТОБУДІВНИХ УМОВ

Територія  для  розроблення  детального  плану  розташована  за  межами  населених 

пунктів  в адміністративних межах  Рокитненської сільської ради  на відстані близько 500 м 

від межі м. Кременчука. Найближчими населеними пунктами є:
– с. Рокитне,  що  розміщене  на відстані  близько  0,5 км  в  північному напрямку  від 

ділянки в адміністративних межах Рокитненської сільської ради;

– с. Соснівка,  яке  знаходиться  на  відстані  близько  0,5 км на  південь  від  ділянки 

проектування в адміністративних межах Потоківської сільської ради;

– м.  Кременчук,  межа  якого  проходить  на  відстані  близько  0,5  км  в   південн-

західному напрямку. 

Територія проектування розміщується вздовж ділянки автодороги, яка в минулому була 

частиної автошляху Полтава-Олександрія, а на даний час є тупіковим проїздом автодороги М-22 

Полтава-Олександрія (км 99+474 ÷ км 99+662 ліворуч).

За природними умовами ділянка проектування розташована на рівнинній території, 
з незначним ухилом в північно-західному напрямку. 

В  геологічному  відношенні  територія  АГНКС  на  території  Рокитнянської  сільської 
ради розміщена в межах північно-західного крила Дніпровського артезіанського басейну.

Згідно  з  інженерно-геологічними  вишукуваннями  виявлено,  що  в  геоморфічному 

відношенні  ділянка  відноситься  до  рівнинної  території  т.н.  Полтавського  лесового  плато. 
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Східна частина території комплексу знаходиться на підвищенні, західна – понижена, різниця 

у позначках становить до 3 м. Мікрорельєф ділянки техногенний.   

Категорія складності інженерно-геологічних умов – друга. 

В  геологічній  будові  приймають  участь  четвертинні  відклади  алювіального 

походження  у  вигляді  супісків  і  пісків  від  легких  до  важких  різновидів. Верхній  шар 

товщиною  0,5  м  –  насипний  ґрунт;  далі  ґрунтово-рослинний  шар  товщиною  1,0-1,4  м; 

наступний шар товщиною 2,0-3,0 м – супісок світло-коричневий пластичний з прошарками 

пилуватого піску; далі шар товщиною 6,3-7,1 м – пісок жовтий мілкий насичений водою. 

При  проведенні  вишукувань  ґрунтові  води  виявлені  на  глибині  2,1...3,1  м. 

Прогнозоване підняття рівня ґрунтових вод – до 1,0 м. Територія відноситься до потенційно 

підтоплених. 

Кліматичні умови  району помірно континентальні – з прохолодною зимою і теплим 

(інколи  спекотним)  літом.  Средньорічна  температура  повітря  становить  7,6°  С,  найнижча 

вона у січні - 6,6° С, найвища - в липні 20,1° С (див. табл. 1).

Табл. 1. Температура повітря по місяцях, (°С)

Температура I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Рік 

Середня -6,6 -5,3 -0,1 8,8 15,4 18,7 20,1 19,4 14,3 7,6 1,5 -3 7,6

Денна 

максимальна
-3 -2 3 12 20 23 24 23 18 11 3 -1 11

Нічна 

мінімальна
-8 -7 -2 5 10 13 15 13 10 3 -1 -5 3

Найнижча середньомісячна температура повітря в січні (мінус 15,4° С) зафіксована в 

1963 році, найвища (0,8°С) – у 2007 році. Найнижча середньомісячна температура  в липні 
(16,9°С) спостерігалась  у 1852 році, найвища (24,8°С) – у 1936 році. Абсолютний мінімум 

температури  повітря (мінус  33,6°С) зафіксовано 10 січня 1940 року, абсолютний максимум 

(37,8° С) – в липні 1909. 

В останні 100-120 років температура повітря в Полтавській області має тенденцію до 

підвищення.  Протягом  цього  періоду  середньорічна  температура  повітря  підвищилася 

приблизно на 1,5° С. Найтеплішим за всю історію спостережень виявився 2010 р. Найбільша 

підвищення температури спостерігалось в першій половині року.

У середньому за рік в  районі  випадає 569 мм  атмосферних  опадів,  найменше  їх  у 

лютому-березні, найбільше – в липні.
Табл. 2. Средня кількість опадів, (мм)

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Рік 

43 37 35 40 51 60 71 46 44 42 49 51 569

Мінімальна річна кількість опадів 242 мм спостерігалась у 1934 році. Максимальна 

911 мм – у 1913 році. Максимальну добову кількість опадів (190 мм) зафіксовано в серпні 
1884 року. У середньому за рік спостерігається 143 дні з опадами; найменше їх (9) у серпні, 
найбільше (18) – у грудні. 

В районі проектування щорічно в утворюється сніговий покрив, максимальна висота 

якого звичайно спостерігається в лютому. Протягом зими накопичується сніговий покрив до 

10...11 см, а в окремі роки товщина його може досягати 50 см.

Відносна  вологість  повітря  в  середньому  становить  74%, найменша  вона  у  травні 
(61%), найбільша – у грудні (88%). Найменша хмарність спостерігається в серпні, найбільша 
– у грудні.

Табл. 3. Відносна вологість повітря, (%)

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год

84 82 79 67 61 65 66 64 68 77 86 88 74
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Табл. 4. Повторюваність вітру різних напрямів, (%)

П ПС С ПС П ПЗ З ПЗ Штиль

10,6 14,1 14,3 10,5 11,0 11,9 15,8 11,8 5,1

Найбільша  швидкість  вітру  –  в  лютому,  найменша  –  в  серпні.  У  січні  вона  в 

середньому становить 4,6 м/с, у липні – 3,1 м/с.

Табл. 5.  Швидкість вітру по місяцях, (м/с)

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год

4,6 5,0 4,5 4,2 3,7 3,2 3,1 3,0 3,2 3,7 4,3 4,4 3,9

Кількість днів з грозами в середньому за рік дорівнює 13, градом – 5, снігом – 59.

Характеристика  основних  кліматичних  показників  наведена  нижче  за 

середньорічними даними багаторічних спостережень на МС Кременчук:

Температура повітря Т°,С:                                              

-  середньорічна -  8,1°

-  абсолютний мінімум -  мінус 35°

-  абсолютний максимум - 40°

Розрахункові величини:

-  тривалість  опалювального періоду   - 180 діб
-  середня його температура - мінус 0,9°

Глибина промерзання ґрунту із максимальних за зиму:

-  середня – 0,6...0,7 м
-  максимальна – 1,0...1,2 м
Тривалість безморозного періоду:

-  середня - 168 днів
Атмосферні опади:

-  середньорічна кількість -  450-485 мм
-  середньодобовий максимум - 74 мм
-  спостережний максимум – 178 мм
-  висота снігового покриву із найбільших декадних: 

                                  середня/ максимальна - 22 см/50 см
-   тривалість стійкого снігового покриву -  80 днів
-   відносна вологість повітря - 65 %

Вітри
- домінуючі напрямки та їх повторюваність: Сх – 16,6%

                                                                              Зх – 15,8% 

                                                                              ПнЗх – 15,2% 

- швидкість вітру  щорічна        - 4 м/с
        можлива 1 раз за 5-10 років - 20-22 м/с
                                 за 15-20 років - 28-29 м/с
Особливі атмосферні явища
- середня/найбільша кількість днів за рік: 

        тумани                                                          - 36/81

        заметілі                                                         - 11/ 50

        грози                                                              - 29/ -

У  відповідності  з  районуванням  України  за  мікрокліматичними  умовами   територія 

має  підвищений  природній  потенціал  забруднення  повітря  та  характеризується 

несприятливими умовами  розсіювання викидів в атмосферу.

На  основі  комплексного  аналізу  кліматичних  параметрів  та  згідно   архітектурно-

будівельного  кліматичного  районування  території  України  (ДСТУ-Н  Б  В.1.1-27:2010 

“Будівельна  кліматологія”)  територія   віднесена  до  І  архітектурно-будівельного  району 

(Північно-Західний). 
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За  соціально-економічними  умовами реконструкція  автомобільної 
газонаповнювальної  компресорної  станції  №3  під  багатопаливну  автозаправну  станцію  за 
межами населених пунктів Рокитненської сільської ради Кременчуцького району Полтавської 
області  обумовлена  суспільною  потребою  в  об’єктах  дорожнього  сервісу  як  мешканців 

сусідніх населених пунктів та району, так і учасників руху автомобільної дороги державного 

значення.

Як вже зазначалось, поруч з ділянкою проектування проходить автошлях міжнародного 

значення значення  М22  Полтава–Олександрія. Даний  район  відзначається  досить  високим 

рівнем транспортної рухливості, як за рахунок місцевого, так і транзитного транспорту. 

Для  забезпечення  внутрішніх  та  зовнішніх  автомобільних  переміщень  при  постійно 

зростаючому рівні  автомобілізації, необхідно  нарощувати  кількість об'єктів  автосервісного 

обслуговування, зокрема автогазозаправних пунктів.

На  сьогодні  автомобільні  газозаправні  станції  та  автогазозаправні  пункти  стають 

важливим  елементом  інфраструктури,  забезпечуючи  значну  економію  дорогих 

нафтопродуктів  та  відіграючи  важливу  роль  у  проблемі  охорони  атмосферного  повітря. 

Необхідно відзначити, що використання газу в якості моторного палива для автотранспорту є 
важливим заходом зі зменшення забруднення атмосферного повітря населених районів, так 

як у вихлопних газах автомобілів, що працюють на пропан-бутані, міститься значно менше 

токсичних  речовин,  ніж  при  роботі  на  рідкому  паливі.  Згідно  з  чинною  “Методикою 

розрахунку викидів забруднювальних речовин пересувними джерелами” (Київ, 1999) питомі 
викиди  автомобілів,  що  працюють  на  скрапленому  вуглеводневому  газі,  у  порівняні  з 
використанням  бензину  у  якості  моторного  палива  менші:  СО  –  в  3-4  рази;  токсичних 

речовин – в 20 раз; тетроетилсвинцю– виключені повністю.

Крім того, різниця у вартості СВГ та бензину, що застосовуються у якості моторного 

палива стає все більш значною, особливо останнім часом.

Завдяки нижчій вартості зрідженого газу у порівнянні з бензином, у  відсотках значно 

зросла  частина  транспорту,  на  яких  встановлене  газобалонне  обладнання  –  це  потребує 

збільшення кількості заправок, на яких такі автомобілі можуть обслуговуватись.

Розміщення  підземного газового  заправника  на  існуючій  автогазонаповнювальній 

компресорній  станції призначене  для  задоволення потреб  власників  автомобілів  з 
газобалонним  обладнанням  СВГ  та  створення  більш  зручних  умов  для  населення,  яке 

обслуговується  у  більш  віддалених  об’єктах  даного  сервісу.  Таким  чином  реконструкція 

автомобільної газонаповнювальної компресорної станції №3 під багатопаливну автозаправну 

станцію розв’яже одну з проблем населення та підприємств, які є власниками автотранспорту 

з  газобалонним  обладнанням.  Також  встановлення  ще  одного  АГЗП  для  району  в  цілому 

сприятиме  конкуренції  і  дозволить  автомобілістам  робити  вибір  між  підприємствами,  що 

відобразиться на покращанні якості послуг.
Передбачається реконструкція автомобільної газонаповнювальної компресорної станції 

№3 під багатопаливну автозаправну станцію з метою надання наступних послуг  населенню 

сусідніх населених пунктів, а також учасникам руху автодороги Полтава–Олександрія: 

– заправлення  стиснутим  природним  газом  (метан)  транзитного  вантажного  і 
легкового автотранспорту;

– заправлення  вантажних  і легкових  автомобілів скрапленим вуглеводневим  газом 

(СВГ);

– продаж супутніх товарів та обслуговування водіїв і пасажирів.

Слід  зазначити,  що  АГНКС,  що  підлягає  реконструкції  під  багатопаливну  АЗС,  є 

елементом не лише місцевої інженерно-транспортної інфраструктури, а і об'єктом дорожнього 

сервісу автодороги національного значення. 
 Таким чином реконструкція  автомобільної газонаповнювальної компресорної станції 

№3  під  багатопаливну  автозаправну  станцію  за  межами  населених  пунктів  Рокитненської 
сільської ради  Кременчуцького району  Полтавської області відповідає державній програмі з 
економії  нафтопродуктів  (бензин,  дизпаливо) та  використання  альтернативних  видів  палива 

(СВГ). В результаті проведення реконструкції та розміщення стаціонарного газового модуля:

7



– підвищиться  інтенсивність  використання  та  функціональна  насиченість  даної 
території; 

– будівництво  передбачається  для  задоволення  потреб  власників  транспортних 

засобів населеного пункту та району і учасників руху  автодороги М22;

– за  рахунок  забудовника  належним  чином  буде  виконаний  комплексний 

благоустрій як в межах ділянки так і прилеглої території (озеленення та освітлення 

території,  організація  рельєфу  з  вирішенням  відведення  атмосферних  стоків, 

влаштування місцевих проїздів та пішохідних доріжок, тощо);

– поліпшиться  інвестиційний  клімат  та  збільшиться  кількість  робочих  місць  у 

даному  районі,  збільшиться  надходження  в  районний  бюджет  коштів  у  вигляді 
податків.

За  містобудівними  умовами реконструкція  автомобільної  газонаповнювальної 
компресорної  станції  №3  під  багатопаливну  автозаправну  станцію  за  межами  населених 

пунктів  Рокитненської  сільської  ради  Кременчуцького  району  Полтавської  області  не 

суперечить чинній містобудівній документації, а саме:

– Схемі планування території Полтавської області, яка була розроблена Українським 

науково-дослідним інститутом проектування міст «Діпромісто» ім. Ю. Білоконя у 

2012 році;
– Проекту схеми планування території Кременчуцького району Полтавської області, 

розробленої ДП УНДІПМ “Діпромісто” 

Земельна  ділянка,  на  якій  знаходиться  діюча  автомобільна  газонаповнювальна 

компресорна станція,  що  підлягає  реконструкції,  знаходиться  поза  межами  населених 

пунктів, вздовж автошляху державного значення. Таке розташування ділянки у планувальній 

структурі  робить  неможливе  її  використання  для  будівництва  об'єктів  житлового 

призначення  чи  рекреаційних  потреб.  Земельна  ділянка  не  потребує  зміни  цільового 

призначення чи функціонального використання внаслідок проведення реконструкції.

2. ОЦІНКА СИТУАЦІЇ, ЩО СКЛАЛАСЯ: ВИКОРИСТАННЯ ТЕРИТОРІЙ, 

СТАНУ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА, 

ПЛАНУВАЛЬНИХ ОБМЕЖЕНЬ

Як  правило,  детальний  план  розробляється  на  територію,  що  обмежується 

магістралями,  вулицями,  магістральними  інженерними  мережами  або  елементами 

ландшафту (водні об’єкти, гори, яри, ліси) або на окремий об'єкт.
Детальний  план  на  зазначену  територію  розробляється  з  метою  визначення 

функціонального  призначення  та  параметрів  забудови  окремої  земельної  ділянки  для 

реконструкції  автомобільної  газонаповнювальної  компресорної  станції  (АГНКС)  під 

багатопаливну автозаправну станцію. 

Земельна  ділянка,  на  якій  передбачається  реконструкція  АГНКС  під  багатопаливну 

АЗС, розташована в адміністративних межах Рокитнянської сільської ради Кременчуцького 

району Полтавської області. 
Земельна  ділянка  загальною  площею 0,8 га  знаходиться  у  користуванні

ТОВ  “Кременчукавтогаз” на  правах  власності  на  підставі  Державного  акту  на  право 

власності на  земельну ділянку Серія ЯЛ №  617722  від  24.12.2010 р.  В тому числі  площа 
земельної ділянки відведена під АГНКС, що підлягає реконструкції, складає 0,3854 га. 

Категорія  земель  –  землі  промисловості,  транспорту,  зв'язку,  оборони  та  іншого 

призначення
Цільове  призначення  земельної  ділянки  – для  будівництва  автогазонаповнювальної 

компресорної станції.
Опис меж:

- з північного сходу – землі служби автодоріг в Полтавській області;
- з південного сходу – землі Рокитненської сільської ради;

- з півдня і заходу  – землі Рокитненської сільської ради.
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Земельна  ділянка  знаходиться  поза  межами  населених  пунктів  і  не  відноситься  до 

сільськогосподарських угідь.  

Сучасне функціональне використання суміжних територій з ділянкою проектування:

– з  північного  сходу  –  смуга  відведення  автомобільної  дороги  М-22  Полтава-

Олександрія далі землі сільськогосподарського призначення;

– з південного сходу – вільна від забудови  територія,  на відстані приблизно 100 м 

залізнична колія.

Найближча житлова забудова знаходиться на відстані, що перевищує 100 м, від ділянки 

проектування. 

Сучасне  функціональне  використання  земельної  ділянки  –  автогазонаповнювальна 

компресорна станція.

Характеристика  існуючого  стану  земельної  ділянки  АГНКС,  яка  підлягає 
реконструкції. На земельній ділянці розташовані:

- будівлі та споруди: 

- операторська;

- установка компресорна  в технологічному укритті; 
- блок вхідних кранів;

- блок акумуляторів;

- паливороздавальні колонки під навісом;

- очисні споруди;

- інженерні мережі: 
- технологічні трубопроводи АГНКС;

- мережі інженерного забезпечення АГНКС;

- зелені насадження: 

- газони з багаторічних трав.

Діюча АГНКС має існуюче покриття проїздів, тротуарів та майданчиків.

В'їзд  та  виїзд  на  територію  АГНКС  здійснюється   з  двох  існуючих  окремо 

розташованих в'їзду і виїзду з автодороги.

Цінні зелені насадження в межах проектування відсутні. Територія не відноситься до 

зон охорони пам’яток історії та культури, корисні копалини не залягають.

Вплив  на  стан  навколишнього  середовища ділянки  проектування:  від 

промисловості  – відсутній;  від  автодороги  –  шум  та  забруднення  викидами  в  повітря  від 

автотранспорту. 

Названі  екологічні  чинники  не  обмежують  використання  ділянки  для  реконструкції 
АГНКС під багатопаливну АЗС.

Клас  небезпеки  відповідно  до  санітарної  класифікації  підприємств,  виробництв  та 
споруд (додаток 4 Державних санітарних правил планування та забудови населених пунктів): 

для АГНКС  – V.

За  екологічними  умовами  джерелами  постійного  негативного  впливу  на  довкілля 

після  закінчення  будівельних  та  монтажних  робіт  з  реконструкції  в  період  експлуатації 
можуть бути:

– на клімат і мікроклімат – негативних явищ не передбачається;

– на геологічне середовище – негативних явищ не передбачається;

– на  земельні  ресурси  –  реконструкція  передбачається  на  землях  промислового 

призначення, що знаходяться у користуванні замовника, і не потребує вилучення 

земель сільськогосподарського призначення;

– на  атмосферне  повітря  –  викиди  забруднювальних  речовин  від  технологічного 

обладнання;     

– на  водні  ресурси  –  використання  води  на  господарсько-побутові  потреби,  скид 

побутових стічних вод;

– утворення відходів виробничих та побутових.

Екологічні та санітарно-епідеміологічні обмеження для розміщення модулю АГЗП – 

санітарно-захисна зона 100 м – дотримуються.
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У межах території проектування діють наступні планувальні обмеження:

Табл. 6

Обмеження Посилання на нормативні 
документи 

Режим використання території

Санітарно-захисні зони
Санітарно-захисна 

зона промислових 

підприємств (для 

АГНКС, що 

відноситься до V 

класу шкідливості – 

радіус 100 м)

додаток 4 ДСП 173-96 

«Державні санітарні норми і 
правила забудови населених 

пунктів»

- забороняється будівництво 

житлових об’єктів, об’єктів 

соціальної інфраструктури та 

інших об’єктів, пов’язаних з 
постійним перебуванням людей;

- забороняється розміщувати 

колективні або індивідуальні 
садово-городні та дачні ділянки;

- допускається розташування 

об’єктів нижчого рівня 

шкідливості, ніж основне 

виробництво;

- проведення заходів з 
озеленення та упорядкування 

території 
Рельєф

Малосприятливий для 

будівництва за 

потенційною 

затоплюваністю

табл. 9.1 ДБН 360-92** 

«Містобудування. Планування і 
забудова міських і сільських 

поселень»

Санітарно-захисні та охоронні зони інженерних мереж:

Охоронні зони ПЛ 

електромережі,  
підземного кабелю та 
технологічних 

трубопроводів 

АГНКС

п. 8.23*, табл. 8.5а* , додаток  

8.1 табл.1,2 ДБН 360-92** 

«Містобудування. Планування і 
забудова міських і сільських 

поселень»; ДБН В.2.5-20-2001 

“Газопостачання”

3. РОЗПОДІЛ ТЕРИТОРІЇ ЗА ФУНКЦІОНАЛЬНИМ ВИКОРИСТАННЯМ, 

РОЗМІЩЕННЯ ОБ’ЄКТІВ БУДІВНИЦТВА, ВИЗНАЧЕННЯ ОСНОВНИХ 

ПАРАМЕТРІВ ТА МІСТОБУДІВНИХ УМОВ.

Проектом “Реконструкції  автомобільної газонаповнювальної компресорної станції №3 

під багатопаливну автозаправну станцію за межами населених пунктів Рокитненської сільської 
ради Кременчуцького  району  Полтавської  області”  передбачається  будівництво  у  складі 
автозаправної станції модуля для заправки автомобілів скрапленим газом стаціонарного типу з 
підземним  резервуаром  місткістю  10  м3.   АГЗП  призначений  для  зберігання   та  заправки 

автомобілів  скрапленим  вуглеводневим  газом  (СВГ),  що  складається  із  суміші  пропану  і 
бутану.   Для  заправки  легкових  та  вантажних  автомобілів  СВГ  планується   встановлення 

газозаправного модуля з підземним резервуаром, насосним блоко та автозаправною колонкою. 

На  території  діючої  автомобільної  газонаповнювальної  компресорної  станції  №3 

розміщені:
– будівля операторної;
– установка компресорна  в технологічному укритті; 
– блок вхідних кранів;

– блок акумуляторів;

– острівці для паливороздавальних колонок (ПРК);
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– навіс над острівцями ПРК;

– очисні споруди;

– септик без фільтрувального колодязя;

– майданчики для висадки та посадки пасажирів;

– майданчик для контейнерів зі сміттям;

– протипожежний щит.
Проектом реконструкції передбачається:

– встановлення підземного модулю АГЗП з підземним резервуаром об'ємом 10 м3 та 

насосною установкою;

– установка паливороздавальної колонки СВГ.

Об'єкт  реконструкції  згідно  з  ДСТУ-Н  Б  В.1.2-16:2013  відноситься  V категорії 
складності.

4. ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ПЛАНУВАННЯ ТЕРИТОРІЇ.

Реконструкція  автомобільної  газонаповнювальної  компресорної  станції  №3  під 

багатопаливну  автозаправну  станцію  за  межами  населених  пунктів  Рокитненської  сільської 
ради Кременчуцького району Полтавської області передбачається в умовних межах відведеної 
земельної  ділянки  площею 0,3854 га,  яка  є частиною  земельної ділянки  площею 0,8 га,  що 

знаходиться у приватній власності замовника на підставі Державного акту на право власності 
на земельну ділянку Серія ЯЛ № 617722  від 24.12.2010 р..

Цільове  призначення  земельної  ділянки  –  для  будівництва  автогазонаповнювальної 
компресорної станції.

Внаслідок  реконструкції  земельна  ділянка  не  змінює  цільового  призначення  і 
функціонального використання.

Рішення  з  планування  території  визначені  технологією  виробництва,  вимогами 

дотримання безпечних нормативних розривів та виключення застійних зон, зручністю руху 

автотранспорту,  а  також  створенню  умов  необхідних  для  нормального  функціонування 

багатопаливної автозаправної станції.
Відстані між спорудами  багатопаливної автозаправної станції відповідають вимогам 

НАПБ  Б.05.019-2005  «Інструкція  щодо  вимог  пожежної  безпеки  під  час  проектування 

автозаправних станцій» та ДБН В.2.5-20-2001 “Газопостачання”.

Проект генерального плану БП АЗС розроблений в ув'язані з прилеглою територією та 
враховує оптимальну висотну посадку споруд.

При проектуванні враховані наступні положення:

– забезпечення незалежного в'їзду та виїзду з території АЗС;

– забезпечення допустимих радіусів повороту транспортних засобів;

– максимального збереження існуючого рельєфу;

– створення нормативних ухилів для стоку дощових і талих вод;

– мінімального обсягу земляних робіт
Проектом генерального плану вирішені питання горизонтальної та висотної посадки 

об'єктів  будівництва,   організації  рельєфу,  водовідведення  та  благоустрій  території, 
озеленення прилеглої території та освітлення об'єкту.

Після  реконструкції  автомобільної  газонаповнювальної  компресорної  станції  №3 під 

багатопаливну  автозаправну  станцію на  території  проектування  будуть  діяти  наступні 
планувальні обмеження:
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Табл.7

Обмеження Посилання на нормативні 
документи 

Режим використання території

Санітарно-захисні зони
Санітарно-захисна 

зона промислових 

підприємств (для 

АГНКС, що 

відноситься до V 

класу шкідливості – 

радіус 100 м; для 

АГЗП, що відноситься 

до V класу шкідливості 
– радіус 100 м)

додаток 4 ДСП 173-96 

«Державні санітарні норми і 
правила забудови населених 

пунктів»

- забороняється будівництво 

житлових об’єктів, об’єктів 

соціальної інфраструктури та 

інших об’єктів, пов’язаних з 
постійним перебуванням людей;

- забороняється розміщувати 

колективні або індивідуальні 
садово-городні та дачні ділянки;

- допускається розташування 

об’єктів нижчого рівня 

шкідливості, ніж основне 

виробництво;

- проведення заходів з 
озеленення та упорядкування 

території 
Рельєф

Малосприятливий для 

будівництва — 

потенційно 

підтоплювана 
територія

табл. 9.1 ДБН 360-92** 

«Містобудування. Планування і 
забудова міських і сільських 

поселень»

Санітарно-захисні та охоронні зони інженерних мереж:

Охоронні зони ПЛ 

електромережі,  
підземного кабелю та 
технологічних 

трубопроводів 

багатопаливної АЗС

п. 8.23*, табл. 8.5а* , додаток  

8.1 табл.1,2 ДБН 360-92** 

«Містобудування. Планування і 
забудова міських і сільських 

поселень»; ДБН В.2.5-20-2001 

“Газопостачання”

5. ОРГАНІЗАЦІЯ РУХУ ТРАНСПОРТУ ТА АВТОСТОЯНКИ.

Транспортна  доступність  до  ділянки  проектування  характеризується  її 
розташуванням вздовж автошляху державного значення М-22 Полтава-Олександрія. 

АГНКС, що  підлягає реконструкції, розміщена на ділянці дороги, яка закінчується 

тупіком на відстані близько 100 м від виїзду з території АГНКС. Для під'їзду автотранспорту 

до  території  АГНКС  використовується  тупіковий  проїзд,  який  примикає  до  головної 
автодороги (Полтава-Олександрія) на відстані близько 250  м.

Територія АГНКС відокремлена від проїзної частини дороги острівцем безпеки. 

Для  в'їзду  та  виїзду  на  територію  багатопаливної  автозаправної  станції 
передбачається  використання  двох  існуючих  окремо  розташованих  в'їзду  і  виїзду  з 
автодороги.

На  території  багатопаливної  автозаправної  станції  передбачається  використання 

схеми організації дорожнього руху, що задовольняє вимоги чинних нормативних документів
–  «Правила дорожнього руху», затверджених постановою КМ Україна від 10 жовтня 

2001 г. № 1306 и введених в дію 01.01.2003 г.; 
– ДСТУ 4100-2002 «Знаки дорожні. Загальні технічні умови. Правила застосування»;

– ДСТУ 2587-94 «Розмітка дорожня. Загальні технічні умови. Правила застосування»;

– ГСТУ  218-03450778.092-2002  „Безпека  дорожнього  руху.  Автомобільні  дороги 

загального користування” 
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На виїзді з території забезпечений трикутник видимості. 
Безпечна  організація  дорожнього  руху  в  районі  розміщення  об’єкту  сервісу 

забезпечується  за  рахунок  максимального  виключення  можливості  появи  зон  закритої 
видимості. 

Прийняті  рішення  генерального  плану  та  організації  дорожнього  руху  на  території 
багатопаливної АЗС та на в’їзді-виїзді з неї зводять до мінімуму вплив на зміну режимів руху 

транспортних засобів головної дороги.

Організація  дорожнього  руху  виконана  з  використанням  технічних  засобів,  які 
регулюють дорожній рух: дорожні знаки та дорожня розмітка.

Згідно з вимогами  ДСТУ 3587-97 и ДБН В.2.3-4:2007на протязі під'їздів до території 
БП АЗС та всієї території в цілому забезпечена освітленість електричними світильниками в 

нічний час не менше 20 лк.

6. ІНЖЕНЕРНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ, РОЗМІЩЕННЯ МАГІСТРАЛЬНИХ 

ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ, СПОРУД

При  розробці  розділу  «Інженерне  забезпечення»  використані  чинні  нормативні 
документи:

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

поселень;

– ДБН В.2.5-20-2001 “Зовнішні мережі та споруди. Газопостачання”;

– ДБН В.2.5-75:2013 «Каналізація. Зовнішні мережі та споруди. Основні положення 

проектування»;

– ДБН  В.2.5-74:2013  «Водопостачання.  Зовнішні  мережі  та  споруди  Основні 
положення проектування»;

– ДБН В.2.5-67.2013 «Опалення,  вентиляція і кондиціонування»

Реконструкція  автомобільної  газонаповнювальної  компресорної  станції  №3  під 

багатопаливну  автозаправну  станцію  за  межами  населених  пунктів  Рокитненської  сільської 
ради Кременчуцького району Полтавської області та її  подальше  функціонування  потребує 

повного інженерного забезпечення об'єкту, в тому числі враховуючи протипожежні вимоги, 

на підставі технічних умов відповідних служб.  

Діюча  АГНКС  має  існуючі  мережі  електропостачання,  опалення,  водопостачання, 

каналізації,  очищення  стоків  та  зовнішнього  освітлення  території.  Реконструкцією 

передбачається  прокладання  технологічних  трубопроводів  для  АГЗП  та  підключення 

обладнання  АГЗП  до  існуючих  електромереж  АГНКС.  У  разі  збільшення  потужностей  та 

обсягів  використання  енергоносіїв  внаслідок  реконструкції  необхідно  отримати  технічні 
умови відповідних служб. 

1. ІНЖЕНЕРНА ПІДГОТОВКА І ІНЖЕНЕРНИЙ ЗАХИСТ ТЕРИТОРІЇ

Інженерна підготовка території – це комплекс інженерних заходів і споруд з освоєння 

території  для  доцільного  містобудівного  використання,  поліпшення  санітарно-гігієнічних  і 
мікроклімату.

Необхідність здійснення інженерного захисту об'єктів у проектній документації слід 

визначати  на  основі  вимог  СНІП  2.0  1.15-90,  а  термін  його  служби  повинен  відповідати 

терміну  служби  об'єктів,  які  захищаються.  Склад  заходів  інженерної  підготовки 

встановлюється залежно від природних умов освоюваної території (рельєфу, грунтових умов, 

міри затоплюваності, заболоченості і т. д.). 

Територія  в  межах  проектування  відноситься  до  потенційно  підтоплюваних  і 
знаходиться в заболоченій місцевості. 

На  території  діючої  автогазонаповнювальної  компресорної  станції  розроблено  ряд 

заходів по відведенню поверхневих вод та укріпленню відкосів.

Організація  рельєфу  майданчика  будівництва  АГЗП  вирішена  методом  проектних 

горизонталей в ув'язані з існуючим покриттям на території багатопаливної АЗС та враховує 
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створення нормативних ухилів для стоку дощових і талих вод, їх збір та відведення в очисні 
споруди.

7. КОМПЛЕКСНИЙ БЛАГОУСТРІЙ, ОЗЕЛЕНЕННЯ.

Благоустрій  території  —  це  комплекс  робіт  з  інженерного  захисту,  розчищення, 

осушення та озеленення території, а також соціально-економічних, організаційно-правових 

та екологічних  заходів  з  покращання  мікроклімату,  санітарного очищення,  зниження  рівня 

шуму  та  інше,  що здійснюються на  території  населеного  пункту з  метою її раціонального 

використання, належного утримання та охорони, створення умов щодо захисту і відновлення 

сприятливого для життєдіяльності людини довкілля.

Завданням  благоустрою  є:  організація  належного  утримання  та  раціонального 

використання територій, будівель, інженерних споруд та інших об’єктів.

Елементами благоустрою є:
− покриття майанчиків, проїздів;

− зелені насадження в санітарно-захисних зонах;

− будівлі та споруди системи збирання і вивезення відходів;

− засоби та обладнання зовнішнього освітлення;

− будівлі та споруди системи інженерного захисту території;
− інші елементи благоустрою, визначені нормативно-правовими актами.

Вся  територія в межах  ділянки реконструкції автогазонаповнювальної компресорної 
станції під багатопаливну АЗС,  а також прилегла територія підлягає благоустрою.

Проектом  передбачається  влаштування  покриття  майданчика  АГЗП  та  збереження 

існуючих елементів благоустрою діючої АГНКС. 

Майданчик для автогазозаправника та майданчики біля паливороздавальних колонок 

виконуються з бетонним покриттям, який має безіскрові властивості.
Для  підтримання  санітарного  стану  території  передбачається  очищення  від  твердих 

відходів та знезаражування їх за межами ділянки. Система очищення прийнята вивізна. Для 

збору  вуличного  сміття  на  території  об'єкта  встановлюються  урни,  а  для  збору  твердих 

відходів  передбачений  існуючий  герметичний  контейнер-сміттєзбірник.  Тверді  відходи  і 
сміття  вивозяться  автомашинами  на  полігон  побутових  відходів  за  домовленістю  з 
комунальними службами району.

Озеленення передбачене шляхом влаштування газонів партерного типу з багаторічних 

трав.

8. ПРОТИПОЖЕЖНІ ЗАХОДИ. ОХОРОНА ПРАЦІ.

Охоронні заходи вимагають: 

− передбачення  в  проекті  зовнішнього  пожежегасіння  і  первинних  засобів 

пожежегасіння;

− дотримання  на  робочих  місцях  Правил  безпеки  та  Інструкції  з  охорони 

праці.
Протипожежні заходи: у будівлі операторної автозаправної станції передбачаються з 

урахуванням вимог ДБН В.1.1-7, ДБН В.1.2-7, НАПБ Б.05.019-2005;  НАПБ А.01.001, НАПБ 

Б.03.002, Закону України «Про пожежну безпеку». 

На  АГНКС,  що  підлягає  реконструкції  під  БП  АЗС,  передбачене  влаштування 

автоматичної пожежної сигналізації.
Заходи  з  безпеки  і  охорони  праці повинні  враховувати  настанови  і  вимоги  Закону 

України «Про охорону праці», ДБН А.3.2-2, НПАОП 0.00-1.21, НПАОП 45.24-1.08.  
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8. ЗАХОДИ ЦИВІЛЬНОЇ ОБОРОНИ

Планування  цивільного захисту об’єкта — це розроблення сукупності документів, у 

яких  визначені  сили  і  засоби,  порядок  і  послідовність  дій  з  метою  забезпечення  захисту 

населення, виробництва, а також виконання завдань вищих органів, пов’язаних із поданням 

допомоги населенню інших об’єктів і міст.

Ці документи, розробляються з урахуванням реальних можливостей і умов об’єкта, є 
настановою для організованих дій як з метою підготовки об’єкта до захисту в надзвичайних 

умовах, так із метою ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій (стихійних лих, виробничих 

аварій і вогнищ воєнних конфліктів).

При  визначенні  заходів  щодо  техногенної  безпеки,  пов’язаних  із  запобіганням 

можливості  виникнення  аварій  на  об’єктах  каналізації  та  енергетики,  слід  проектування 

здійснювати  з  урахуванням  вимог  Закону  України  «Про  захист  населення  і  територій  від 

надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру». 

Відповідно  до  наказу  Міністерства  з  надзвичайних  ситуацій  України  від  23.05.2012 

№829  «Про  реалізацію  інженерно-технічних  заходів  під  час  проектування  об’єктів 

будівництва» при проектуванні реконструкції необхідно отримати вихідні дані та вимоги для 

розроблення розділу інженерно-технічних заходів цивільного захисту (цивільної оборони) в 

територіальному органі ДСНС України – Управлінні ДСНС України в Полтавській області.
При  проектуванні  дотримуватись  вимог  Національного  стандарту  ДСТУ  Б  А.2.2-

7:2010 «Розділ інженерно-технічних заходів цивільного захисту (цивільної оборони) у складі 
проектної документації об’єктів. Основні положення».

12. ЗАХОДИ ЩОДО РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕТАЛЬНОГО ПЛАНУ

Реалізація детального плану передбачається на протязі 1 року. 

Виконання  реконструкції  автозаправної  станції  в  автозаправний  комплекс 

передбачається в 1 чергу.  

13. ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ ДО ДЕТАЛЬНОГО ПЛАНУ

Вид будівництва – реконструкція.

Назва об’єкта після реконструкції – багатопаливна автозаправна станція.

Вид  об’єкта  –  об’єкт  дорожнього  сервісу,  підприємство  торгівлі,  підприємство  з 
обслуговування автомобілів.

Клас  небезпеки  відповідно  до  санітарної  класифікації  підприємств,  виробництв  та 
споруд (додаток 4 Державних санітарних правил планування та забудови населених пунктів): 

– V, санітарно-захисна зона — 100 м.

Площа земельної ділянки в умовних межах – 0,3854 га.
Площа забудови існуюча – 745 м 2. 

Площа забудови проектна – 10 м 2. 

Склад основних будівель та споруд багатопаливної АЗС:

− будівля операторної (існуюча);
− установка компресорна  в технологічному укритті (існуюча); 

− блок вхідних кранів (існуючий);

− блок акумуляторів (існуючий);

− острівці для паливороздавальних колонок (існуючі);
− навіс над острівцями ПРК (існуючий);

− модуль АГЗП з підземним резервуаром об'ємом 10 м3 та насосною установкою 

(проект.);
− паливороздавальної колонка СВГ (проект.).

Потужність АГНКС (існ.) – до 250 заправок за добу.

Потужність АГЗП (проект.) – до 100 заправок за добу.

Режим роботи – цілодобовий.

Кількість робочих днів на рік – 330.

Кількість працівників – 16 чол.
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