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Склад детального плану 
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Назва розділу Позначення 

ТОМ 1  
Текстові матеріали 

 
008-06\21- ПЗ 

1. 
Пояснювальна записка  

В. Графічні матеріали 008-06\21- ПЗ 

1. 
Схема розташування території у планувальній структурі на-

селеного  
ГП-1 

2. 

План існуючого використання території поєднаний зі схемою 

існуючих планувальних обмежень. Опорний план. М1:2000 

(Фрагмент М 1:1000). 

ГП-2 

 
3. Проектний план (М1:2000) поєднаний зі схемою існуючих та 

проектних планувальних обмежень, схемою організації руху 

транспорту  і пішоходів. (Фрагмент М 1:1000). 

ГП-3 

4. 

Схема інженерної підготовки території та вертикального 

планування М 1:1000. План червоних ліній М 1 :2000. Крес-

лення поперечних профілів вулиць. (М1:200).  

ГП-4 

5. 
Схема інженерних мереж, споруд і використання підземного 

простору. (М 1:2000). 
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Склад пояснювальної записки 

1. Вступ. 

2. Загальні положення. 

3. Природні, соціально-економічні та містобудівні умови. 

4. Стисла історична довідка. 

5. Оцінка існуючої ситуації. 

6. Розподіл території за функціональним використанням, розміщення забудови, 

структура забудови, яка пропонується. 

7. Характеристика видів використання території. 

8. Пропозиції щодо встановлення режиму забудови території. 

9. Містобудівні умови і обмеження забудови території. 

10. Основні принципи планувально-просторової організації території. 

11 .Вулично-дорожня мережа, транспортне обслуговування, організація руху 

транспорту і пішоходів. 

12. Інженерне забезпечення території, розміщення інженерних мереж. 

13. Інженерна підготовка та інженерний захист території. 

14. Комплексний благоустрій та озеленення території. 

15. Містобудівні заходи щодо поліпшення стану навколишнього середовища. 

15.1 Охорона навколишнього природного середовища. 

16. Техногенна та пожежна безпека. 

16.1 Інженерно-технічні заходи цивільного захисту на мирний час.  

17. Заходи щодо реалізації детального плану. 

18. Перелік вихідних даних. 

19. Техніко-економічні показники детального плану. 
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1. ВСТУП 

Детальний план території земельної ділянки, орієнтовною площею 0,0100га, розташо-
ваної в межах смт. Високий, Харківського  району Харківської області, для будівництва та 
обслуговування базової станції мобільного зв’язку, виконано на підставі: 

- рішення УІ сесії УІІІ скликання Височанської селищної ради від 02 квітня 2021року; 
-договору на виготовлення проектно-технічної документації між замовником  та 

ФОП Капустенко С.В. 
-завдання на проектування; 

-державних вимог наданих управлінням містобудування та архітектури Харківської 
ОДА. 

Детальний план містить графічні і текстові матеріали, склад яких відповідає ДБН 
Б.1.1-14:2012 «Склад та зміст детального плану території».  

Пропозиції детального плану мають бути реалізовані протягом нормативного 
розрахункового терміну до 2028 року (згідно п. 4.4 з врахуванням можливих 
інвестиційних намірів будівництва для відповідної території.  

Рішення детального плану не суперечать функціональному призначенню та місто-
будівному зонуванню території, що визначені у схемі планування території Харківської 
області, розробленої Українським державним науково-дослідним інститутом проектування 
міст «Дніпромісто» та затвердженої рішенням Харківської обласної ради у 2010 р. 

Топографічну основу проекту складає геодезична зйомка М 1:2000, 1:500, виконана 
у 2020 році Ф-О-П Гордієнко М.І. 

Площа та межі території, що визначені ДПТ можуть бути уточнені при розробки 
землевпорядної документації. 

 

2. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ: 
Запровадження визначених Законом України «Про регулювання містобудівної 

діяльності» раціональних засобів управління використанням і забудовою території 
шляхом планування території є найактуальнішим з цих завдань, його вирішення 
сприятиме наповненню місцевих бюджетів, заохоченню інвестицій і пожвавленню 
місцевої економіки, розвитку міста. 

Детальний план території розробляється з метою вирішення деяких питань:  
-уточнення планувальної структури і функціонального призначення території, 

просторової композиції, параметрів забудови, тощо; 
-функціональне призначення, режим та параметри забудови, розподіл територій 

згідно з державними будівельними нормами, стандартами і правилами;  
-містобудівні умови та обмеження за відсутності плану зонування території; 

доцільність, обсяги, послідовність використання території; черговість та обсяги 
інженерної підготовки території; систему інженерних мереж; 

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

цільового призначення. 

Розроблення детального плану здійснено на підставі наступних нормативних докумен-
тів: 

-  ДБН Б.1.1-14:2012 «Склад та зміст детального плану території»; 
-  ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування та забудова територій»; 
- ДСТУ Б Б.1.1-17:2013 «Умовні позначення графічних документів містобудівної 

документації»; 
-  Державні санітарні правила проектування та забудови населених пунктів.1996р.; 
-  ДБН В.2.3-5:2018 «Вулиці та дороги населених пунктів»; 
- ДСТУ Б В.1.1-36:2016 «Визначення категорій приміщень, будинків та зовнішніх 

установок за вибухопожежною та пожежною безпекою». 
- ДЕРЖАВНІ САНІТАРНІ НОРМИ І ПРАВИЛА захисту населення від впливу елект-

ромагнітних випромінювань. 
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- ДБН В.1.2-4:2019 «Інженерно-технічні заходи цивільного захисту»; 
- ДБН В.1.1-5:2007 «Склад, зміст, порядок розроблення, погодження та затвердження ро-

зділу інженерно-технічних заходів цивільного захисту (цивільної оборони) у містобудівній 
документації»; 

- ДБН В.2.2.5-97 «Захисні споруди цивільного захисту». 

 

3. Природні, соціально-економічні та містобудівні умови 

Харківський район — район в Україні, у північній та центральній частині Харківської 
області, що був утворений 2020 року. Адміністративний центр — місто Харків. 

До складу району входять 15 територіальних громад. 
Височанська селищна громада — територіальна громада в Україні, в Харківському 

районі Харківської області. Адміністративний центр — смт Високий. 

Площа громади — 61,1 км2, населення громади — 27 478 осіб (2020).
 

Утворена 12 червня 2020 року шляхом об'єднання Височанської, Бабаївської і Покоти-
лівської селищних рад та частини Яковлівської (с. Ржавець) сільської ради Харківського ра-
йону Харківської області. Перші вибори селищної ради та селищного голови Височанської 
селищної громади відбулися 25 жовтня 2020 року. 

До складу громади входять 3 селища міського типу (Високий, Бабаї і Покотилівка), 1 

село (Ржавець) та 2 селища (Затишне і Нова Березівка). 

Висо́кий — селище міського типу Харківського району Харківської області, знахо-
диться за 15 км на південний захід від Харкова. 

Селище міського типу Високий знаходиться між містом Південне та смт Покотилівка. 

На відстані 3 км протікає річка Ржавчик та за 4 км — річка Мерефа. 

До селища примикають селище Нова Березівка та село Ржавець. 

Через селище проходить частина харківської окружної дороги, автомобільна дорога М 
18 (Е105), а також залізниця, що має на території селища три зупинні платфор-
ми Науковий, Високий, Зелений Гай. Селище оточують лісові масиви (дуб). 

 

 4 Стисла історична довідка 

Харківський район утворено 19 липня 2020 року згідно із Постановою Верховної Ради 
України № 807-IX від 17 липня 2020 року в рамках Адміністративно-територіальної реформи 
в Україні. До його складу увійшли: Харківська, Люботинська, Дергачівська, Мереф'янсь-
ка, Південноміська міські, Безлюдівська, Височанська, Малоданилівська, Солоницівська, Но
воводолазька, Пісочинська, Роганська селищні та Вільхівська,Липецька і Циркунівська сіль-
ські територіальні громади. Перші вибори Харківської районної ради відбулися 25 жовтня 
2020 року. 

Раніше територія району входила до складу ліквідованих в той же час Харківського ра-
йону (1923—2020), Дергачівського, північної частини Нововодолазького районів, а також 
міст обласного підпорядкування Харкова та Люботина (територія Люботинської міської ра-
ди). 

Засновано Високий в 1903 році як селище службовців Південної залізниці. Земельними 
ділянками в селищі володіли 350 чоловік. У 1920-ті роки населення Високого значно збіль-
шилося за рахунок забудов в основному робітниками та службовцями м. Харкова. Поруч 
з'явилися нові селища: Зелений Гай (1907), Науковий (1935), Новий Високий (1957). У 1964 
році вони разом з хутором Відпочинок ввійшли до складу Високого. 

 

 5.Оцінка існуючої ситуації 
Детальний план території розроблений в цілях забезпечення сталого розвитку  

території, виділення елементів планувальної структури території проектування, 
встановлення параметрів планованого розвитку елементів планувальної структури, 
встановлення меж розміщеного об'єкту будівництва базової станції мобільного зв’язку 
ПрАТ «ВФ Україна». 

Територія телекомунікаційної інфраструктури, що розглянута, розташована в ме-

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/2020
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%96%D0%B2
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D0%B9_(%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%81%D0%BE%D1%87%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%BD%D0%B0_%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D0%B0#cite_note-1
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%81%D0%BE%D1%87%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%BD%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%97%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%BD%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%BD%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%BD%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%81%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0_(%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%86%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D0%B9_(%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%97
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%96%D0%B2%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%86%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%88%D0%BD%D0%B5_(%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7%D1%96%D0%B2%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5_%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%82%D0%B8%D0%BF%D1%83
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%96%D0%B2
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%96%D0%B2%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B5_(%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%82%D0%BE)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%96%D0%B2%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B8%D0%BA_(%D1%80%D1%96%D1%87%D0%BA%D0%B0)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%84%D0%B0_(%D1%80%D1%96%D1%87%D0%BA%D0%B0)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7%D1%96%D0%B2%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%86%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%BD%D0%B0_%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_(%D0%B7%D1%83%D0%BF%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%82)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D0%B9_(%D0%B7%D1%83%D0%BF%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%82)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%93%D0%B0%D0%B9_(%D0%B7%D1%83%D0%BF%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%82,_%D0%9F%D1%96%D0%B2%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0_%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8F)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0_%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%96
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0_%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%96
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8E%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B0%D1%87%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%84%27%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%84%27%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%96%D0%B2%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%B7%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%BD%D0%B0_%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%81%D0%BE%D1%87%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%BD%D0%B0_%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%BD%D0%B0_%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%BD%D0%B0_%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B7%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%BD%D0%B0_%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B7%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%BD%D0%B0_%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%96%D1%81%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%BD%D0%B0_%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%BD%D0%B0_%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%85%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%81%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%81%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B8%D1%80%D0%BA%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%81%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_(1923%E2%80%942020)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_(1923%E2%80%942020)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B0%D1%87%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B7%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%96%D0%B2
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8E%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8E%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8E%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%96%D0%B2%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0_%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/1920-%D1%82%D1%96
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жах населеного пункту смт. Високий та межує:  
- з півночі – лісосмуга; житлова садибна забудова; 
-  з півдня та сходу – автошлях М18; 

- з заходу – садибна житлова забудова, кафе. 
Загальна площа (в межах огорожі) під розташування баштової споруди складає 

0,0100га.  
Сучасний стан використання території кварталу відображено на кресленнях (див. 

лист ГП-2). 

В цілому, територія, яка проектується має вигідне містобудівне розміщення в стру-
ктурі селища: зручний автомобільний зв'язок та достатнє інженерне забезпечення, що 
надає переваги в розміщенні проектної території, що створює всі умови для її перспекти-
вного розвитку. 

5.1 Використання території. 
В даний час, територія вільна від забудови. Заболоченості, річок та струмків на діля-

нках немає. Рельєф ділянки, що підлягає забудові, має незначний перепад у висотному від-
ношенні (182,78…183,16) з пониженням ухилу у північно -  східному напрямку.  

5.2 Характеристика будівель (по видам, поверховості, ступеню зносу). 
Територія вільна від забудови. 
5.3 Об’єкти культурної спадщини: На розглянутій  земельній ділянці відсутні 

пам’ятники історії та монументального мистецтва, що взяті під охорону держави.  
5.4 Об’єкти природно – заповідного фонду. В зоні впливу об’єктів, передбачених 

даним ДПТ відсутні об’єкти природно – заповідного фонду, як існуючі, так і перспекти-
вні. 

5.5 Характеристика інженерного обладнання. 
Територія проектування вільна від інженерних мереж.  
5.6 Характеристика транспорту. 
Під’їзди  безпосередньо на проектну територію здійснюється по існуючим шляхам з 

автомобільної дороги міжрайонного значення М 18 «Харків-Сімферополь-Алушта-

Ялта». 
5.7 Характеристика озеленення і благоустрою. 
Територія вільна від деревних насаджень. 
5.8 Планувальні обмеження. 
Планувальним обмеженням на території ДПТ є існуючі об’єкти, охоронні зони ін-

женерних мереж та межі землекористування.  
Проведеним аналізом існуючого стану природного та урбанізованого середовища в ці-

лому не виявлено інших обмежень для реалізації запланованої на даній території містобуді-
вної діяльності. 

 

6. Розподіл території за функціональним використанням, розміщення забудови, 
структура забудови, яка пропонується. 

Опираючись на нормативну документацію, при розробці структурно  планувальної 
організації та забудови проектної  території враховувалися такі фактори: 
                       -  існуюча містобудівна ситуація; 
                        - природно-ландшафтна характеристика району. 

В результаті будівництва об’єкту базової станції мобільного зв’язку, після укладення 
договорів оренди об’єкту телекомунікаційної інфраструктури з операторами мобільного 
зв’язку буде задоволений попит населення Харківського району Харківської області в 
сучасному якісному зв'язку. 

На земельній ділянці орієнтовними розмірами 10,0 х 10,0м передбачається 
будівництво: 

•  металевої башти; 
•  фундаментних блоків ФБС для контейнера з технологічним обладнанням; 

•  пристрою захисного та блискавкозахисного заземлення; 

• огорожі 10м х10м.(три ряди колючого дроту по периметру огорожі); 
• щит розподільний; 
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• щит обліку. 
Під’їзд до ділянки виконується по існуючий дорозі. 
Основне функціональне призначення об’єкту проектування та основний вид 

діяльності підприємств що даний об’єкт використовують - діяльність у сфері 
телекомунікацій із правом на технічне обслуговування та експлуатацію 
телекомунікаційної інфраструктури. 

Башта, що встановлюється не потребує присутності обслуговуючого персоналу.   
Також передбачається розміщення кабельної лінії 0,4 кВ для енергопостачання  

обладнання. Орієнтовна точка підключення кабельної лінії що проектується 
передбачається від існуючої ТП. Траса прокладки довжина траси (орієнтовно)  по  існу-
ючим та проектним опорам. 

Вибір остаточної траси енергомережі, місце підключення та умов прокладення буде 
визначено по ТУ на наступних стадіях проектування згідно з вимогами чинного 
законодавства. 

Проектною документацією не передбачено зміни в формування транспортної 
мережі.  

Запропоновані параметри проектного об’єкту, що визначені даним ДПТ, у випадку 
відхилення від рішення ДПТ можуть корегуватись на наступних стадіях проектування у 
складі уточнення контуру забудови та благоустрою. Конкретні параметри проектного 
об’єкту визначаються намірами забудови та містобудівними умовами з відповідною 
ув’язкою з рішенням ДПТ. В разі необхідності, відповідно до вимог нормативної 
документації, у затверджений ДПТ можуть бути внесені зміни у встановленому законом 
порядку. 

 

7. Характеристика видів використання території. 
Межі детального плану території прийняті згідно завдання на проектування та фун-

кціонально обумовлених потреб. Ділянка у вигляді прямокутника, планування якої 
здійснюється в процесі розроблення даного детального плану, загальною площею – 

0,0100га, з них: 
•  Площа майданчика під устаткування – 0,0100га; 

 

8. Пропозиції щодо встановлення режиму забудови території. 
Режим використання та забудови території проектування визначається з 

урахуванням наявних планувальних обмежень. 
Визначений режим забудови території обумовлений необхідністю сталого розвитку те-

риторії, виділення елементів планувальної структури території проектування, встановлення 
параметрів планованого розвитку елементів планувальної структури, встановлення меж зон 
розміщення  об'єкту капітального будівництва.  

Проведеним аналізом існуючого стану природного та урбанізованого середовища в ці-
лому не виявлено інших обмежень для реалізації запланованої на даній території містобудів-
ної діяльності. 

На час розроблення детального плану території актуальна містобудівна документація, 
зокрема в межах ділянки проектування, відсутня. За відсутності місцевої містобудівної до-
кументації  загальні містобудівні умови та обмеження забудови визначаються  детальним 
планом території ( розділ 9 ПЗ). 

ПРОЕКТ 

9. Містобудівні умови і обмеження для проектування об’єкта будівництва: 
Назва об’єкта будівництва  

Будівництва та експлуатації базової станції мобільного зв’язку ПрАТ «ВФ Україна» 

Загальні дані: 
1 Вид будівництва, адреса або місцезнаходження земельної ділянки : Харківська 

обл., Куп'янський район, в межах населеного пункту смт. Високий на тери-
торії Височанської селищної ради 
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2 Інформація про замовника: ХХХХХХ** 

**Замовник проектно – кошторисної документації. 
3 Відповідність цільового та функціонального призначення земельної ділянки 

містобудівній документації на місцевому рівні – відповідає*** 

****Категорія земель визначається на підставі землевпорядної документації. 
Містобудівні умови та обмеження: 

1 граничнодопустима висотність будинків, будівель та споруд у метрах: до 35м. 
2 максимально допустимий відсоток забудови земельної ділянки: за завдання на 

проектування та діючих нормативних документів. 
3 максимально допустима щільність населення в межах житлової забудови 

відповідної житлової одиниці (кварталу, мікрорайону): не визначається  

4 мінімально допустимі відстані від об’єкта, що проектується, до червоних ліній, 
ліній регулювання забудови, існуючих будинків та споруд, тощо:згідно вимог 
санітарного  законодавства та інших нормативних вимог. 
Під'їзд автотранспорту до об'єкту по існуючим місцевим вулицям та запро-
ектованим  проїздам з відповідним їх благоустроєм (облаштуванням під’їзної 
грунтово – щебеневої дороги). Благоустрій проектувати з додержанням ви-
мог ДБН.  

5 планувальні обмеження ( межі історичних ареалів, зони регулювання забудови, 
зони охоронюваного ландшафту, зони охорони археологічного культурного ша-
ру, в межах яких діє спеціальний режим їх використання, охоронні зони об’єктів 
природно-заповідного фонду, прибережні захисні смуги, зони санітарної охоро-
ни: відсутні  

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

Охоронні зони інженерних комунікацій встановлюються згідно вимог чинно-
го законодавства  

 

10. Основні принципи планувально-просторової організації території. 
Основними принципами планувально-просторової організації даної території є: 
- розміщення вищезазначених об’єктів з урахуванням містобудівної ситуації, що скла-

лася на суміжних територіях; 
 --максимально зручне розташування об’єкту. 
За результатами інженерно-будівельної оцінки територія сприятлива для забудови, 

придатна для зведення будівель і споруд.  

 

11. Вулично-дорожна мережа, транспортне обслуговування, організація руху 
транспорту і пішоходів 

На території проектування існує сформована мережа вулично-дорожної мережі смт. 

Високий. 

Рух, до проектної території, передбачений лише спецтехнікою ( обслуговування 
інженерних мереж, забудови, тощо.). Зручність, безпека та оптимальна доступність – ос-
новні вимоги, які являються критерієм при організації схеми руху транспорту.  

 

12. Інженерне забезпечення території, розміщення інженерних мереж. 
Інженерна інфраструктура включає інженерні мережі, які в подальшому необхідні 

для забезпечення технологічного процесу та роботи телекомунікаційної інфраструктури. 
Інженерне обладнання базової станції мобільного зв’язку  включає електропостачання. 

Передбачається енергопостачання об’єкту шляхом будівництва кабельної  траси 
енергопостачання з підключенням до існуючої ТП. Вибір остаточної траси енергомережі, 
місце підключення та умов прокладення буде визначено по ТУ на наступних стадіях 
проектування згідно з вимогами чинного законодавства. 

Розміщення і експлуатація обладнання баштової споруди не вимагає 
водоспоживання та водовідведення. Потреби в підключенні до мереж водопроводу та 
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каналізації немає, тому відомості про можливі джерела водопостачання і показники 
водовідведення не розглядалися. 

 

13. Інженерна підготовка та інженерний захист території. 
За результатами інженерно-будівельної оцінки території дана територія відноситься 

до сприятливої для будівництва і не потребує спеціальних заходів щодо організації 
захисту від несприятливих природних і антропогенних явищ.  

На майданчику необхідно передбачати зняття (як у насипу, так і виїмку), 
складування та тимчасове зберігання родючого шару ґрунту, де він не буде порушений, 
забруднений, підтоплені або затоплений при виробництві будівельних робіт або при  

експлуатації підприємств, будівель або споруд. Умови зберігання і порядок 
використання знятого родючого шару ґрунту визначається органами, що надають у 
користування земельні ділянки. 

Вертикальне планування території, в цілому, забезпечує допустимі для руху всіх  

видів транспорту уклони на проїздах з раціональним балансом земельних робіт.  
Вертикальне планування території що проектуються вирішене з врахуванням  

максимального збереження існуючого рельєфу та відведення поверхневих вод. 
 

14. Комплексний благоустрій та озеленення території. 
Передбачається комплексний благоустрій території будівництва та під’їзних  

шляхів.  
Посадка дерев не передбачається, озеленення представлено лише газоном. 
Огорожу території слід передбачити відповідно до норм технологічного проектування. 

15. Містобудівні заходи щодо поліпшення стану навколишнього середовища.  
Охорона навколишнього природного середовища. 

Стан навколишнього середовища проектних територій, яка розглядається, 
визначається санітарним станом повітря, води, ґрунту, акустичним режимом, 
благоустроєм території. 

Промислові джерела викидів в атмосферу в межах ділянки відсутні. Лінійним 
джерелом викидів в атмосферу є автотранспорт. 

Для станції мобільного зв’язку, що проектується, вимоги які б регламентували 
стандартну санітарно-захисну зону, немає. Однак, устаткування стільникового зв'язку є 
джерелом електромагнітного випромінювання. 

Зона можливого впливу та необхідність встановлення санітарно-захисної зони та її 
розмір, визначаються на наступних стадіях проектування розрахунковими методами для 
кожного об’єкту в залежності від потужності, типу і висоти установки устаткування, 
рельєфу місцевості, тощо. 

Після укладення договорів оренди об’єкту телекомунікаційної інфраструктури з 

операторами мобільного зв’язку, на наступних стадіях проектування, а саме у робочому 
проекті, для визначення масштабів і рівнів впливів планованої діяльності - оцінки 
електромагнітного впливу антен з точки зору безпечного місця знаходження для  

населення на навколишнє середовище та заходів щодо запобігання або зменшення  цих 
впливів необхідно виконати вимоги ДБН А.2.2-1-2003 «Склад і зміст матеріалів оцінки 
впливу на оточуюче середовище при проектуванні і будівництві підприємств, будівель і 
споруд». 

На теперішній час відстань до найближчої житлової забудови  (присадибної ділян-
ки) становить орієнтовно 18,50м. 

Інженерні мережі прокладаються з урахуванням існуючих норм і правил.  
Рішення з інженерної підготовки території дозволяють відводити дощові і талі води 

за межі ділянки. 
В основу проектування об’єкту покладений ряд основних принципів:  
•  збереження і раціональне використання природних ресурсів;  
•  дотримання нормативів допустимих рівнів екологічного навантаження на 

природне середовище; 
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•  дотримання протипожежних та санітарних нормативів. 
 

15.1 Охорона навколишнього природного середовища. 

Відповідно до Методичних рекомендацій, містобудівна документація обов’язково під-
лягає процедурі СЕО якщо одночасно відповідає двом критеріям відповідно до статті 2 Зако-
ну України «Про стратегічну екологічну оцінку», а саме: які стосуються сільського госпо-
дарства, лісового господарства, рибного господарства, енергетики, промисловості, транспор-
ту, поводження з відходами, використання водних ресурсів, охорони довкілля, телекомуніка-
цій, туризму, містобудування або землеустрою (схеми) та виконання яких передбачатиме ре-
алізацію видів діяльності (або які містять види діяльності та об’єкти), щодо яких законодав-
ством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля, або які вимагають оці-
нки, зважаючи на ймовірні наслідки для територій та об’єктів природнозаповідного фонду та 
екологічної мережі (далі - території з природоохоронним статусом), крім тих, що стосуються 
створення або розширення територій та об’єктів природно-заповідного фонду.  

Дана містобудівна документація не відповідає одночасно двом переліченим критеріям, 
тому відповідно до Методичних рекомендацій та ст.2 ЗУ «Про стратегічну екологічну оцін-
ку» не є обов’язковим. 

Враховуючі вищезазначене, виконавець проектних робіт в ході розроблення детального 
плану, планує передбачити можливість в текстовій частині проекту, тезисна надати характе-
ристику можливого впливу майбутнього будівництва проектних будівель на навколишнє се-
редовище. 

Детальний план розробляється з урахуванням природо-кліматичних умов, існуючого 
рельєфу території, особливостей прилеглої території та забудови, з дотриманням технологіч-
них та санітарних розривів, з урахуванням взаємозв’язків основних та допоміжних споруд.  

Ділянка, що розглядається, не відноситься до земель водного фонду, прибережних за-
хисних смуг, лісогосподарських зон, територій історико-культурного, природо- заповідного, 
рекреаційного чи оздоровчого призначення. Територія ДПТ також не межує з територіями, 
що мають природоохоронний статус.  
 

16. Техногенна та пожежна безпека. 

При визначенні заходів щодо техногенної безпеки, пов’язаних із запобіганням 
можливості виникнення аварій на об’єкті, проектування слід здійснювати з урахуванням 
вимог Кодексу цивільного захисту України, Правил техногенної безпеки у сфері 
цивільного захисту на підприємствах, в організаціях, установах  та інших нормативних 
документів. 

Пожежна безпека об’єкта забезпечується комплексом проектних рішень, спрямованих 
на попередження пожежі, а також створення безпечних умов роботи об’єкту, евакуацію лю-
дей і матеріальних цінностей. 

Оцінка рівня захисту і контроль безпеки здійснюється на стадіях:  
• проектування - з метою прогнозу очікуваного рівня безпеки; 
•  будівництва, коли здійснюється авторський та технічний контроль та при  

введенні підприємства в експлуатацію; 
•  експлуатації об’єкту. 

Пожежна безпека об’єкта забезпечується комплексом проектних рішень, спрямованих 
на попередження пожежі, а також створення безпечних умов роботи об’єкта. Зовнішнє по-
жежогасіння забезпечується у відповідності до вимог норм та правил. На наступних стадіях 
проектування слід забезпечити повний обсяг заходів з пожежної безпеки відповідно до вимог 
чинного законодавства. 

16.1 Інженерно-технічні заходи цивільного захисту. 
З метою попередження виникнення надзвичайних ситуацій та забезпечення завчасно тех-

ногенної безпеки та цивільного захисту населення на території детального плану під час будів-
ництва нових або реконструкції існуючих будівель та споруд, які можуть бути віднесені до пе-
реліку об’єктів, визначених ПКМУ № 6 від 09.01.2014 року, суб’єкту господарювання цього 
об’єкту необхідно передбачити розробку відповідного розділу інженерно-технічних заходів 
цивільного захисту на стадії проектування будівництва або реконструкції об’єкту відповідно 
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до вимог ДСТУ 8773:2018. 
Для зменшення наслідків надзвичайних ситуацій техногенного та природного характе-

ру необхідне своєчасне оповіщення людей про загрозу та вимкнення надзвичайних ситуацій, 
обстановку, яка склалася, а також інформувати про порядок і правила поведінки в умовах 
надзвичайних ситуацій. Це дає можливість вжити необхідніших заходів щодо захисту людей 
і матеріальних цінностей. 

Оповіщення людей здійснюється у відповідності до плану цивільного захисту Харків-
ської області та шляхом передачі інформації через радіотрансляційну мережу. 

Місця встановлення оповіщення визначаються розділом через ІТЗ ЦЗ (ЦО) та\або спе-
ціальним проектом системи оповіщення. 

Об’єкт проектування - базова станція мобільного зв’язку ПрАТ «ВФ Україна» є части-
ною (складовою) системи оповіщення. 

В подальшому у разі складання відповідного розділу у складі комплексної схеми грома-
ди, детальний план території за необхідністю буде доповнено схемою інженерно-технічних 
заходів цивільного захисту або враховано у складі проектних рішень. 

 

17. Заходи щодо реалізації детального плану. 
Виходячи з вимог Закону «Про регулювання містобудівної діяльності» з метою органі-

зації комплексної забудови території, яка  є засобом забезпечення громадських та приватних 
інтересів, детальним планом розвинуто та уточнено функціональне та цільове використання 
території, щодо необхідності організації проведення робіт та спрямування фінансування на 
ефективне використання наявної території.  

Розроблений детальний план території підлягає громадським слуханням.  
Режим забудови ділянок, визначених для містобудівних потреб, обов’язковий для 

врахування під час розроблення землевпорядної документації.  
Порядок проведення громадських слухань щодо врахування громадських інтересів під 

час розроблення проектів містобудівної документації на місцевому рівні затверджений пос-
тановою Кабінету Міністрів України. 

Затверджений детальний план є підставою для оформлення вихідних даних на проекту-
вання об'єктів. 

Режим забудови ділянок, визначених для містобудівних потреб, обов’язковий для 
врахування під час розроблення землевпорядної документації. 

 

18. Перелік вихідних даних. 
1. Рішення УІ сесії УІІІ скликання Височанської селищної ради від 02 квітня 2021року; 
2. Завдання на розроблення ДПТ 

3. Державні вимоги Департаменту містобудування та архітектури Харківської обласної 
державної адміністрації. 
4. Інші матеріали. 

 



 

      

008-06\21– ПЗ 

Аркуш 

      

1212 Изм. Кіл. Аркуш № док. Підпис Дата 

  

 

9 Основні техніко-економічні показники  

Назва показників 
Одиниця 

виміру 

Значення показників 

Існуючий 

стан 

Етап від 3 до 
7 років 

Територія    

Територія в межах проекту 

у тому числі: Га\% 1,0000/100 1,0000\100 

- житлова забудова 

у тому числі: « - - 

а) квартали садибної забудови « 0,0712\7 0,0712\7 

б) квартали багатоквартирної забудо-
ви  (з урахуванням гуртожитку) « - - 

-  ділянки установ і підприємств об-
слуговування (крім підприємств і 
установ мікрорайонного значення) 

« - - 

- зелені насадження (крім зелених на-
саджень мікрорайонного значення) 
у тому числі: 

« 0,2519\25 0,2519\25 

а) землі лісового фонду « - - 

- вулиці, площі (крім вулиць мікрора-
йонного значення) « 0,1085\11 0,1200\12 

- території (ділянки ) забудови іншого 
призначення (ділової, виробничої, 
комунально-складської, курортної, 
оздоровчої тощо) 

« 0,5684\57 0,5469\55 

- інші території, в.ч.  
 інженерна споруда 

« - 0,0100\1 

Населення тис.осіб - - 

Житловий фонд  - - 

Установи та підприємства обслуго-
вування 

 - - 

Вулично-дорожня мережа та місь-
кий пасажирський транспорт 

   

Відкриті автостоянки для тимчасового 
зберігання легкових автомобілів  маш.місць - - 

Інженерне обладнання    

- електропостачання, 
Споживання сумарне 

кВт 4 За проектом 

Інженерна підготовка та благоуст-
рій 

   

Територія забудови, що потребує за-
ходів з інженерної підготовки з різних 
причин  

га 

% до тер. 
- 

0,0168 

2 

Примітка: Наведені техніко-економічні та технологічні показники щодо щільності забудови, загаль-
ної площі будівель та споруд, можуть дещо коригуватись. Окремі показники можуть уточнюватись інвесто-
ром при складанні завдання на проектування. 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГРАФІЧНА      ЧАСТИНА 
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