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ПЕРЕДМОВА

Детальний  план території  —  містобудівна  документація,  що  визначає
планувальну  структуру  та  розвиток  території.  Детальний  план  за  межами населених
пунктів  розробляється  відповідно до схеми планування  території  (частини території)
району та/або області з урахуванням державних і регіональних інтересів. Розроблення
детального  плану території  за  межами населених  пунктів  та  внесення  змін до нього
здійснюється  на  підставі  розпорядження  голови  відповідної  районної  державної
адміністрації.

Детальний план розробляється з метою:
-  уточнення  у  більш  крупному  масштабі  положень  генерального  плану

населеного пункту, схеми планування району;
-  визначення  усіх  планувальних  обмежень  використання  території  згідно  з

державними  будівельними  нормами,  протипожежними  нормами  та  санітарно-
гігієнічними вимогами;

- визначення параметрів забудови окремих земельних ділянок;
- уточнення містобудівних умов і  обмежень згідно з планом зонування у разі

його наявності;
- визначення містобудівних умов і обмежень у разі відсутності плану зонування;
- обґрунтування потреб формування нових земельних ділянок та визначення їх

цільового призначення, зображення існуючих земельних ділянок та їх функціонального
використання.

Детальний план території визначає:
- принципи планувально-просторової організації забудови;
- червоні лінії та ліні регулювання забудови;
- функціональне призначення, режим та параметри забудови однієї, чи декількох

земельних  ділянок,  розподіл  території  згідно  з  будівельними  нормами,  державними
стандартами та правилами;

- містобудівні умови та обмеження;
- черговість та обсяги інженерної підготовки території;
- систему інженерних мереж;
- порядок організації транспортного та пішохідного руху;
- порядок комплексного благоустрою та озеленення;
- межі прибережних захисних смуг і пляжних зон водних об'єктів.
“Детальний  план  території  для  розміщення  газонаповнювальної  станції  за

межами  населених  пунктів  на  території  Омельницької  сільської  ради
Кременчуцького  району  Полтавської  області”  розроблений  з  метою визначення
можливості  розташування  газонаповнювальної  станції  в  межах  розробки  Детального
плану території  з  визначенням функціонального призначення та параметрів  забудови
даної земельної ділянки за межами населеного пункту,  визначення всіх планувальних
обмежень  використання  території  згідно  з  державними  будівельними  нормами,
санітарно-гігієнічними нормами та містобудівної документації вищих рівнів, визначення
містобудівних  умов  та  обмежень  забудови  земельної  ділянки,  в  межах  якої
розробляється Детальний план.

Детальний план території розроблений на основі таких даних:
- завдання на проектування від 23 листопада 2016р.;
-  розпорядження  голови  Кременчуцької  районної  державної  адміністрації

Полтавської  області  №380  від  21.11.2016  р.  “Про  розроблення  детального  плану
території для розміщення газонаповнювальної станції за межами населених пунктів на
території Омельницької сільської ради Кременчуцького району Полтавської області”;

-  вихідних  матеріалів,  наданих  управлінням  містобудування  та  архітектури
Кременчуцької райдержадміністрації та службами Кременчуцького району;

-  матеріалів  топогеодезичних  та  інженерно-геологічних  вишукувань  по  даній
ділянці, наданих замовником;

- натурних обстежень.
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У проекті враховано такі вимоги:

-  ДБН  Б.1.1-14:2012  Державні  будівельні  норми  України. “Склад  та  зміст
детального плану території”;

-  ДБН  360-92*  Державні  будівельні  норми  України.  “Містобудування,
планування і забудова міських і сільських поселень”;

-  ДБН  В.1.1-7-2002 “Державні  будівельні  норми  України.  Захист  від  пожежі.
Пожежна безпека об’єктів будівництва”;

- ДБН В.2.3-5-2001 Державні будівельні  норми України. “Споруди транспорту.
Вулиці та дороги населених пунктів.”;

- ДБН В.2.5-20-2001 Державні будівельні норми України. “Інженерне обладнання
будинків і споруд. Зовнішні мережі та споруди. Газопостачання”;

- ДБН В.2.5-20-2001 Державні будівельні норми України. “Інженерне обладнання
будинків і споруд. Зовнішні мережі та споруди. Газопостачання”;

-  ДБН  В.2.5-74:2013  Державні  будівельні  норми  України.  “Водопостачання.
Зовнішні мережі та споруди. Основні положення проектування”;

- ДСТУ Б Б.1.1-17:2013 «Умовні позначення графічних документів містобудівної
документації»;

-  ДСП 173-96 «Державні санітарні правила планування та забудови населених
пунктів»;
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1.СТИСЛИЙ ОПИС ПРИРОДНИХ, СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ І
МІСТОБУДІВНИХ УМОВ

1.1. Природно-кліматичні та інженерно-геологічні умови.

Територія площею 10,00 га, на яку розробляється детальний план, розташована в
адміністративних  межах  Омельниьцької  сільської  територіальної  громади
Кременчуцького  району  Полтавської  області  за  межами  населених  пунктів  біля
північно-східної межі міста Кременчук.

Кременчуцький район є приміським районом м. Кременчука, яке знаходиться в
східній частині Європи, в 280 км на південний схід від Києва. Географічні координати:
49º 05' північної широти, 33º 26' східної довготи. 

Географічне  положення  Кременчуцького  району  досить  вигідне.  Він
розташований на  перетині  важливих  транспортних  (залізничних,  автомобільних,
водних)  комунікацій,  у  наявності  корисні  копалини,  розвинена  інженерна  і
транспортна  інфраструктура,  район має  рекреаційний потенціал  та  значну кількість
земель  сільськогосподарського  виробництва,  Кременчуцький  район  посідає  одне  з
провідних місць в Полтавській області.

Великий  вплив  на  економіку  та  територіальний  розвиток  всього  району,  в
якості фокусів концентрації промисловості, надання соціальних та культурних послуг,
здійснюють  Кременчук  та  Горішні  Плавні  (колишній  Комсомольськ).  Майже  всі
населені пункти району мають хороший зв’язок з обласним центром.

В межах території Омельницької сільської територіальної громади, що межує з
територією міста Кременчук, проходить міжнародна автомобільна дорога  Р-17 Суми-
Полтава-Олександрія, траса якої перетинає південну частину Омельницької сільської
територіальної  громади.  За  допомогою  даної  магістралі  здійснюється  зв'язок  між
містом Кременчуком (Кременчуцьким районом) та обласним центром.  Територія  на
яку розробляється Детальний план розташована на відстані 1,5 км від даної магістралі.

.
За  природними  умовами територія  Омельницької  сільської  територіальної

громади  в  складі  Кременчуцького  району  розташована  в  межах  Придніпровської
низовини. Рельєф  являє собою хвилясту рівнину. Геологічна будова території району
визначається  його  розташуванням  у  межах  Східно-Європейської  платформи.
Кременчуцький район знаходиться в улоговині Курсько-Донецької магнітної аномалії,
на межі сходу льодовика. Під час переміщення він витискав у цю уголовину ґрунти й
біологічні організми північних ґрунтів.

Лівобережна частина району знаходиться в межах Придніпровської низовини,
правобережна – Придніпровської височини, яка порізана ярами та балками. Територія в
межах якої розробляється Детальний план, розташована у лівобережній частині району.

Найбільш поширені гірські породи це лісовинні суглинки, які зустрічаються під
шаром ґрунту, піски, глини, а також кам’яна сіль, вапняк, крейда, пісковик.

З магматичних гірських порід є граніти, які виходять на поверхню по берегах
Дніпра (Піщане, Кам’яні Потоки, Чечелеве).

Із  визначних  природних  багатств  -  бурштин,  який нерідко  знаходять  у  Пслі,
кварц, поклади його виявлені за Омельником.

Ґрунти  в  основному  чорноземи,  сірі  лісові,  піщані,  суглинки.  Надра  містять
поклади залізної руди, гранітів, пісків, мерилів, каолінових глин, мінеральних добрив
та  торфу.  Гідрографічна  сітка  представлена  річками,  озерами,  ставками,  болотами,
джерелами. Найбільші річки – Дніпро (43 км), Псел (18 км).

У  геоструктурному  відношенні  верхня  частина  Дніпродзержинського
водосховища,  в межах якої знаходяться право- та лівобережна частини Кременчука та
Кременчуцького  району,  розміщена  на  стику  двох  геологічних  структур  —
Українського кристалічного масиву та  Дніпрово-Донецької  западини.   У геологічній
будові беруть участь породи пізнього докембрію, протерозійського еону Українського
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кристалічного  масиву,  на  еродованій  поверхні  яких  залягають  товща  відкладень
палеогенової та четвертинної системи.

Відповідно  до  кліматичного  районування  територія  Омельницької  сільської
територіальної громади розташована в І-му (Північно-західному) кліматичному районі
(рис.1  “Архітектурно-будівельне  районування  території  України”,  ДСТУ  НБВ.1.1-
27:2010). Точкою для відстеження кліматичної ситуації прийняте місто Кременчук.

Клімат району — помірно-континентальний. Зима м'яка з переважно похмурою
погодою і частими відлигами. Морози зазвичай невеликі. Абсолютний мінімум — в
січні −35 °C. Тривалість безморозного періоду в регіоні в різні роки сильно змінюється
і коливається від 155 до 183 днів. Літо тепле, в окремі роки спекотне та посушливе.
Дні з мінливою хмарністю та слабким вітром; ночі ясні та прохолодні. Абсолютний
максимум  температури  зареєстрований  в  липні-серпні  +37  °C.  Середньорічна
температура +8-12°С.

Вітри на території району, як і регіону в цілому, не відзначаються постійністю
характеристик. Але спостереження свідчать про певну закономірність в їх характері та
поширенні. Більшу частину року, з жовтня до квітня,  переважають вітри східного та
південно-східного напрямків, у теплий період року, з травня по серпень — західного
напрямків.  Середня  швидкість  вітру  за  рік  4-5  м/сек.  Взимку  і  в  перехідні  сезони
бувають  вітри  з  підвищеними  швидкостями  6-10  м/сек.  Найбільші  швидкості  вітру
можливі  раз  за  20 років  — 28-29 м/с,  за  рік  — 20-22 м/с.  Штилі  бувають  частіше
влітку, ніж взимку.

При низькій вологості та сильному вітрі може виникнути таке явище як пилові
бурі, які частіше бувають в період з березня по вересень.

Опади  випадають у вигляді короткочасних злив, нерідко з грозами та вітрами.
Середньорічна  кількість  атмосферних опадів  на території  міста  становить  565 мм з
коливанням по роках від 320 до 720 мм. Основна їх кількість (близько 70 %) припадає
на період з  квітня по жовтень.  Особливістю літніх гроз у Кременчуці  є  те,  що при
переході  з  одного берега  Дніпра на інший,  вони слабшають.  Тому на лівому березі
може бути  сильна злива,  а  на правому — сухо,  хоча відстань між цими частинами
міста  не  перевищує  кілометра.  Відносна  вологість  повітря  досягає  найбільшої
величини в зимові місяці — 87 %, найменшої в літні — 48 %, середньорічна — 65 %.

Створення Кременчуцького та Дніпродзержинського  водосховищ вплинуло на
клімат  міста  та  прилеглого  регіону:  збільшилась  зволоженість;  відсутній  постійний
сніговий та льодовий покриви, взимку переважають опади у вигляді дощу зі снігом та
мокрим снігом.

Температура повітря:                          - середньорічна + 8,0 ºС,
  - абсолютний мінімум – 32,2 ºС,
- абсолютний максимум + 39,9 ºС.

В плані сейсмічної характеристики територія відноситься до несейсмічної зони –
5  балів,  (Карта  ОСР  2004-А  Украины,  ДБН  В.1.1-12:2006  “Строительство  в
сейсмических районах Украины”).  Проте,  при проектуванні  та будівництві  особливо
відповідальних об’єктів та споруд, що мають коефіцієнт надійності по відповідальності
не менше 1,2 (у відповідності з ГОСТ 27751-88), пошкодження чи руйнування яких під
впливом землетрусу може призвести до надзвичайних ситуацій державного рівня, слід
користуватися картою ОСР-2004-С, відповідно якої територія знаходиться у 6-бальній
зоні. 

1.2. Соціально-економічні умови.
Кременчуцький район відноситься до найбільш урбанізованих зон Полтавської

області,  що пояснюється знаходженням на його території великих промислових міст -
Кременчука  і  Горішніх  Плавнів  (бувшого  Комсомольська)  та  підприємств  гірничо-
добувної та переробної промисловості загальнодержавного значення, що функціонують
на базі Кременчуцької магнітної аномалії.
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В економіці району одна з провідних ролей належить сільському господарству.
Станом на 01.01.2011р. в Кременчуцькому районі  діє 23 агроформування на засадах
приватної власності на землю і майно, та 78 фермерських господарств. 

У  районі  працює  З  промислових  підприємства:  ТОВ  “Текло-Дніпро”,  ЗАТ
“Ізумруд”,  (завод  мінеральних  вод),  приватне  підприємство  “Резинотехніка”.  6
сільськогосподарських кооперативів, 10 приватних с/г підприємств, 5 с/г товариства з
обмеженою відповідальністю та 2 с/г закритих акціонерних товариств. Найбільші з них:
сільськогосподарський  кооператив  “Дніпро”,  приватні  с/г  підприємства  «Колос»,
«Майбородівське»,  ЗАТ  “Птахофабрика  “Росія”.  Виробництвом  с/г  продукції
займаються 78 фермерських господарств, яким передано 2500 га землі.

Територія проектування розташована у безпосередній близькості до межі міста
Кременчук,  що є  великим індустріальним центром Полтавщини.  На сьогодні  у місті
функціонує 86 потужних промислових підприємств, 58 будівельних організацій різних
форм власності та близько 14 тисяч суб'єктів підприємницької діяльності. Промислові
вузли  міста  розташовані  в  його  східній  та  західній  частині.  Найбільш  потужний
промисловий вузол — у північній частині міста, представлений, зокрема, промисловим
гігантом  хімічної  промисловості  —  Кременчуцький  нафтопереробний  завод.  Також
потужно представлена машинобудівна галузь.

Кременчук є одним із основних донорів бюджету України. Наприклад, у 2013
році передана ним частка у бюджет країни склала 5,6%.

Функціювання  підприємств  району  та  міста  позитивно  впливає  на  розвиток
соціальної  сфери  за  рахунок  надходження  податків  в  місцеві  бюджети  та  програм
соціального партнерства між підприємствами та територіальними громадами району. 

Також на території  міста  та  району функціонують  підприємства  комунально-
складського та транспортного напрямку, що є необхідними супутніми складовими для
функціювання великих і малих промислових підприємств різного напрямку.

1.3. Містобудівні умови.
За  містобудівними  умовами  територія,  на  яку  розробляється  Детальний  план

розташована  за  межами  населених  пунктів  на  території  Омельницької  сільської
територіальної   громади  Кременчуцького  району  у  безпосередньої  близькості  від
східної  та північно-східної межі міста Кременчук  в районі  проходження залізниці та
вулиці  Аерофлотської.  В  даній  частині  міста  та  на  прилеглих  до  нього  територіях
зосереджені, в основному, підприємства комунального та складського призначення —
склади,  бази,  гаражні  кооперативи,  є  підприємства  будівельної  галузі.  Прилеглі  до
міста території Кременчуцького району представлені, в тому числі, сільгоспугіддями та
територіями спеціального призначення (Аеропорт “Кременчук” (Велика Кохнівка)). 

Район  проектування  також  представлений  добре  розвинутою  транспортною
інфраструктурою  —  автомобільною  дорогою  обласного значення,  що  пов'язує
північний  промисловий  вузол  з  дорогою  державного  значення  Суми-Полтава-
Олександрія, залізницею, аеропортом “Кременчук”.

В результаті вивчення наявної містобудівної документації було встановлено, що
територію, на яку розробляється Детальний план, завдяки своєму місторозташуванню,
можливо віднести до так званих “територій спільних інтересів” міста Кременчука та
Кременчуцького району. 

Відповідно  до  проектного  плану  (основне  креслення)  “Схеми  планування
Кременчуцького  району  Полтавської  області”  територія  проектування  Детального
плану визначена  як територія  промислових підприємств  міських поселень  на  першу
чергу або довгостроковий період. 

Відповідно до проектного плану (основне креслення) “Генеральний план міста
Кременчук”  територія  проектування  зарезервована  під  розміщення  промислових,
будівельних та комунальних підприємств. Також невелика частина території в східній
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частині  проектування  Детального  плану  визначена  як  територія  зелених  насаджень
спеціального призначення.

Відповідно  до  плану  зонування  (зонінгу)  м.  Кременчука  в  межах  території
проектування Детального плану визначені наступні зони:

ПВ  -    Зона  розміщення  промислово-виробничих  об’єктів  (відповідно  до
містобудівної документації або містобудівних розрахунків). 

ПС-3  -  Зона  перспективного  розміщення  зелених  насаджень  спеціального
призначення 

За  ДБН  360-92*  “Планування  і  забудова  міських  і  сільських  поселень”
газонаповнювальні  станції  віднесені  до  розділу  “Інженерне  обладнання.
Енергопостачання” (п. 8.36).

У “Державних санітарних правилах планування та забудови населених пунктів”
немає  чіткого  визначення  санітарно-захисної  зони  газонаповнювальної  станції.
Санітарно-захисну зону газонаповнювальної станції можливо визначити за подібними
спорудами, санітарно-захисні зони для яких зазначені в даних правилах, зокрема для
автогазонаповнювальних  компресорних  станцій  (АГНКС),  відповідно  до  Додатку  4
даних Правил.  Автогазонаповнювальні компресорні  станції  віднесені до підприємств
IV класу шкідливості, СЗЗ яких дорівнює 100 м, що також відповідає супутнім видам
забудови, зазначеними в зонінгу для даної території, та розміру санітарно-захисні зоні,
яка нанесена від даної зони на графічних матеріалах “Плану зонування території міста
Кременчука”.

Відповідно  до  наявної  земельної  документації,  територія  проектування
розміщена  на  землях  несільськогосподарського  призначення,  що  знаходяться  у
державній власності. 

На  даний  момент  територія  проектування  являє  собою  відкритий  простір
(невпорядковані зелені насадження у вигляді дерев, розташованих окремо та групами,
кущів, чагарників, лугових трав). Будівлі і споруди в межах проектування Детального
плану відсутні. Фактично землі в межах розробки Детального плану на даний момент не
використовується під своє наявне цільове призначення. 

Територія проектування Детального плану із  заходу межує  з землями Міської
ради  міста  Кременчука,  з  півдня  —  з  землями  міської  ради  міста  Кременчука  та
земельною ділянкою МПП “Зірка”, зі сходу — з землями Кременчуцької Міської ради (в
межах  міста)  і  землями  Омельницікої  сільської  територіальної  громади  за  межами
населених пунктів, з півночі -  землями Омельницікої сільської територіальної громади
за межами населених пунктів.

З  мережею  автомобільних  доріг  територія,  на  яку  розробляється  Детальний
план, пов'язана за допомогою місцевого ґрунтового проїзду з подальшим виходом через
вулицю  Аерофлотську  на  обласну  автомобільну  дорогу  місцевого  значення,  яка
пристосована,  в  тому  числі,  для  руху  вантажного  транспорту  і  поєднує  північний
промисловий вузол міста Кременчука з автомобільною дорогою Державного значення
Р-17 Суми-Полтава-Олександрія.

Подальше  розміщення  на  території,  на  яку  розробляється  Детальний  план,
об'єкту  проектування  —  газонаповнювальної  станції  відповідає  містобудівній
документації вищих рівнів і не потребує зміни цільового призначення даної земельної
ділянки. Необхідним є влаштування нового під'їзду з твердим покриттям, що поєднає
територію проектування і обласну автомобільну дорогу місцевого значення, минаючи
територію в адміністративних межах міста Кременчук (зокрема житлову забудову по
вул Аерофлотській). 

Таким  чином,  розміщення  газонаповнювальної  станції  на  території,  на  яку
розробляється  детальний  план,  повністю  відповідає  сформованому  функціональному
напрямку даної ділянки та наявній містобудівній і землевпорядній документації.
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2. УРАХУВАННЯ ДЕРЖАВНИХ І РЕГІОНАЛЬНИХ ІНТЕРЕСІВ

Законом  України  «Про  нафту  і  газ»  визначено,  що  державна  політика  в
нафтогазовій галузі базується, в тому числі:

-  на  створенні  умов  для  розвитку  та  підвищення  ефективності  діяльності
нафтогазової галузі;

- безпеки експлуатації об'єктів нафтогазової галузі;
- сприяння розвитку конкурентних відносин на ринку газу, нафти та продуктів їх

переробки;
- пріоритетного використання вітчизняного науково-технічного, технологічного

та кадрового потенціалу.
Пріоритет повинен надаватися підприємствам з сучасними технологіями, на яких

буде забезпечений жорсткий контроль якості на всіх циклах виробництва, застосовані
новітні енергозберігаючі та екологічно-безпечні заходи.

Для  забезпечення  внутрішніх  та  зовнішніх  автомобільних  переміщень  при
постійно  зростаючому  рівні  автомобілізації  спостерігається  процес  збільшення
кількості 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  ЗВГ  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.

Для забезпечення все зростаючих обсягів роздрібної торгівлі паливом на АГЗП та
АГНКС  необхідно  облаштування  місць  оптової  торгівлі  зрідженим  газом,  зокрема,
газонаповнювальних  станцій  продукція  на  які  доставляється  залізничним  або
трубопровідним транспортом, розподіляється по місцям тимчасового зберігання, а потім
відвантажується в автоцистерни, які доставляють ЗВГ в місця роздрібної торгівлі.

Розміщення  газонаповнювальної  станції призначене  для  задоволення потреб
оптових покупців ЗВГ. 

Таким чином, реалізація планувальної діяльності сприятиме:
-  забезпеченню  оптових  покупців  ЗВГ  в  умовах  зростаючого  попиту

автомобілістів на даний вид продукції;
- надходженням в місцевий і державний бюджети;
- працевлаштуванню на підприємстві місцевих жителів.
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3. ОЦІНКА СУЧАСНОГО СТАНУ ТЕРИТОРІЇ.

3.1. Існуюче використання території.
Як  правило,  детальний  план  розробляється  на  територію,  що  обмежується

магістралями,  вулицями,  магістральними  інженерними  мережами  або  елементами
ландшафту (водні об’єкти, гори, яри, ліси).

Відповідно  до  розпорядження  голови  Кременчуцької  районної  державної
адміністрації,  а  також за  матеріалами топогеодезичного знімання  та  даних земельного
кадастру було встановлено, що до складу території, на яку розробляється Детальний план
входить:

- територія загальною площею 10,00 га, що входить до несільськогосподарських
територій Омельницької  сільської  територіальної  громади. На даний момент фактично
земельна ділянка не  використовується за наявним цільовим призначенням.

Також, в результаті вивчення містобудівної, земельної документації та натурних
спостережень  було  встановлено,  що  територія  проектування  у  межах,  визначених
завданням на проектування, межує:

- з півночі – з землями землями Омельницької сільської територіальної громади
на яких розташовані невпорядковані зелені насадження та проходить ґрунтовий проїзд, за
яким розташовані сільськогосподарські угіддя (рілля);

-  із заходу — з землями міської ради міста Кременчука, на відстані близько 40
метрів від межі ділянки проходить залізниця;

- зі сходу - з землями землями Омельницької сільської територіальної громади
(за даними чергового кадастрового плану) та землями міської ради міста Кременчука на
яких розташована житлова забудова по вул. Аерофлотській;

- з півдня — з землями міської ради міста Кременчука .
В результаті натурних обстежень було встановлено, що на даний момент ділянка

проектування  являє  собою територію з  невпорядкованими зеленими насадженнями  —
дерева,  розташовані  окремо та групами,  кущі,  чагарники,  лугові  трави.  В північній та
східній  частині  ділянки  розташований  обрив,  таким  чином,  значна  частина  ділянки
розташована  на  відмітках,  нижчих  за  основну  поверхню  оточуючих  територій,  що  є
пріоритетним для розміщення таких об'єктів, як газонаповнювальна станція.

Санітарний  стан  ділянки  частково  незадовільний.  В  північно-східній  частині
ділянки  проектування  наявні  стихійні  звалища  побутових  відходів  та  будівельного
сміттяВздовж  західної,  південної  та  східної  меж  ділянки  проектування  проходять
ґрунтові  проїзди.  За допомогою проїзду,  що розташований у східних околиць ділянки
здійснюється зв'язок території проектування з вул. Аерофлотською з подальшим виїздом
на автомобільну дорогу місцевого значення, що поєднує промислові території північної
частини  Кременчука  та  автодорогу  державного  значення  Суми-Полтава-Олександрія.
Цінні зелені насадження на території в межах проектування детального плану відсутні.
Територія не відноситься до зон охорони пам’яток історії та культури.

3.2. Оцінка стану навколишнього середовища.
На стан навколишнього середовища в межах території проектування та прилеглих

до  неї  територій,  головним  чином,  впливають  елементи  транспортної  інфраструктури
міста Кременчука та прилеглих до нього територій Кременчуцького району та елементів
складської  та  комунальної  структури,  розташованих  на  прилеглих  територіях.  Дані
об’єкти  не  відноситься  до  хімічно  небезпечних  і  не  містять  загроз  для  стану
навколишнього середовища, але існує відносно негативний вплив: 

На відстані  близько 40 метрів  на захід від території  проектування розташована
залізниця  (транзитні  та  роз'їзні  колії,  всього 10 колій).  Структура  негативного  впливу
залізничного  транспорту  на  середовище  включає  порушення  стійкості  природних
ландшафтів  транспортною  інфраструктурою  шляхом  розвитку  ерозій  і  зсувів;
забруднення атмосфери відпрацьованими газами; постійний ріст рівня забруднення землі
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нафтою,  свинцем,  продуктами видування  й опадання сипучих  вантажів (вугілля,  руда,
цемент).  Особливо небезпечні аварії на залізницях. Другий, не менш важливий фактор
впливу важкого транспорту, до якому відноситься рейковий транспорт, на місто - вібрації.
Джерелами вібрації в житлових і суспільних будинках, крім інших причин, є транспортні
засоби (метрополітен дрібного закладення, важкі вантажні автомобілі, залізничні потяги,
трамваї),  що  створюють  при  роботі  великі  динамічні  навантаження,  що  викликають
поширення  вібрації  в  ґрунті  і  будівельних  конструкціях  будинків.  Ці  вібрації  часто  є
також причиною виникнення шуму в приміщеннях будинків. Також залізниця є джерелом
шумових навантажень.

Біля південної межі території проектування розміщена територія МПП “Зірка”, на
якій  розташовані  складські  та  господарські  будівлі.  Дане  підприємство  не  здійснює
негативного  впливу  на  оточуюче  середовище.  Санітарно-захисна  зона  даного
підприємства  визначена  існуючою  містобудівною  документацією  вищих  рівнів
(генеральний план, план зонування території м. Кременчук) і складає 50 метрів.

Під  час  виконання  будівельних  робіт  по  зведенню  газонаповнювальної  станції
тимчасовими джерелами впливів на об'єкти навколишнього середовища будуть:

-  на  атмосферне  повітря  —  викиди  забруднюючих  речовин  та  шумова  дія
зварювального устаткування;

-  на  ґрунти  — тимчасове  складування  будівельних  матеріалів  і  конструкцій  та
розміщення можливих будівельних відходів.

Після початку експлуатації газонаповнювальної станції на геологічне середовище,
ґрунт,  гідрогеологічні  умови,  ландшафт,  мікроклімат,  водне середовище,  рослинний та
тваринний світ, заповідні об’єкти, техногенне та соціальне середовище - суттєвого впливу
немає.  На  атмосферне  повітря  -  викиди  в  межах  допустимих  норм  пропану,  бутану,
одоранту СПМ.

3.3. Існуючі планувальні обмеження.
У межах території проектування діють наступні планувальні обмеження:
-  санітарно-захисна  зона  складів  та  підприємств,  що  відносяться  до  V  класу

шкідливості -50 м.;
- санітарно-захисна зона залізниці — 100 м;
- охоронна зона підземного кабелю електрозв'язку — 2 м.

Територія  проектування  розташована  на  відстані  400  метрів  від  аеропорту
Кременчук (с. Велика Кохнівка).

Таким  чином,  перед  початком  будівництва  необхідно  визначити  наявність
особливих умов для будівництва газонаповнювальної станції на ділянці проектування в
службах аеропорту та уповноваженому органі з питань цивільної авіації.

4. РОЗПОДІЛ ТЕРИТОРІЇ ЗА ФУНКЦІОНАЛЬНИМ ВИКОРИСТАННЯМ,
РОЗМІЩЕННЯ ЗАБУДОВИ НА ВІЛЬНИХ ТЕРИТОРІЯХ.

На  території  проектування,  що  розглядається  детальним  планом  планується
спорудження газонаповнювальної станції з підземною базою тимчасового зберігання ЗВГ
загальною місткістю 7992 м3.

Проектні рішення Детального плану базовані на:
-  врахування  існуючої  планувальної  структури  м.  Кременчука  та  прилеглих

територій Кременчуцького району;
- врахування рішень містобудівної документації вищих рівнів (проекту планування

Кременчуцького району та генерального плану м. Кременчука);
- врахуванні існуючої мережі вулиць і проїздів;
- врахуванні існуючих планувальних обмежень;
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-  побажаннях  та  вимогах  замовника  —  органу  місцевого  самоврядування,
визначених в завданні на проектування;

-  взаємозв'язку  планувальної  структури  проекту  з  планувальною  структурою
оточуючих територій.

Як  було  зазначено  вище,  територія  проектування  розміщена  на  території
Кременчуцького  району,  у  безпосередньої  близькості  до  адміністративних  меж  міста
Кременчука  і  є,  так  званою  “територією  спільних  інтересів”  міста  Кременчука  та
Кременчуцького  району.  Тому,  крім  містобудівної  документації  по  Кременчуцькому
району, бралася до уваги існуюча містобудівна документація по місту Кременчук.

У  відповідності  до  існуючої  містобудівної  та  землевпорядної  документації  та
запланованого використання земельної ділянки в межах території, на яку розробляється
детальний  план,  проектом  визначені  наступні  види  території  за  функціональним
використанням:

- зона розміщення промислово-виробничих об’єктів ІV-V класів шкідливості -
В–2  ;  До зони входять території,  на яких розміщуються підприємства, що є джерелами
забруднення навколишнього середовища і потребують санітарно-захисних зон – 50-100 м.

-  зона озеленення спеціального призначення –С-3.  Зона формується  в межах
територій, на яких за містобудівною документацією передбачається організація санітарно
захисних зон. 

До зони входять озеленені території (зелені насадження спеціального призначення)
з  метою  організації  СЗЗ  та  покращення  екологічної  ситуації,  створення  «захисних
бар’єрів»  сельбищних  територій  від  виробничих  та  комунальних  об’єктів.  Території
зелених  насаджень  спеціального  призначення  формуються  навколо  промислових
підприємств, кладовищ, магістральних інженерних комунікацій тощо.

Об'єкт будівництва - “Газонаповнювальна станція за межами населених пунктів на
території  Омельницької  сільської  ради  Кременчуцького  району  Полтавської  області”
планується розмістити в межах території зі сформованим функціональним напрямком —
виробничі  території  та  території  озеленення  спеціального  призначення.  Цільове
призначення  земельної  ділянки  в  межах  розробки  Детального  плану  -  землі  іншого
призначення  (комерційного)  під  будівництво  газонаповнювальної  станції.  Розміщення
даного об'єкта зміни цільового призначення земельної ділянки не потребує.

Основними вимогами до об'єкта будівництва є:
- забезпечення міцності та стійкості згідно з ДБН В. 1.2-6;
- забезпечення пожежної безпеки згідно з ДБН В. 1.2-7;

- забезпечення  безпеки  життя  і  здоров’я  людини  та  захисту  навколишнього
природного середовища згідно з ДБН В.1.2-8, ДБН А.2.2-1, ДБН В.1.2-4 та ДСТУ Б А.2.2-7;

- забезпечення безпеки експлуатації з виключенням ризиків нещасних випадків
згідно ДБНВ.1.2-9;

- захист від шуму згідно з ДБН В. 1.2-10;
- економія енергії, водних ресурсів згідно з ДБН В. 1.2-11.

Необхідно  дотримуватись  вимог  ДБН  В.1.2-2:2006  1.1  «Система  забезпечення
надійності  та безпеки будівельних об’єктів».  Ці норми поширюються на проектування
будівельних  конструкцій  та  основ  будівель  і  споруд,  що  зводяться,  і  встановлюють
основні  положення та  правила щодо визначення навантажень і  впливів,  а  також їхніх
сполучень. Навантаження і впливи на будівельні конструкції і основи будівель та споруд,
що відрізняються від традиційних, а також ті,  що мають спеціальне походження треба
визначати  за  спеціальними  технічними  умовами  і  нормами,  які  доповнюють  та
уточнюють положення цих норм.

5. ХАРАКТЕРИСТИКА ВИДІВ ВИКОРИСТАННЯ ТЕРИТОРІЇ.

На  підставі  комплексного  аналізу  містобудівної  ситуації,  на  основі  існуючої
містобудівної документації та у відповідності до прийнятого архітектурно-планувального
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рішення,  детальним  планом  території  передбачено  відповідне  зонування  території  за
видами функціонального використання території.

Зона розміщення промислово-виробничих об’єктів І  V  -  V   класів шкідливості -
В–2  в межах детального плану представлена наступними видами використання: 

-  виробнича  зона  газонаповнювальної  станції  (залізнична  зливна  естакада,
підземна база зберігання, насосно-компресорне відділення );

- допоміжна зона газонаповнювальної станції (адмінистративно-побутова бідівля,
протипожежна насосна станція, підземні резервуари протипожежного запасу води);

- транспортна зона (основні та пожежні проїзди на території газонаповнювальної
станції, під'їзна залізнична колія);

- зона озеленених територій (газони, клумби);
- резервні території (території в західній частині земельної ділянки, які за потреби

в майбутньому можуть використовуватися для потреб підприємства (склади негорючого
обладнання, ремонтні майданчики, тощо))

Зона  озеленення  спеціального  призначення  –С-3 в  межах  детального  плану
представлена наступними видами використання:

-  зона  зелених  насаджень  спеціального  призначення  (захисна  смуга  з  зелених
насаджень (дерева,  кущі)  вздовж східної  межі  земельної  ділянки,  зелені  насадження  в
охоронній зоні водної сврдловини);

-  зона транспортних  комунікацій (підїзд  до території  ГНС, основні  та  пожежні
проїзди  на  території  газонаповнювальної  станції,  тимчасова  автостоянка  транспортних
засобів);

-  зона  інженерної  інфраструктури  (водна  свердловина,  трансформаторна
підстанція, підземні комунікації).

Розміщення  даних  зон  відповідає  положенням  “Плану  зонування  (зонінгу)
території міста Кременчука.

6. ПРОПОЗИЦІЇ ЩОДО ВСТАНОВЛЕННЯ РЕЖИМУ ЗАБУДОВИ ТЕРИТОРІЇ.
ПЕРЕВАЖНІ, СУПУТНІ ТА ДОПУСТИМІ ВИДИ ВИКОРИСТАННЯ ТЕРИТОРІЇ.

МІСТОБУДІВНІ УМОВИ І ОБМЕЖЕННЯ (УТОЧНЕННЯ).

Режим забудови території проектування передбачає використання даної території під
розміщення газонаповнювальної станції.

Детальним  планом  передбачене  визначення  наступних  основних  регламентів:
планувального та функціонального.

Планувальним регламентом передбачається:
- визначення принципової планувальної структури території,  що розглядається для

забезпечення  інженерною  інфраструктурою  (інженерні  мережі)  та  транспортного
обслуговування об'єкту проектування;

- раціональне використання території.

Функціональний  регламент  для  даної  території  розроблений  з  урахуванням
положень “Плану зонування території (зонінгу) міста Кременчука.

Функціональним регламентом передбачається:
Для  зони розміщення промислово-виробничих об’єктів І  V  -  V   класів шкідливості

— В–2  
До зони входять  території,  на яких розміщуються підприємства,  що є джерелами

забруднення навколишнього середовища і потребують санітарно-захисних зон – 50-100 м.
Зона  формується  підприємствами  IV-V  класу  шкідливості  в  межах  виробничих

територій, передбачених містобудівною документацією під такий вид забудови.
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Для зони озеленення спеціального призначення –С-3  
Зона  формується  в  межах  територій,  на  яких  за  містобудівною  документацією

передбачається організація санітарно захисних зон. 
До зони входять озеленені території (зелені насадження спеціального призначення) з

метою організації СЗЗ та покращення екологічної ситуації, створення «захисних бар’єрів»
сельбищних  територій  від  виробничих  та  комунальних  об’єктів.  Території  зелених
насаджень  спеціального  призначення  формуються  навколо  промислових  підприємств,
кладовищ, магістральних інженерних комунікацій тощо. 

Після  розташування  газонаповнювальної  станції  та  проведення  інших  заходів,
передбачених Детальним планом на території проектування залишаться існуючі та будуть
діяти нові наступні планувальні обмеження:

-  санітарно-захисна  зона  складів  та  підприємств,  що  відносяться  до  V  класу
шкідливості -50 м;

-  анітарно-захисна  зона  складів  та  підприємств,  що  відносяться  до  ІV  класу
шкідливості -100 м;

-санітарно-захисна зона залізниці — 100 м;
-санітарно-захисна зона підїздної колії залізниці — 50 м;
- відстань від резервуарів до будинків (житлових, громадських, промислових, тощо) та

споруд, що не відносяться до ГНС при місткості підземних резервуарів від 2000 до 8000 м3

включно — 150 м;
- санітарно-захисні та охоронні смуги водопроводу і каналізації (5 м в обидві сторони

від  труби,  самопливні  каналізаційні  мережі  –  3  м  в  кожну сторону  від  бокової  стінки
трубопроводу);

-  зона  санітарної  охорони водної  свердловини технічного  водопостачання  (перший
пояс ЗСО — 30м);

-  санітарно-захисна  зона  локальних  очисних  споруд  (септик  —  5  м;  фільтруючі
колодязі — 8 м);

- охоронні зони ПЛ електромережі 10 кВ та підземного кабелю  1 кВ  (підземного
кабелю – 1 м в обидві сторони);

-  санітарно-захисна  та  охоронна  зона  трансформаторної  підстанції (ширина
санітарно-захисної зони – 10 м охоронна зона – 3 м від огорожі);

- охоронна зона кабелів зв'язку (0,6м в обидва боки від осі кабелю).
Відстані  між  будівлями  і  спорудами  на  території  газонаповнювальної  станції

приймаються  відповідно  до  зазначених  у  розділі  8  “Газонаповнювальні  станції,
газонаповнювальні  пункти,  проміжні  склади  балонів,  автомобільні  газозаправні  станції,
автомобільні газозаправні пункти”,   ДБН В.2.5-20-2001 “Інженерне обладнання будинків і
споруд. Зовнішні мержі і споруди. Газопостачання”.

7. ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ПЛАНУВАЛЬНО-ПРОСТОРОВОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ
ТЕРИТОРІЇ.

Газонаповнювальні  станції  служать  для  прийому  газу  з  заводів-постачальників,
зберігання і розподілу його в балони і автоцистерни. Основою станцій служать газосховище
і наповнення з цех. Висока пружність парів зріджених вуглеводневих газів і відмінність
температур  в  різних  точках  приймально-роздавальної  системи  створюють  умови  для  їх
переміщення  при  безперервно  мінливому  тиску.  В  насосно-компресорної  схемою
трубопровід рідкої фази для наповнення резервуарів сховища з'єднаний газопроводами: з
рідинним колектором естакади зливу залізничних цистерн, з рідинним колектором колонок
для наливу автомобільних цистерн і двома трубопроводами з напірним колектором насосів,
а  останній  з  колектором  для  наповнення  балонів.  Видатковий  трубопровід  рідкої  фази
резервуарів сховища з'єднаний двома трубопроводами з всмоктуючим колектором насосів,
який  в  свою  чергу  пов'язаний  газопроводом  з  резервуарами  для  зливу  з  балонів
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неіспаряющіхся  важких  залишків  зрідженого  газу  або  з  одним  з  резервуарів  сховища,
спеціально виділеного для зливу неіспаряющіхся  залишків.  Всі  газопроводи рідкої  фази
пов'язані між собою.

Газонаповнювальні  станції  призначені  для прийому (зливу)  газу,  що надходить  з
заводів, а також для зберігання прийнятого газу і розподілу його по споживачах, для чого на
станції  проводиться  розлив  газу  в  ємності  (балони  та  цистерни),  що  доставляються
споживачам.

Газонаповнювальні станції відносяться до вибухонебезпечних споруд, які працюють
під високим тиском, тому до них повинні застосовуватися вимоги, що пред'являються до
газоопаеним установкам, а також вимоги котлонагляду.

7.1. Планування та існуюча забудова території.

Проектне рішення Детально плану території базоване на:
− врахуванні існуючої та проектної дорожньої мережі;
− взаємоув'язки  планувальної  структури  проекту  з  планувальною  структурою

оточуючих територій та рішеннями схеми планування території району та області;
− побажання та вимог замовника, визначених у завданні на проектуванні.

В  межах  території,  що  розглядається  детальним  планом  передбачається
розміщення газонаповнювальної станції загальною місткістю підземних резервуарів 7992
м3. 

Площа  території  під  розміщення  газонаповнювальної  станції  (по  межі
протипожежної  смуги)  складає 4,8  га.  Частина  території  в  межах  якої  розробляється
Детальний план зайнята під'їзними шляхами (автомобільний проїзд, під'їзна залізнична
колія) до ГНС. Також в межах розробки Детального плану розміщені зелені насадження
спеціального призначеня.

Основний під'їзд  для  автомобільного  вантажного  транспорту  до  території  ГНС
передбачений  за  допомогою  проектного  місцевого  проїзду  безпосередньо  від
автомобільної  дороги  місцевого  значення,  яка  пристосована  для  руху  вантажного
транспорту і поєднує промислові території північної частини міста Кремнчука (на яких,
зокрема,  розташований  Кременчуцький  нафтопереробний  завод)  з  автомобільною
дорогою  державного  значення  Суми-Полтава-Олександрія.  Проїзд  запроектовано  поза
адміністративними  межами  міста  Кремнчука,  в  обхід  житлової  забудови  по  вул.
Аерофлотській.  Також  збережено  існуючий  під'їзд  до  території  проектування  з  вул.
Аерофлотської,  який  може  використовуватися  легковим  та,  в  разі  необхідності,
пожежним транспортом.

Підїзд залізничного транспорту передбачений за допомогою проектованої під'їзної
залізничної колії від існуючої залізниці, що розташована на відстані близько 40 метрів від
західних меж території, на яку розробляється детальний план.

В'їзд  на  територію  газонаповнювальної  станції  здійснюється  зі  східного  боку,
перед в'їздом передбачений майданчик для тимчасової стоянки вантажного та легкового
транспорту.

Територія  газонаповнювальної  станції  складається  з  виробничої  та  допоміжної
зон. В межах виробничої зони розташовані основні виробничі будівлі і споруд ГНС, а
саме:

- залізнична зливна естакада;
- резервуарний парк (підземна база зберігання загальною місткістю 7992 м3);
- насосно-компресорне вдділення;
- блок колонок наливу ЗВГ в автоцистерни (8 постів);
-  технологічні  трубопроводи,  що  поєднують  між  собою  відповідні  будівлі  і

споруди виробничої зони.
В межах допоміжної зони розташовані:
- адміністративно-побутовий корпус;
- автомобільні ваги;
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- трансформаторна підстанція;
- дизель-генераторна;
- протипожежена насосна станція;
- підземні резервуари протипожежного запасу води;
- протипожежна насосна станція;
- водозабірна свердловина технічного водопостачання.

Планувальне  та  архітектурно-просторове  рішення  комплексу  будівель  і  споруд
газонаповнювальної  станції  обумовлене  конфігурацією  ділянки  та  планувальними
обмеженнями.  Розміщення  будівель  і  споруд  виконано  у  відповідності  з  вимогами
технологічних  процесів  з  оптимізацію  внутрішніх  зв'язків,  і  з  урахуванням  зручності
обслуговування.

Відстань до існуючих будівель і споруд за межами території ГНС та між будівлями і
спорудами  ГНС підприємства  прийнята  з  урахуванням  санітарних  та  протипожежних
вимог  згідно  з  ДБН  В.2.5-20-2001  Державні  будівельні  норми  України.  “Інженерне
обладнання будинків і споруд. Зовнішні мережі та споруди. Газопостачання”, СниП ІІ-89-
80*  “Генеральные  планы  промышленных  предприятий”,  ПУЕ-2009  “Правила
улаштування  електроустановок”.  Остаточні  рішення  щодо  взаємного  розташування
будівель і споруд на території ГНС будуть прийняті на стадії робочого проектування.

Територія газонаповнювальної станції, а також частина прилеглої до неї території
в межах розробки Детального плану підлягає благоустрою.

7.2. Комплексний благоустрій та 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 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 майданчиків, 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.
На даний момент на території,  на яку розробляється Детальний план відсутній

будь-який  благоустрій,  територія  представлена  невпорядкованими  зеленими
насадженнями (дерева поодинокі  та в групах,  чагарники,  лугові  трави);  територія  має
незадовільний санітарний стан — наявні, зокрема, стихійні звалища побутових відходів
та будівельного сміття.

У проекті передбачаються наступні заходи з благоустрою території:
- влаштування та підтримання у належному стані  проїздів на території  ГНС та

під'їзного шляху до неї;
-  організація  майданчика  для  тимчасової  стоянки  вантажних  та  легкових

автомобілів  перед в'їздом на територію ГНС;
-  прокладання  та  облаштування  пішохідних  доріжок  по  території

газонаповнювальної станції;
- облаштування клумб та газонів на території ГНС;
- озеленення охоронної зони навкруги свердловини технічного водопостачання;
- влаштування розділяючої смуги з кущів між виробничою та допоміжною зоною

на території ГНС;
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-  облаштування  захисної  смуги  шляхом  висадки  дерев  та  кущів  за  межами
території, на якій облаштовується ГНС, в східній частині території, на яку розробляється
Детальний план.

Проектом передбачено влаштування двох типів дорожнього одягу з  наступним
покриттям:

-  тип  1  (під'їзди  до  території  ГНС,  проїзди  на  території  ГНС,  майданчик  для
стоянки автомобілів) — дорожнє  покриття з асфальтобетону;

- тип 2 (вимощення навколо будівель та пішохідні доріжки) — бетонна плитка;
Площі,  що  вільні  від  забудови  та  замощення  підлягають  озелененню

багаторічними травами.
Для  утримання  території  в  задовільному стані  необхідно  проводити  регулярне

прибирання. Паління на території газонаповнювальної станції заборонене.

7.3. Організація руху транспорту і пішоходів.
Транспортна  схема  на  прилеглих  до  ділянки  проектування  територіях  з

розташуванням  газонаповнювальної  станції  організується  наступним  чином:  основний
під'їзд до території газонаповнювальної станції облаштовується з північно-східного боку,
вздовж  адміністративної  межі  міста  Кременчука  (за  межами  міста)  від  існуючої
автомобільної  дороги,  пристосованої  для  руху  вантажного  транспорту,  що  поєднує
північний промисловий вузол міста Кременчука з дорогою державного значення Суми-
Полтава-Олександрія.  Також передбачена можливість під'їзду легкового та пожежного
транспорту  з  існуючого  проїзду місцевого  значення  з  боку вул.  Аерофлотської  міста
Кременчука.  Автомобільний  проїзд  та  тимчасова  стоянка  вантажного  та  легкового
транспорту  біля  східної  межі  території  ГНС  відокремлена  від  територій  житлової
забудови міста Кременчука по вул. Аерофлотській захисною смугою зелених насаджень.

Основний  в'їзд  автомобільного  транспорту  на  територію  газонаповнювальної
станції здійснюється через автоматичні ворота зі східного боку, також передбачені два
додаткові  розосереджені  автомобільні  в'їзди-виїзди  на  територію  газонаповнювальної
станції  з  північного  та  східного  боків.   В'їзд-виїзд  автомобільного  транспорту  на
території ділянки на місце наповнення автоцистерн здійснюється через автомобільні ваги
вантажопідйомністю  60  тон.  Схема  руху  транспорту  розроблена  з  врахуванням
технологічних  та  транспортних  процесів  підприємства,  проектом  передбачено  схему
руху  транспорту  по  території  ділянки  проти  годинникової  стрілки,  з  урахуванням
можливості проїзду до виробничих та допоміжних будівель і споруд.

В'їзд-виїзд  залізничного  транспорту  на  територію  газонаповнювальної  станції
здійснюватиметься  за  допомогою  проектованої  під'їзної  залізничної  колії  з  західного
боку через запроектовані залізничні ваги та ворота на територію ГНС.

Всі  ворота  (для  проїзду  як  автомобільного  так  і  залізничного  транспорту)
обладнуються  автоматичними  системами  відкривання-закривання  та  візуального
спостереження.

Конструктивні параметри під'їзних доріг та технологічних проїздів на території
ГНС  прийняті, виходячи із автотранспортного парку та відповідно до вимог наступних
нормативних документів:

- ДБН В.2.5-20-2001 “Інженерне обладнання будинків і  споруд.  Зовнішні мержі і
споруди. Газопостачання”

- СНіП 2.05.07-91 „Промисловий транспорт”;

Остаточно  ухили,  трасування  та  довжину  під'їзних  доріг  та  технологічних
проїздів на території ГНС буде визначено на подальших стадіях проектування. 

Пішохідний рух по території підприємства здійснюється по пішохідним доріжкам
з твердим покриттям, відповідно до виробничих та побутових потреб.
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7.4. Інженерне забезпечення.
При розробці  розділу «Інженерне забезпечення»  використані  чинні  нормативні

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

поселень;
-  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 кондиціювання»;
-  ДБН В.2.5-20-2001 “Інженерне обладнання будинків і споруд. Зовнішні мержі і

споруди. Газопостачання”.
Для  обслуговування  споруджуваних  об'єктів  на  території  газонаповнювальної

станції проектом передбачається влаштування наступних інженерних систем:
Водопостачання. Джерелом  технічного  та  протипожежного  водопостачання  є

артезіанська свердловина.
На ГНС передбачено дві системи водопостачання — господарська технічна та

протипожежна.  Протипожежна  система  включає в  себе  резервуари  з  протипожежним
запасом води, насосну станцію та кільцевий водопровід високого тиску з гідрантами із
застосуванням ручних установок водяного пожежегасіння.

Забезпечення  питною  водою  робітників  підприємства  здійснюється  шляхом
привезення бутильованої питної води.

Каналізація. На майданчику ГНС передбачені три роздільні системи каналізації:
господарсько-побутова,  виробнича  та  для  відводу  поверхневих  вод  (дощова).
Господарсько-побутові  стоки  від  санітарно-технічних  приладів  самопливом  по
внутрішньо  майданчиковим  мережам  відводяться  на  локальні  очисні  споруди
господарсько-побутових  стоків.  Трубопроводи  господарсько-побутової  каналізацій
виконані з полівінілхлоридних труб (безнапірних).

Дощові  і  талі  стічні  води  з  технологічних  майданчиків  надходять  у  прохідні
колодязі  (із  гідрозатвором)  та  відводяться  самопливом  на  нафтовловлювач.  Очищені
стоки надходять в підземну ємність  для збору зливових стоків, звідки спрямовуються на
технічні потреби (полив території) або вивозяться по мірі накопичення. 

Мережі  самопливної  дощової  каналізації  передбачені  з  азбестоцементних
безнапірних труб.

Мережі самопливної виробничої каналізації — з полівінілхлоридних труб.
Опалення та вентиляція.
Вид опалення адміністративно-побутового корпусу (електричне, газове, тощо) на

території  ГНС буде  визначений на  подальших стадій  проектування,  в  залежності  від
наданих  технічних  умов.  Вентиляція  приміщень  будівлі  адмінистративно-побутового
корпусу припливно-витяжна з механічним та природним спонуканням повітря. 

Електропостачання.
Електропостачання  здійснюється  від  існуючих  повітряних  ліній  за  межами

території ділянки проектування, за допомогою КТП, типу КТП-10/0,4-400кВА або КТП-
6/04-400кВА,  в  залежності  від  наявних  повітряних  ліній  і  технічних  умов,  наданих
відповідними інстанціями.

Всі споживачі на території ГНС живляться окремими кабелями по схемі TN-S.
Стаціонарні  споживачі  першої  категорії:  системи  пожсигналізації  та  раннього

попередження  аварійних  ситуацій  живляться  окремими  кабелями  та  мають  власні
джерела автономного живлення.

Остаточне  розташування  та  потужність  інженерних  мереж,  що  обслуговують
будівлі  і  споруди  газонаповнювальної  станції  визначається  на  подальших  стадіях
проектування (проект,  робоча документація,  тощо) у відповідності до технічних умов,
отриманих у відповідних інстанціях.
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8. ЗАХОДИ З ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ТА
РАЦІОНАЛЬНОГО ВИКОРИСТАННЯ ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ.

8.1. Інженерна підготовка та інженерний захист території.
Інженерна  підготовка    території –  це  комплекс  інженерних  заходів  і  споруд  з

освоєння  території  для  відповідного  містобудівного  використання,  поліпшення
санітарно-гігієнічних умов та мікроклімату.

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

- вертикальне планування території;
- поверхневе водовідведення.
Схему  інженерної  підготовки  та  вертикального  планування  розроблено  на

топооснові М1:1000 з січенням горизонталями через 0,5 м. Система висот — Балтійська.
Відвід поверхневих вод здійснюється по спланованій поверхні у західному напрямку з
подальшим зливанням в існуючу виробничо-дощову каналізацію підприємства.

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

Необхідність здійснення інженерного захисту об'єктів, у проектній документації
слід визначати на основі вимог ДБН В.1.1-25:2009, а термін служби інженерного захисту
повинен  відповідати  терміну  служби  об'єктів,  які  захищаються.  Склад  заходів
інженерної  підготовки встановлюється  залежно  від  природних  умов  освоюваної
території  (рельєфу,  ґрунтових  умов,  міри  затоплюваності,  заболоченості  і  т.  д.)  та  у
відповідності з діючими нормами та правилами.

У  проектній  документації  на  газонаповнювальну  станцію  (об'єкт,  що
розміщується  в  межах  території,  на  яку  розробляється  Детальний  план) необхідно
передбачити  і  розробити  ряд  заходів  щодо  безаварійного  функціювання  об’єкту  для
запобігання  виникненню  надзвичайних  ситуацій  та  забезпечення  захисту  прилеглих
територій.

В  період  експлуатації  ГНС  необхідно  суворо  дотримуватися  технологічного
регламенту, правил техніки безпеки та протипожежної безпеки, діючих норм та правил.

Основні завдання захисту населення і території під час надзвичайних ситуацій
забезпечуються виконанням заходів єдиної системи цивільного захисту, яка розроблена
в складі схеми планування території Кременчуцького району відповідно до ДБН Б.1.1-
5:2007  “Склад,  зміст,  порядок  розроблення,  погодження  та  затвердження  розділу
інженерно-технічних  заходів  цивільного захисту (цивільної  оборони)  в  містобудівній
документації”.

Відповідно  до  п.5.3  (табл.  2)  ДБН  Б.1.1.-14:2012  “Склад  та  зміст  детального
плану території”,  у переліку графічних матеріалів,  які  входять до складу Детального
плану території, який розробляється за межами населеного пункту відсутні креслення
щодо інженерно-технічних заходів  цивільного захисту (цивільної  оборони),  також не
визначений  порядок  розроблення  даного  розділу  у  ДБН  Б.1.1-5:2007  “Склад,  зміст,
порядок  розроблення,  погодження  та  затвердження  розділу  інженерно-технічних
заходів цивільного захисту (цивільної оборони) в містобудівній документації”.  Таким
чином, відповідно до діючого законодавства, на стадії Детального плану, для територій,
що  знаходяться  за  межами  населених  пунктів  розділ  “Інженерно-технічні  заходи
цивільного захисту (цивільної оборони)” окремо не розробляється. 

Однак, для об'єктів, що належать суб'єктам господарювання, проектування яких
здійснюється  з  урахуванням  вимог  інженерно-технічних  заходів  цивільного  захисту,
перелік яких наведений у “Додатку до постанови Кабінету Міністрів України від 9 січня
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2014 р. №6” в складі  містобудівних умов і обмежень, які будуть надані для подальших
стадій  проектування  об'єктів,  зазначених  в  переліку,  необхідно  передбачити  вимогу
щодо  розробки даного розділу відповідно до ДСТУ Б А.2.2-7:2010 “Розділ інженерно-
технічних  заходів  цивільного  захисту  (цивільної  оборони)  у  складі  проектної
документації  об'єктів”.  Відповідно  до  наказу  Міністерства  з  надзвичайних  ситуацій
України  від  23.05.2012  №829  «Про  реалізацію  інженерно-технічних  заходів  під  час
проектування  об’єктів  будівництва»  для  отриманням  вихідних  даних  та  вимог  для
розроблення  розділу  інженерно-технічних  заходів  цивільного  захисту  (цивільної
оборони) у складі проектної документації на об'єкт необхідно звернутися до Головного
управління державної служби України з надзвичайних ситуацій у Полтавській області.

Необхідність  розробки  у  складі  проектної  документації  на  об'єкт  розділу
інженерно-технічних  заходів  цивільного  захисту  (цивільної  оборони)  остаточно
обґрунтовується  розрахунками  щодо  категорії  складності  проектованого  об'єкту  та
результатів ідентифікації та декларування безпеки щодо віднесення об'єкту до таких, що
становлять підвищену небезпеку. 

Положення даного Детального плану необхідно врахувати при розробці розділу
“Інженерно-технічні  заходи  цивільного  захисту  (цивільної  оборони)”,  який  буде
виконуватися у складі розробки наступної Схеми планування Кременчуцького району та
наступного Генерального плану міста Кременчука за окремим завданням, відповідно до
положень  ДБН  Б.1.1-5:2007  “Склад,  зміст,  порядок  розроблення,  погодження  та
затвердження  розділу  інженерно-технічних  заходів  цивільного  захисту  (цивільної
оборони) в містобудівній документації”.

8.2. Містобудівні заходи з охорони навколишнього середовища.
На  території  проектування  Детального  плану  відсутні  особливо  цінні  землі

сільськогосподарського  призначення,  спеціалізовані  підприємства  для  знешкодження
відходів,  але  в  наявності  є  несанкційовані  сміттєзвалища  побутових  відходів  та
будівельного сміття.

З  метою  поліпшення  стану  навколишнього  природного  середовища  та
запобіганню забрудненню оточуючого середовища даним проектом передбачені наступні
містобудівні та інженерні заходи по облаштуванню території,  що розглядається даним
детальним планом:

- ліквідацію несанкційованих сміттєзвалищ;

-  розміщення  комплексу  виробничих  будівель  і  споруд  на  території  ГНС  на
проектних відмітках нижчих, ніж забудова та сільськогосподарські угіддя на прилеглих
територіях;

- влаштування підземної бази зберігання ЗВГ на території ГНС;

-  дотримання  санітарних  і  протипожежних  розривів  між  будівлями  ГНС  та
забудовою на прилеглих територіях; 

- влаштування зеленої захисної смуги вздовж східної межі території ГНС;
-функціонально-планувальна  організація  території  з  урахуванням  діючих

планувальних обмежень;
-інженерна підготовка території (виконання вертикального планування території,

впорядкування поверхневого стоку);
- озеленення і благоустрій території;
- використання механізмів з високими екологічними характеристиками;

- додержання  вимог технологічного регламенту, вимог пожежної безпеки;

-  проведення  систематичного  контролю  за  технічним  станом  техніки,  яка
використовується;

-  додержання  встановлених  нормативів  ГДВ  забруднюючих  речовин  в
атмосферне повітря;
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- регулювання викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря в періоди
несприятливих метеорологічних умовах (НМУ).

У  випадку  виявлення  при  проведенні  робіт  археологічних  об’єктів  необхідно
зупинити роботи та повідомити про це органи охорони пам’ятників.

8.3. Санітарна очистка території.

Завданням  санітарної  очистки  території  є  вивіз  та  знезараження  побутових
відходів з проектної території.

Під  час  будівництва  будівель  і  споруд  ГНС  утворюються  відходи  будівельні
(вивіз на полігон відходів відповідно до договору з комунальними службами).

Під час експлуатації: відходи комунальні (вивіз на полігон відходів відповідно до
договору з комунальними службами); матеріали обтиральні (вивіз на полігон відходів
відповідно  до  договору  з  комунальними  службами);  осад  з  ЛОС  (вивіз  на  полігон
відходів відповідно до договору з комунальними службами);  нафтовміщуючі відходи
(вивіз на нафтопереробне підприємство на утилізацію), ртуть вміщуючи лампи (здача на
спец підприємства згідно укладеного договору.

 

8.4 Протипожежні заходи. Охорона праці.

Протипожежні заходи на території  проектування передбачаються з урахуванням
вимог  ДБН В.1.1-7,  ДБН  В.1.2-7,  НАПБ А.01.001,  НАПБ Б.03.002,  НАПБ 01.035-97
“Правила пожежної безпеки в газовій промисловості”, Закону України “Про пожежну
безпеку”.

Відповідно до законодавства України про охорону праці і пожежної безпеки,
проектом передбачається організація професійно-технічної підготовки працівників
з  метою  здобуття  ними  знань  з  техніки  безпеки  та  здобуття  необхідних  навиків
праці  на  робочих  місцях  відповідно  до  технологічного  процесу  виробництва.
Також  передбачається  забезпечення  їх  санітарно-побутовим,  медичним  і
оздоровчо-профілактичним обслуговуванням, забезпечення взуттям та спецодягом,
створення  нормальних  умов  праці  на  робочих  місцях,  забезпечення  пожежної
безпеки робочих місць.

Необхідно  передбачити  обов'язкове  використання  сертифікованої  продукції
протипожежного  призначення  –  вогнегасників,  речовин  у  вогнегасниках,
вогнезахисних речовин і матеріалів, протипожежного устаткування.

З урахуванням функціонального призначення та параметрів виробничих споруд на
підприємстві передбачені наступні заходи попередження вибухів та пожеж:

1.  Витримуються  нормативні  розриви  між  технологічними  і  допоміжними
спорудами;

2. Система транспорту газу герметична;
3. З'єднання трубопроводів здійснені зварюванням;
4. Всі зварні шви проходять 100% контроль якості неруйнівними методами;
5. Пожежегасіння об'єкту здійснюється відповідно до вимог НПАОП 11.1-1.01-08

“Правил безпеки в нафтогазодобувній промисловості України”, СН 433-79 “Инструкция
по  строительному  проектированию  предприятий,  зданий  и  сооружений  нефтяной  и
газовой промышленности” та інших діючих документів.

6.  Передбачено  автоматичну  систему  пожежної  сигналізації  з  відображенням
тривожного сповіщення про пожежу на пульті пожежного спостереження та передачу
тривоги   до  системи  централізованого  пожежного  та  техногенного  спостереження
служби МНС;

7. Передбачено прямий телефонний зв'язок з найближчою пожежною частиною та
диспечером залізничної станції.
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Згідно НАПБ А.01.001-2004 “Правила пожежної безпеки в Україні” на території
ГНС для гасіння можливої пожежі використовуються первинні засоби пожежегасіння —
вогнегасники та інші засоби пожежегасіння, що розміщені на пожежних щитах.

Для забезпечення споруд витратою води на зовнішнє пожежегасіння передбачено
резервуари  протипожежного  запасу  води.  Передбачено  резервуари  протипожежного
запасу води, а також запас води для часткового поповнення протипожежного запасу.
Поповнення  решти  протипожежного  запасу  води  протягом  24  годин  шляхом
закачування води із існуючої водної свердловини.

На території підприємства, відповідно до розрахунків, розміщені пожежні щити та
встановлені вогнегасники (у приміщеннях та на відкритих майданчиках.).

Остаточно спосіб гасіння зовнішньої та внутрішньої пожеж, уточнення необхідних
витрати  води  на  ці  потреби,  уточнення  місць  розташування  пожежних  резервуарів,
уточнення  трасування  мереж  протипожежного  водопостачання  та  їх  гідравлічний
розрахунок пропонується виконати на подальших стадіях проектування (стадії “Проект”
і “Робоча документація”) відповідно і з урахуванням існуючої системи пожежегасіння
підприємства.

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.

9. ЗАХОДИ ЩОДО РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕТАЛЬНОГО ПЛАНУ

Реалізація детального плану передбачається на протязі 2-3 років. 
Першочергово виконується інженерна підготовка території, потім – будівництво

запроектованих будівель і споруд з прокладанням запроектованих інженерних мереж та
транспортних комунікацій, наступним є благоустрій прилеглої території. 
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10. ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ 

№ Показник
Одиниця
виміру

Кількість Примітка

1 Території

1.1
Площа території в межах розробки 
Детального плану
в тому числі 

га 10,0

площа  територій  для  розміщення
промислово-виробничих  об’єктів  ІV-V
класів шкідливості — В–2

га 8,53

площа  територій  озеленення  спеціального
призначення –С-3

га 1,47

1.2.
Площа  території  під  розміщення
газонаповнювальної станції

га 4,8

1.3.
Площа  території  під  розміщення  зеленої
захисної смуги.

га 0,36

1.4.
Площа  території  під  транспортними
комунікаціями за межами території ГНС в
межах розробки Детального плану.

м2 1958

2.
Розміщення газонаповнювальної 
станції

2.1 Площа відведеної земельної ділянки га 10,0

2.2.
Площа території під розміщення 
газонаповнювальної станції (по межі 
протипожежної смуги), у тому числі

га 4,8

2.3.
Площа території під розміщення 
газонаповнювальної станції (в межах 
огорожі), у тому числі

га 3,83

2.3.1 Площа забудови м2 516,7

2.3.2.
Площа підземної бази зберігання 
(резервуарного парку)

м2 9000

2.3.3 Площа твердого покриття м2 13624
2.3.4 Площа озеленення м2 17390

2.4 Загальна місткість бази зберігання ЗВГ м3 7992,0

2.5 Річний обсяг продукції тис. тон 120

2.6 Максимальний денний обсяг продукції тон 475

2.7 Кількість колонок наливу ЗВГ постів. 8

2.8 Кількість працюючих 
2.8.1 всього чол 25
2.8.2 в зміну чол 15
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