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АВТОРСЬКІ ПРАВА 

 

          Авторський колектив передає замовнику дану документацію, але не   

передає авторські права на неї. 

         Усі ідеї, котрі представлені в цієї містобудівної документації у вигляді: 

малюнків, схем, креслень, опису та інше, є власністю ТОВ «НВП ПРАЙД»  та 

авторського колективу проекту. Розробка наступних стадій проекту, 

використання вище вказаних ідей для іншої мети, а також копіювання даної 

документації як фізичними, так і юридичними особами забороняється без 

письмової згоди ТОВ «НВП ПРАЙД»  та автору проекту. 

 

ГАРАНТІЙНИЙ ЗАПИС 

 

         Містобудівна документація «Детальний план частини території  

Карпівської сільської ради Широківського району Дніпропетровської області 

поза межами населених пунктів для потреб, пов’язаних з користуванням 

надрами (будівництво, розміщення та обслуговування об’єкту  ПРАТ «ІНГЗК»  3 

черги хвостового господарства та оборотного водопостачання)», виконана 

відповідно з вимогами Конституції України, відповідних законів України, 

інших нормативно-правових актів з питань використання території, з діючими 

нормами, правилами, інструкціями, державними та галузевими стандартами. 

 

Головний архітектор проекту:                                    Лисецький Д.В. 

  

Містобудівна документація «Детальний план частини території  

Карпівської сільської ради Широківського району Дніпропетровської області 

поза межами населених пунктів для потреб, пов’язаних з користуванням 

надрами (будівництво, розміщення та обслуговування об’єкту  ПРАТ «ІНГЗК»  3 

черги хвостового господарства та оборотного водопостачання)», набирає 

юридичну силу після громадських слухань, розгляду та затвердження її 

рішенням місцевої ради відповідно до діючого законодавства України. 

 

Директор 

ТОВ «НВП ПРАЙД»                                                                   Зімін О.М. 

 



 6 

1. ВСТУП 

«Детальний план частини території  Карпівської сільської ради 

Широківського району Дніпропетровської області поза межами населених 

пунктів для потреб, пов’язаних з користуванням надрами (будівництво, 

розміщення та обслуговування об’єкту  ПРАТ «ІНГЗК»  3 черги хвостового 

господарства та оборотного водопостачання)», розроблений на виконання 

розпорядження голови Широківської районної державної адміністрації 

Дніпропетровської області № Р-72/0/392-18 від 22.03.2018р. та на підставі 

завдання на розроблення детального плану території, з додержанням вимог 

та врахування: 

    Схеми планування території Дніпропетровської області  

         ( ДПІ  ДІПРОМІСТО, м.Київ, 2012р.);  

  Проекту районного планування Широківського району                                   

Дніпропетровської області (ГИПРОГРАД, м.Київ, 1986р.)  

 Закону України «Про землеустрій»; 

 Закону України «Про основи містобудування»; 

 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності»; 

 Закону України «Про природно-заповідний фонд України»; 

 Закону України «Про охорону культурної спадщини»; 

 ДБН 360-92** «Планування та забудова міських та сільських 

поселень»; 

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

 ДСП 173-96 «Про затвердження Державних санітарних правил 

планування та забудови населених пунктів»; 

 ДБН В1-7-2002 «Пожежна безпека об'єктів будівництва»; 

 ДБН В.2.3-4-2000 "Автомобільні дороги"; 

 СНиП 2.05.06-85* «Магистральные трубопроводы»; 

 СНІП П-89-80 * "Генеральні плани промислових підприємств»; 

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

Основні положення проектування»; 

 Державні санітарні правила планування та забудови населених    

 пунктів ДСП№173-96; 

 ДБН В.2.4-5:2012 «Хвостосховища і шламонакопичувачі», інших 

нормативних документів. 
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       У випадках, коли проектні рішення не відповідали вищевказаним 

нормативним документам вони базуються на розробленій передпроектній 

документації яка погоджувалась відповідними службами згідно до вимог 

чинного законодавства України. 

В якості підоснови проекту використано топографічну зйомку М 1 : 2000 

виконану в 2017р. та надану інвестором.  

Для більш зручного користування розробленою проектною містобудівною 

документацією, основні креслення виконані в М 1:5000, на електронному носії 

в М 1:2000. 

Рішення «Детальний план частини території  Карпівської сільської 

ради Широківського району Дніпропетровської області поза межами 

населених пунктів для потреб, пов’язаних з користуванням надрами 

(будівництво, розміщення та обслуговування об’єкту  ПРАТ «ІНГЗК»  3 

черги хвостового господарства та оборотного водопостачання)» 

здійснюється в один етап. Розрахунковий період складає 7років. 

 

2. МЕТА РОБОТИ 

 

Основною метою роботи при розробці містобудівної документації        

«Детальний план частини території  Карпівської сільської ради 

Широківського району Дніпропетровської області поза межами 

населених пунктів для потреб, пов’язаних з користуванням надрами 

(будівництво, розміщення та обслуговування об’єкту  ПРАТ «ІНГЗК»  3 

черги хвостового господарства та оборотного водопостачання)» є: 

обґрунтування зміни цільового призначення та визначення параметрів 

забудови окремих земельних ділянок. 

- уточнення у більш крупному масштабі положень проекту районного 

планування; 

- уточнення планувальної структури і функціонального призначення 

території, просторової композиції, параметрів забудови та ландшафтної 

організації частини території населеного пункту; 

- формування принципів планувальної організації забудови; 

- виявлення та уточнення територіальних ресурсів для всіх видів 

функціонального використання території; 
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- визначення всіх планувальних обмежень використання території 

згідно з державними будівельними нормами та санітарно-гігієнічними 

нормами; 

- визначення параметрів забудови окремих земельних ділянок; 

- визначення містобудівних умов та 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; 

- забезпечення комплексності забудови території; 

- визначення доцільності, обсягів, послідовності реконструкції 

забудови; 

- створення належних умов охорони і використання об'єктів культурної             

спадщини та об'єктів природно-заповідного фонду, інших об'єктів, що 

підлягають охороні відповідно до законодавства; 

- визначення напрямів, черговості та обсягів подальшої діяльності 

щодо: попереднього проведення інженерної підготовки та інженерного 

забезпечення території; створення транспортної інфраструктури; 

- організації транспортного і пішохідного руху, розміщення місць 

паркування транспортних засобів; 

- охорони та поліпшення стану навколишнього середовища, 

забезпечення екологічної безпеки; 

- комплексного благоустрою та озеленення, використання підземного 

простору тощо. 

У цих цілях передбачається на основі аналізу ситуації, що 

склалася і наявної містобудівної документації: 

         На підставі аналізу існуючої містобудівної ситуації та стану   

          містобудівної документації: 

      •  визначити відповідність земельної ділянки   для                                                

         запланованої діяльності; 

      • оцінити ступень впливу проектного об’єкту на використання                   

         суміжних земельних ділянок;   

      •  уточнити параметри існуючих споруджень та прилеглих до    

         них територій;      

      • визначити межі зон  екологічного та техногенного впливу 
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        проектної території;  

      • обґрунтувати можливість розміщення  проектного об’єкту  в    

        межах позначеної території в умовах існуючої містобудівної ситуації;  

      •  визначення (уточнення) містобудівних умов та обмежень; 

      • проектування мереж і споруд інженерно-транспортної  

        інфраструктури та інженерного забезпечення території. 

 

3.  ІСНУЮЧІ МІСТОБУДІВНІ,  

СОЦІАЛЬНО- ЕКОНОМІЧНІ  ТА ПРИРОДНІ УМОВИ. 

3.1 Географічне розташування та основні данні 

 

          Широківський район розташований  на крайньому півдні 

Дніпрпетровської області. Площа території району 1290 км². Чисельність 

населення 26,9 тис. осіб. Щільність населення в районі 44.13 люд./км². 

Адміністративним центром району є смт Широке. Район має тісні 

економічні зв’язки з містом Кривий Ріг і є цікавим з точки зору інвестиційної 

привабливості.  

Карпівська сільська рада знаходиться в південно-західній частині 

Широківського району Дніпропетровської області. На півночі територія межує 

з територією Новолатівської сільської ради Широківського району, з заходу з 

Миколаївською областю, з півдня з територією Андріївської сільської ради 

Широківського району, з сходу з районом Інгулець м.Кривого Рогу.  

Адмінистративним центром Карпівської сільської ради є с.Карпівка. До 

складу сільської ради входять наступні населені пункти: Вишневе, Зелений 

Гай, Розівка, Тихий Став, Цвітковею, Широка Дача. 

Площа території сільської ради складає 14097,1 га, чисельність населення 

3116 осіб. 

Транспортні зв’язки між населеними пунктами селищної ради, районним 

центром і м. Кривий Ріг здійснюються по автодорогам місцевого та районного 

значення. Регулярний автобусний зв'язок існує між районом Інгулець і 

м.Кривий Ріг, а також між населеними пунктами Широківського району та 

м.Кривий Ріг, рейсові маршрути автобусів пролягають по території сільської 

ради. 

Особливістю сільської ради є розсереджена, інтегрована структура 

розселення, що формує слабоурбанізоване сільське середовище. 
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Значний вплив як в культурно-освітньому так і в соціально-побутовому 

обслуговуванні населення Карпівської сільської ради відіграють 

гірничозбагачувальні підприємства, що розташовані на територіях сусідніх 

сільських рад та м.Кривий Ріг (Інгулецький ГЗК,) та цілої низки добувних і 

переробних підприємств м. Кривого Рогу. Саме ці виробничі підприємства 

поглинають значну частину трудових ресурсів сільської ради.  

Оскільки територія сільської ради межує з територіями промислового 

виробництва, значна частина земель знаходиться в санітарно-захисній зоні 

цих підприємств, а це накладає певні обмеження на можливості використання 

земельних угідь.  

        Крім того, таке сусідство дає величезне негативне навантаження на 

навколишнє середовище і створює несприятливу екологічну ситуацію на 

територіях сільської ради. 

        В цілому, села мають цілком задовільну базу соцкультпобуту, що дає 

можливість використовувати її як опорну точку у формуванні необхідної 

соціальної інфраструктури території сільської ради в цілому. 

 

3.2 Природні умови 

 

Р е л ьє ф  

       Згідно з картою фізико-географічного районування, територія Карпівської 

сільської ради розташована в зоні степу. Рельєф території Карпівської сільської 

ради переважно рівнинний з загальним ухилом на південний схід. Через 

територію Карпівської сільської ради протекає р.Інгулець та р.Вербова.  

       В зоні дії Інгулецького гірничо-збагачувального комбінату, який розробляє 

поклади залізної руди відкритим способом і провадить її збагачення 

характерні антропогенні, штучно утворені форми рельєфу, які 

характеризуються значним перепадом абсолютних відміток території від –

119м (відмітка на якій відбувається видобуток руди) до +148м (відмітка верху 

відвалу пустої породи) та нехарактерні для навколишньої території  глибинні 

породи з незначним ступенем вивітрювання і як правило, низькою 

біогенністю. Відбувається докорінна зміна напрямку та швидкості протікання 

всіх хімічних процесів. Сповільнюються хімічні процеси, характерні для 

глибинних порід; при переміщенні на поверхню вони різко змінюють свій 
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характер, що як правило супроводжуються утворенням рухомих хімічних 

з’єднань, токсичних для рослинності.  

 

Клімат 

Згідно із фізико-географічним районуванням територія Карпівської 

сільської ради відноситься до Інгулецько-Саксаганського фізико-географічного 

району та має наступні показники: 

Загальні кліматичні характеристики наведені в таблиці №1. 

Тривалість періоду з температурою повітря вище 0 становить близько 253 

днів. Останні приморозки в повітрі закінчується 20-22 квітня, перші морози 

настають 11-12 жовтня. 

Літні опади в переважній більшості випадків мають зливовий характер, 

що сприяє утворенню інтенсивного поверхневого стоку і розвитку ерозійних 

процесів. 

Для Інгулецько-Саксаганського фізико-географічного району характерні 

засушливі періоди, які тривають 30-40 діб. У переважній кількості випадків 

вони припадають на весняний період і другу половину літа. Кількість днів зі 

сталим сніговим покривом 60 діб. Сніговий покрив встановлюється у другій 

половині грудня. Зникнення снігового покриву відбувається в першій декаді 

березня. Випадіння снігу супроводжується сильними вітрами, що призводить 

до нерівномірного його розподілу на полях. 

Таблиця №1 

№ 

з\п 
Найменування 

Одиниця 

виміру 
Показник 

1 2 3 4 

1 Середня річна температура повітря С0 8,5 

2 Середня температура повітря січня С0 -5,6 

3 Середня температура повітря липня С0 21,5 

4 Мінімальна температура повітря С0 -34 

5 Максимальна температура повітря С0 39,3 

6 Максимальна глибина промерзання 
ґрунту 

см 90 

 Максимальна висота сніжного покрову см 140 

7 Середня сума річних опадів мм 425 

10 Середня швидкість вітру м/сек. 5,0 
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Ґ р у н ти  та  р о с л и н н і с т ь  

Територія сільської ради розташована в басейні середнього Інгульця, що 

характеризується долинно-балковим типом місцевості зі слабо та середньо-

еродованими звичайними малогумусовими чорноземами та яружно-балковим 

типом місцевості з сильно еродованими звичайними малогумусними 

чорноземами. Потужність гумусного горизонту в звичайних малогумусних 

чорноземах складає 70-75 см. Вміст гумусу 4.5-5.5%. Ґрунти вирізняються 

високою природною родючістю і придатні для вирощування практично всіх 

сільськогосподарських культур.  

Г е о л о г і ч н а  б у д о в а  

Карпівська сільська рада, згідно з фізико-географічним районуванням, 

розташована в степовій області. 

У геосруктурному відношенні ця фізико-географічна область займає 

центральну частину Українського кристалічного щита. В її межах поверхня 

докемберійського фундаменту залягає вище рівня моря. Поверхня 

докемберійського фундамента відрізняється значними нерівностями, 

тектонічні прогини та западини чергуються з куполоподібними підняттями, 

валами та грядами. Докембрійський фундамент перекритий третинними 

відкладами піщано-глинистої товщі балтійської свити. На вищезгаданих 

породах зустрічаються шари (прошарки) червоно-бурих глин. 

У долинах річок і в доісторичних балках відклади палеогена і неогена 

розмиті до кембрійських порід і перекриті антропогенними відкладами. 

На водорозподільних просторах, на яких розташована переважна частина 

сільської ради, та на схилах і верхніх терасах долин антропогенний покрив 

представлений лесовою товщею. 

У річкових долинах і по днищах балок антропогенні утворення 

представлені давнім і сучасним алювієм, флювіо-гляціальними пісками та 

11 Пануючі вітри   

12 Взимку напрямок Північно-
східний 

14 Літом напрямок Північно-

західний 

15 Восени напрямок Північний 

та східний 
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супісками, а також делювієм. Потужність третинних і антропогенних відкладів 

змінюється від 0 д 50 м. Загальний ухил території на південний схід. 

Г і д р о г е о л о г і ч н і  у м о в и  

У гідрогеологічному відношенні район, що досліджується у роботі 

характеризуються відсутністю багатоводних горизонтів і є бідним на підземні 

води. Найбільш багатоводні горизонти приурочені у кристалічних порід. 

Бурові свердловини на воду мають глибину 100 – 120 метрів. Прогнозований 

дебіт свердловин не перевищує 2-7.5 м3 на годину. На даний час 

водопостачання населених пунктів забезпечується від водогону Кривий Ріг-

Інгулець. 

 

3.3 Стисла історична довідка 

 

      Історія Карпівської сільської ради бере початок у кінці ХVІІІ століття, 

перший населений пункт Велике Сіромашне – Козельське – Миколаївка 

виникло на землях, які входили до Інгульської поланки Запорізької Січі. 

Населені пункти Вишневе, Зелений Гай, Карпівка, Розівка, Тихий Став, 

Цвіткове, Широка Дача виникли протягом кінця ХVІІІ – початку ХІХ століття 

при освоєнні південних земель Російської імперії. 

      У 1802р. землі навколо с.Миколаївка входили до Херсонського повіту 

Херсонської губернії. З 1885р. Миколаївка стає волосним центром. 

      У 80-х роках 19 сторіччя почався розвиток Криворізького залізорудного 

басейну. У 1898р. Нікополь-Маріупальське акціонерне товариство заснувало 

рудник Миколаївський-1 до якого входило чотири кар’єри і відбувалося 

щорічного до 600 тис.пудів залізної руди. У 1901році закінчено будівництво 

залізничної вітки Кривий Ріг – Миколаївка Козельська. У 1903 році через 

економічну кризу всі кар’єри було закрито. 

      На весні 1918р. територія Миколаївського повіту захоплена німецько-

австрійськими окупантами. Радянська влада встановлена на початку 

1919року. У лютому 1919 року Миколаївка з навколишніми селами стає 

волосним центром сільської ради Широківського району. 

     Територія Миколаївської селищної ради, а на даний час Карпівська сільська 

рада 14 серпня 1941 року була окупована німецько-фашистськими 

загарбниками. Звільнена військами 3-го Українського фронту 3-4 березня 

1944року. В боях за визволення с.Миколаївка загиноло 326 бійців і офіцерів 
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Червоної армії, які були поховані в братській могілі в сільському парку. На 

даний час пам’ятник визволителям, у в зв’язку з ліквідацією с. Миколаївка. 

перенесено с. Карпівка. У селі Карпівка створено також меморіал  пам’яті  

воїнам односельцам, загиблим у роки Великої Вітчизняної війни 1941-1945рр. 

На меморіалі викарбовано 140 прізвищ загиблих воїнів мешканців с. 

Миколаївка. За мужність і героїзм у боротьбі з окупантами понад 250 

мешнанців нагороджено орденами та медалями. 

    Миколаївська селищна рада відновила свою діяльність 5 березня 1944року. 

    У 1957 році Миколаївці присвоєно статус селища, а рада стала називатись 

Миколаївська селищна рада. 

    З 1962 року мешканці селище Миколаївка у зв’язку з розбудовою рудного 

кар’єра та розширення відвалу №2 планово розселяються, а територія селища 

поглинається відвалом ґрунту. 

    В 2017р. Миколаївська селищна рада перейменовано в Карпівську сільську 

раду. 

    Значний вплив в культурно-освітньому, соціально-побутовому 

обслуговуванні населення, його зайнятості відіграє м. Кривий Ріг, Інгулецький 

ГЗК і група обслуговуючих підприємств, які розташовані на території сільської 

ради. 

 

4.   АНАЛІЗ ІСНУЮЧОЇ МІСТОБУДІВНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ 

 

До розробленої існуючої містобудівної документації відноситься: 

- Генеральна схема планування території України; 

- Схема планування території Дніпропетровської області («Діпромісто» 

м.Київ, 2012р.); 

- Проект районного планування Широківського району 

Дніпропетровської області («ГИПРОГРАД» м.Київ 1986р.); 

- Схема планування території Миколаївської селищної ради (нині 

Карпівська сільська рада) Широківського району Дніпропетровської 

області  (ДІ «УкрН Дніпроцівільсільбуд», м. Київ 2008р.); 

- Генеральний план м. Кривий Ріг Дніпропетровської області (ДП ДПІ 

"Кривбаспроект" м.Кривий Ріг 2011р.); 

- План зонування території м.Кривий Ріг (ТОВ «Інститут Харківпроект» 

м.Харків 2012р.). 



 15 

Генеральна схема планування  території України 

Закон України 07.02.2002р. №3059-ІІІ 

Генеральна схема планування частини території України визначає 

пріоритети та концептуальні вирішення планування та використання території 

країни, вдосконалювання  системи розселення та забезпечення сталого 

розвитку населених пунктів, розвитку виробничої, соціальної та інженерно - 

транспортної інфраструктури, формування національної екологічної мережі. 

Схемою визначено, що використання території України 

характеризується значними диспропорціями, зокрема: 

− надзвичайно високим, економічно та екологічно необґрунтованим 

рівнем господарського (передусім сільськогосподарського) освоєння 

території; 

− значними площами та низкою щільністю забудови виробничих 

територій; 

− нераціональним розміщенням виробничих та житлових територій; 

− малою часткою територій природоохоронного, рекреаційного 

оздоровчого, історико - культурного призначення; 

− наявністю значних територій, використання яких законодавчо 

обмежується та вимагає спеціального охоронного режиму; 

− територіальною невідповідністю розміщення водоємних виробництв 

місцевим водним  ресурсам. 

Наміри та потреби використання окремих територій, які визначені у 

державних програмах, передбачають необхідністю значного збільшення 

територій природоохоронного, рекреаційного, оздоровчого, історико - 

культурного призначення, а також житлової та громадської забудови з 

підвищенням ефективності використання земель, населених пунктів, 

скорочення площі ріллі та виробничих територій, з передачею вивільнених 

земель для інших видів використання. 

 

Схема планування території Дніпропетровської області 

Схема планування території Дніпропетровської області розроблено 

«Діпрмісто» м. Київ, 2012р. 

 

Метою та ціллю роботи є визначення стратегії розвитку Дніпропетровської 

області та шляхів її реалізації, а також: 
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території України у сфері вдосконалення системи розселення; визначення 

територій, розвиток яких потребує державної підтримки; розвиток 

національної екологічної мережі, інженерно-транспортної, соціальної 

інфраструктури та історико-культурної спадщини; 

- врахування загальнодержавних та регіональних інтересів, формування 

транскордонних регіонів, транспортно-комунікаційних коридорів, зон із 

спеціальним режимом використання; 

-  врахування та конкретизація рішень Генеральної схеми планування  

- розробка раціональної планувальної організації території регіону в 

частині: забезпечення оптимальних умов проживання населення, 

раціонального використання природних ресурсів, розвитку галузей 

господарського комплексу, охорони навколишнього середовища, збереження 

об’єктів культурної спадщини, захисту територій від небезпечних геологічних 

та гідрогеологічних процесів, створення транспортної та інженерної 

інфраструктури. 

 

Проект районного планування Широківського району 

Дніпропетровської області 

Проект схеми районного планування Широківського району 

 розроблено «ГИПРОГРАД». м. Київ, 1986р. 

 

Основним завданням проекту районного планування є розробка 

раціональної планувальної організації території  з ціллю забезпечення 

оптимальних умов для розвитку виробничих потенціалів району, розселення, 

культурно - побутового обслуговування та відпочинку населення на основі 

комплексного та ефективного використання природних умов 

Дніпропетровського району. 

        При розробці проекту використовувалися: 

матеріали районних та обласних організацій, статистичних управлінь, 

господарчих та планових органів про сучасний стан та перспективу розвитку 

народного господарства району. 

        Проект виконано на копіях топокарт ГУГКСРСР масштабу 1:50000 та 

доповненими за матеріалами районного архітектора, планами земле 

користувальних господарств, а також даними, отриманими в результаті 

натурального обстеження території району 
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Схема планування території Миколаївської селищної ради  

(нині Карпівська сільська рада) 

Широківського району Дніпропетровського району 

Схема планування Миколаївської селищної ради розроблено 

ДІ «УкрН Дніпроцівільсільбуд», м. Київ 2008р. 

 

Завданням схеми планування території селищної ради є визначення 

потреби у зміні меж населених пунктів, потреби в територіях передбачених для 

містобудівних потреб, зонування територій для забудови та іншого 

використання, визначення планувальної структури території та інші питання 

окресленні державними будівельними нормами. 

Робота виконана на матеріалах топографічних карт М 1:10000 з 

урахуванням результатів інвентаризації земель. Натуральних обстежень, 

вивчення та оцінка території за містобудівними ознаками. 

     Головною метою даного проекту – обґрунтування потреб та визначення 

пріоритетних напрямів використання території Миколаївської селищної ради 

для житлового фонду, громадського, виробничого. Комунального призначення, 

інженерної інфраструктури та інших сфер обслуговування. Проектом 

визначенні санітарно-захисні, водоохоронні, зооветеринарні зони та 

планувальні обмеження на території селищної ради. 

 

Генеральний план м. Кривий Ріг Дніпропетровської області. 

Генеральний план м. Кривий Ріг 

розроблено ДП ДПІ "Кривбаспроект" м.Кривий Ріг 2011р. 

 

       Головним завданням при розробці генерального плану населеного пункту 

є визначення потреби у зміні межі населеного пункту, функціональне 

зонування території, планувальна структура та просторова композиція 

забудови населеного пункту; черговість освоєння територій, загальний стан 

довкілля населеного пункту, основні фактори його формування; містобудівні 

заходи щодо поліпшення екологічного і санітарно - гігієнічного стану; також 

визначаються території, які мають будівельні, санітарно-гігієнічні, 

природоохоронні та інші обмеження використання. 
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План зонування території м.Кривий Ріг Дніпропетровської області. 

План зонування території м.Кривий Ріг розроблено 

ТОВ «Інститут Харківпроект» м.Харків 2012р. 

 

       Основною метою Зонінга населеного пункту є регулювання та забудова 

територій з урахуванням державних, громадських та приватних інтересів, 

раціонального використання території населеного пункту; створення 

сприятливих умов для залучення інвестицій у будівництво шляхом 

забезпечення можливості вибору інвестором найбільш ефективного виду 

використання земельної ділянки для містобудівних потреб; забезпечення 

вільного доступу громадян до інформації стосовно розвитку населеного пункту; 

взаємоузгодження державних інтересів, громади та інвесторів, забезпечення 

сумісності забудови окремих земельних ділянок з оточуючою забудовою та 

землекористуванням; сприяння реалізації завдань довгострокового розвитку 

міста, іншого населеного пункту, з урахуванням його містобудівних 

особливостей, об’єктів історико-культурної спадщини та екологічного стану, 

інше. Проект виконано на матеріалах топографічних карт в М 1:10000. 

  

5.  ОЦІНКА ІСНУЮЧОЇ СИТУАЦІЇ. 

 

Територія в межах якої розробляється містобудівна документація 

розташована в межах Карпівської сільської ради Широківського району 

Дніпропетровської області. 

Інгулецький гірничо-збагачувальний комбінат був побудований на базі 

Інгулецького родовища магнетідових залізистих кварцитів і зданий в 

експлуатацію в 1961-1966гг. на річну потужність 18 млн т сирої руди (перша 

черга будівництва). 

У 1967-1970 рр. здійснено реконструкцію та модернізацію комбінату до 

30 млн т сирої руди на рік (друга черга будівництва). 

в 1975 році введено потужності третьої черги будівництва комбінату з 

розширенням до 36,4 млн т сирої руди на рік і 15,5 млн т / рік по 

концентрату. 

У 1986 році Мінчормет СРСР наказом від 17.01.86 р. №126 затвердив 

проект першої черги розтину і розробки нижніх горизонтів кар'єра ІнГЗК з 

тимчасовим зниженням річної продуктивності по руді до 34,5 млн т і з 
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випуску концентрату до 14,1 млн т. 

         На сьогоднішній день в кар'єрі нижня відмітка горизонту -390 м, глибина 

з урахуванням верхніх горизонтів – 440м. Відмітка дна кар'єра в 

відпрацьованому вигляді становить мінус 600 м, при цьому довжина кар'єра 

по поверхні землі досягає 4234 м, ширина - 2506 м. 

На території Карпівської сільської ради на даний час розміщується 

значна частина промислових об’єктів ПРАТ «ІНГЗК»: кар'єр, відвали №1, №2, 

№3, хвостосховище 1й та 2й черги. 

Площа проектної території складає  2467 га. 

Проектна територія примикає з півночі та сходу до існуючої виробничої 

території ПРАТ «ІНГЗК» та межує: з півночі - територія виробничого 

призначення ПРАТ «ІНГЗК», з сходу територія виробничого призначення, а 

саме хвостосховище №2 Інгулецького ГЗК; з заходу та півдня - території 

сільськогосподарського призначення. На території проектного об’єкту 

розташовані лісосмуги та землі сільськогосподарського призначення.  

Відстань від проектного об’єкту до житлової та громадської забудови 

прилеглих населених пунктів: 

- з заходу на відстані 1940м с. Зелений Гай; 

- з південного заходу на відстані 1650м с.Вишневе; 

- з північного заходу на відстані 2140м с.Карпівка. 

         Район проектної території відрізняється достатнім ступенем інженерно-

геологічної вивченості. 

        Інститутом "УкрНДІводоканалпроект" у 2013 році виконано передпроекні 

проробки  «Вибір варіанту розміщення обєктів 3-ої черги хвостового 

господарства та оборотного водопостачання для підтримки виробничої 

потужності ПРАТ «ІНГЗК» з метою пошуку варіантів для можливості 

складування хвостів на період з 2019 по 2030 рік. Було розглянуто 4 варіанта 

розташування хвостосховища 3-ї черги, з урахуванням санітарно-захисної 

зони, радіус якої складає 300 м, а також розміщення існуючих хвостосховищ 

1-ої та 2-ої черги, водозабірних станцій оборотного водопостачання, 

пульпонасосних станцій та мінімальної відстані до збагачувальної станції. По 

результатам обговорення визначених передпроектною розробкою затверджено 

варіант 4 (Протокол від 29.10.2013). 

         Враховуючи, що територія під розміщення 3-ої черги хвостосховища 

розміщена за межами земельного відведення ПРАТ «ІНГЗК» необхідно 
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попередньо оформити документацію по землевідведенню із встановленням 

меж земельної ділянки. 

        Територія під проектну 3-ю чергу хвостосховища розташована на землях 

сільськогосподарського призначення, які знаходяться в користуванні ПП 

«Житниця», ТОВ «Колос», ПП «Обрій» та інших. 

        В геоморфологічному відношенні проектна територія відноситься до 

південно-східної частини Придніпровської аккумуляційно-денудаційній 

рівнині, яка має загальний уклін в південному та південно-східному напрямку. 

Територія розміщена в межах правобережної частини долини річки Інгулець.  

При будівництві 1-ої черги хвостосховища у 1965 році, з південно-західної 

сторони с.Миколаївка, русло річки на протязі більше 1 км було виправлено, 

розширено та перегороджено переливною дамбою. 

         На проектній території розташовані об’єкти культурної спадщини з 

обліковим номером пам’ятки 3809 – група курганів в загальної кількості 6 

одиниць. Охоронні номера - 3809-1: 3809-2: 3809-3: 3809-4: 3809-5: 3809-6. 

Радіус курганів з охоронною зоною від 16,0 м до 30,0 м.   На даний час 

відповідно до дозволу на проведення археологічних розвідок, розкопок, а 

також досліджень решток життєдіяльності людини, що містяться під земною 

поверхнею, під водою, наданого Міністерством культури України № 22-302/17 

від 27.11.2017р. проведено відповідні заходи щодо досліджень групи курганів 

(додаток, невід’ємна частина пояснювальної записки). 

 

Гідрогеологічні умови проектної території. 

Гідрогеологічні умови проектної території характеризуються  наявністю 

4-х водоносних горизонтів, приурочених до техногенних намивних ґрунтів, а 

також аллювіальним та лісовидним відкладенням.  Для перехвату грунтових 

вод та формування депресивної кривої на бермах та в нижній бєфі збудовані 

дренажні системи, які забезпечують відведення грунтових вод в   ставок 

освітленої води існуючих хвостосховищ. На період вишукувальних робіт рівень 

грунтових вод було зафісковано на відмітках від 135,4 м в чаші 1-ї черги 

хвостосховища та 108, м в чаші 2-ї черги хвостосховища до 20,5 – 90,9 м в 

нижньому бєфі. Необхідно відмітити, що в скважинах, які відкрили 

водоносний горизонт в аллювіальних пісках в нижньому бєфі південно-східної 

частини хвостосховища, рівень води на 4-8 м збільшений рівеню її появлення, 

тобто має місце місцевий напір, обумовлений тим, що шар водоносних пісків 
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перекритий твердими та напівтвердими аллювіальними та техногенними 

суглинками. 

По хімічному складу грунтові води є сульфатно-хлоридно-калієво-

натрієвими з сухим остатком 1,396 – 11,99 г/л, загальною міцністю 12,5-70 

мг/екв та показником рН=6,06-8,16. 

 

6. ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ  

ПЛАНУВАЛЬНО-ПРОСТОРОВОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ТЕРИТОРІЇ.  

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ОБ'ЄКТА МІСТОБУДУВАННЯ. 

 

           Проектом детального плану території пропонується перевести землі, які 

на даний час мають призначення: сільськогосподарське, лісосмуги та історико-

культурної спадщини на землі промислового призначення (під використання 

хвостосховища «3-я черга»), в межах, які визначені розділом проектного плану. 

Проектним рішенням пропонується розміщення хвостосховища «3-я 

черга», яке буде примикати до існуючого хвостосховища «2-га черга»  з 

північного боку, також з південного та східного боку промислової території 

ПРАТ «ІНГЗК». 

 Хвостосхо  вище  це гідротехнічна споруда, комплекс спеціальних споруд 

та обладнання, які призначені для складування відвальних відходів збагачення 

корисних копалин. На гірничо-збагачувальних комбінатах (ГЗК) із добутої 

руди отримують концентрат, а відходи переробки переміщують у 

хвостосховища. Хвости надходять у вигляді пульпи (пісок, вода). 

         В основу планувального рішення взяті, існуючі планувальні обмеження, 

існуюча містобудівна документація та містобудівна ситуація. 

        Інгулецький гірничо-збагачувальний комбінат розташований в межах 

Широківського району Дніпропетровської області та в межах міста Кривого 

Рогу, на правому березі річки Інгулець в 35 км на південь від міста Кривого 

Рогу. Існуючі споруди хвостосховищ 1-й і 2-ї черги розташовані на 

проммайданчику чинного гірничо-збагачувального комбінату ПРАТ «ІНГЗК» на 

землях Карпівської та Андріївської сільської рад Дніпропетровської області. 

       Хвостосховище 1-ї черги ПРАТ «ІНГЗК» розташоване в правобережній балці 

- колишньої закруті річки Інгулець, хвостосховище 2-ї черги - примикає до 

західного ділянці хвостосховища 1-ї черги. Хвостосховища видалені на південь 

від збагачувальних фабрик на відстань до 4,0 км. 
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       Хвостосховища 1-й і 2-ї черги призначені для складування хвостів переділу 

збагачення і механічного освітлення оборотної води, повторно використовуваної 

в технологічному циклі комбінату. 

       Хвостосховища 1-й і 2-ї черги намивного типу. Технологія зведення дамб - 

картовий намив. Хвости доставляються до хвостосховища за допомогою 

системи гідротранспорту. 

         Будівництво хвостосховища 3-я черга пропонується виконати в декілька 

черг. Для прискорення введення в експлуатацію проектуємого хвостосховища 

запропоновано чашу хвостосховища розділити на відсіки. один із відсіків 

примикає до північної сторони існуючого хвостосховища 2-ої черги. Кількість та 

розмір відсіків буде визначено на наступних стадіях проектування (робочий 

проект). Відмітка гребня первинної греблі хвостосховища 99,0 м. Ширина по 

гребню – 30,0 м.  

         По контуру хвостосховища, для перехвату підземних вод з прилеглої 

території та можливої фільтрації з чаши хвостосховища, передбачається 

будівництво дренажу, з відведенням води в хвостосховище. Конструктивні 

елементи, які планується використовувати при будівництві, та експлуатації 

хвостосховище №3, будуть схожі на ті, що використовуються на існуючих 

хвостосховищах ПРАТ «ІНГЗК», а саме первинні, та вторинні греблі. Вторинні 

огороджуючі конструкції включають зовнішні греблі обваловки, внутрішні 

греблі обваловки та розподільні греблі між картами. Зовнішні греблі обваловки 

шириною по гребню 11,0 м. Внутрішні греблі обваловки шириною по гребню 

10,0 м. Розподільні греблі шириною по гребню 10,0 м. Вторинні огороджувальні 

греблі хвостосховища насипаються через 2,50 м. Через 7,50 м по висоті греблі 

влаштовуються берми шириною 20,0 м. Геометричні розміри та конструктивні 

особливості дамб нового хвостосховища будуть уточнені після геологічної 

розвідки, та необхідних розрахунків виконаних на етапі проектування. 

       Для забезпечення можливості відведення освітленної води з товщини 

намитих  хвостів, для консолідації грунтів в картах намиву влаштовуються 

виписки освітленної води, для контрольованного перепуску води у ємністіь 

хвостосховища. Для перехоплення витоку фільтраційного потоку на низовий 

укіс, проектною документацією буде передбачено влаштування необхідні 

дренажні споруди. 

       Будівництво та експлуатація нового хвостосховища дасть можливість 

комбінату продовжити роботи після 2020 року. 
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       Гідротранспортна схема подачі пульпи на хвостосховище 3-ї черги 

передбачає використання існуючих пульпонасосних станцій (ПНС). Подача 

пульпи від ПНС в проектне хвостосховище, намив основи греблі, та наступних 

ярусів виконуватиметься по магістральним та розподільним напірним 

пульпопроводам із металевих труб діаметром 1220 мм, та 325мм. 

        Оборотне водопостачання хвостосховища 3-ї черги пропонується 

підключити до діючої схеми системи оборотного водопостачання хвостосховищ 

1-ї та 2-ї черги. При відміткі рівня води приблизно 134,30 м подача необхідної 

потреби оборотної води буде проходити в напірно-самопливному режимі. 

       Вздовж зовнішньої підошви первісних дамб по периметру хвостосховища 

буде сформований водовідвідний канал, призначений для відводу 

фільтраційних вод хвостосховища і дощових стоків з низовинними відкосами 

дамб. По водовідвідному каналу фільтраційні та атмосферні води 

транспортуюся самі до накопичувальної ємності (зумпф, ставок), з якої 

відкачуються дренажною насосною станцією в хвостосховище. 

До складу комплексу об'єктів, що проектуються, розташованих 

безпосередньо на майданчику хвостосховища 3-ї черги входять: 

- чашка хвостосховища; 

- огороджувальні та розподільні дамби; 

- напірні магістральні та розподільчі пульпи; 

- водозаборні споруди з відвідними трубопроводами; 

- водовідвідний канал; 

- дренажні споруди; 

- залізничні колії та перевантажувальні майданчики будівельних матеріалів , 

необхідних для будівництва хвостосховища; 

- лінії електроживлення та освітлення; 

-контрольна вимірювальна апаратура за контролем стану хвостосховища; 

-склад родючого шару грунту. 

 

7.  ІНЖЕНЕРНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

 

      Гідротранспортна схема подачі пульпи на хвостосховищі 3-ї черги 

здійснюється за допомогою існуючих ПНС. Подача пульпи від ПНС в 

проектоване хвостосховище і на намив основи греблі проводиться по напірним 

пульповодам зі сталевих труб Ø1220x12 мм. Первинна дамба буде замиватися 
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торцевим способом (безкартовий намив). При подальшому нарощуванні 

огороджувальних споруд будуть розглянуті кілька варіантів намиву 

хвостосховища (картовий і безкартовий). 

      Магістральні пульповоди зі сталевих труб Ø1220х12 укладаються по 

периметру хвостосховища 3-й черзі, концеві ділянки трубопроводів заведені в 

чашу хвостосховища, а розподільчі випуска із сталевих труб 325мм 

влаштовуюсть по всій довжині карт, для рівномірного намиву (при картовому 

намиві). 

       Після чергового етапу будівництва огороджувальних споруд пульповоди 

переукладиваються на відповідну позначку. 

               Система оборотного водопостачання хвостосховища 3-ї черги 

пропонується підключити до діючої, системи оборотного водопостачання ПРАТ 

«ІНГЗК» . 

         Від нової водозабірної споруди, оборотна вода по чотирьом ниткам 

4Ду1400 мм подається до стаціонарної насосної станції (СНС) при цьому 

можуть буди залучені існуючі нитки від ВС хвостосховища 2-ї черги, розміщені 

біля підніжжя хвостосховища. При досягненні позначки рівня води у 

хвостосховищі близько 134,30 м подача необхідної витрати оборотної води буде 

відбуватися в напірно-самопливному режимі. 

 

8. МІСТОБУДІВНІ ЗАХОДИ ЩОДО ПОЛІПШЕННЯ СТАНУ 

НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА  

 

Заходи з охорони зовнішнього навколишнього середовища 

розробляються робочим проектом при цьому враховується: 

• Проектні будівлі і споруди при дотриманні умов екологічної безпеки,   

  правил технічної експлуатації обладнання не повинні бути джерелом 

забруднення водного та повітряного середовища. 

• Будівництво та експлуатація об'єктів не повинні зачипати елементів      

геологічної, структурно-тектонічної будов і ландшафтів і не викличе 

негативних явищ  геотехногенного походження в геологічному середовищі. 

• При експлуатації ділянки за її цільовим призначенням не повинно 

відбуватися змін, що негативно впливають на рослинний і тваринний світ. 

• Розробка додаткових заходів щодо очищення і розсіювання  

вентиляційних викидів не потрібно. 
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• При експлуатації об'єкту, джерел ультразвуку, вібрації електромагнітних  

   та іонізуючих випромінювань які перевищують допустимих норм не  

   передбачається. 

• Для відновлення (рекультивації) земель, порушених при будівництві, що  

  знімається в процесі будівництва родючий шар грунту складується на 

ділянки складу чернозему. 

• Територія підлягає благоустрою та озелененню, вертикальне планування  

  території припускає систему відведення поверхневих стоків і дренажних   

вод. 

 • Проектний об'єкт не чинить техногенного впливу на навколишнє 

середовище. 

 

8.1 Охорона атмосферного повітря від забруднення 

 

Джерела забруднення та види їх впливу. 

      Вплив проектного об'єкта хвостосховища 3-я черга на повітряне 

середовище буде мати місце, як при будівництві, так і під час експлуатації. 

Основними видами будівельних робіт, що впливають на стан атмосферного 

повітря будуть: 

-отсипка огороджувальної і розділових дамб; 

-виробництво електрозварювальних робіт; 

-робота будівельних машин і механізмів; 

-будівництво доріг, необхідних для будівництва і експлуатації хвостосховища. 

       Всі процеси, пов'язані зі зберіганням "хвостів", а також з безпосереднім 

будівництвом дамби, тобто переміщенням і переплануванням великої 

кількості сипучих будівельних матеріалів, відносяться до пилоутворювального 

процесу, які забруднюють атмосферне повітря. 

     В процесі будівництва і експлуатації хвостосховища виконуються роботи 

по укладанню, заміні і переносу трубопроводів (пульповодів), пов'язані з 

виробництвом електрозварювальних робіт та супроводжуються викидами 

зварювального аерозолю. Так як всі роботи будуть виконуватися на значній 

відстані від населених пунктів і обсяги викидів забруднюючих речовин не 

великі, слід очікувати, що вони не вплинуть на життя і здоров'я населення та 

виконання будь-яких спеціальних природоохоронних заходів не потрібно. 

Технологічні процеси і матеріально-технічне забезпечення робіт з укладання 

хвостів у хвостосховищі пов'язані з використанням значної кількості 
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автотранспортної та спеціальної будівельної техніки, в процесі експлуатації 

якої виділятися вихлопні гази. 

Повітряно-охоронні заходи. 

      Для усунення пиління з поверхні хвостосховища під час будівництва та 

експлуатації необхідно здійснювати регулярний полив сухих пляжів, під'їзних 

автодоріг. Поверхня вторинних дамб огороджувальної дамби, утворених з 

хвостів, повинна відразу прикриватися товщею скельної розкриву, згідно 

проекту. 

     Для зниження пилоутворення в період експлуатації в суху, вітряну погоду 

необхідно проводити полив сухих пляжів водою за допомогою дощувальних 

установок, подача води в які передбачається по водоводах від плавучої 

насосної станції, або зволожувати пляжі за допомогу тимчасового 

розподільних випусків, або іншими методами, які будуть вказані в проекті. 

Крім того, сприятливими факторами, що зменшують пилоутворення, є: 

-створення захисних лісонасаджень і самолісення берм і ярусів дамб; 

-самозарастанія пляжів відпрацьованих карт рослинністю (травами, 

чагарниками), що перешкоджає здуву пилу з поверхні, що піддається 

інтенсивному вітровому впливу. 

     Для запобігання або зменшення негативного впливу на навколишнє 

середовище працюючих машин і механізмів необхідно: 

-злив паливно-мастильних матеріалів здійснювати з спеціально відведених та 

обладнаних для цих цілей місцях; 

-майданчик для стоянки та мийки автомобілів повинні мати тверде покриття, 

стічні води з їх території повинні проходити попереднє очищення у 

відстійниках; 

весь автотранспорт повинен мати офіційний сертифікат державної логічної 

служби на вміст оксиду вуглецю у вихлопних газах; 

після введення в експлуатацію хвостосховища та моніторингу характеру і 

динаміки процесів пиління, необхідно намітити конкретні заходи щодо 

зменшення пилення сухих пляжів (постійне зрошення дощувальними 

установками, закріплення пляжів сполучними матеріалами та ін.). 

 

Охорона земельних ресурсів, рослинного і тваринного світу 

       В процесі будівництва і експлуатації хвостосховища утворюються 

відходи, утилізація яких буде здійснюватися за існуючою схемою поводження 
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з відходами, відповідно до договорів на утилізацію. Своєчасна утилізація 

відходів, що утворюються не приведе до забруднення землі в межах 

промзони і поза нею.  

       Організація моніторингу за станом біогеоценозів на території, прилеглій 

до хвостосховища вимагає ятати чотирьох моніторингових профілів і ведення 

періодичних спостережень протягом десяти років. Дослідження включають: 

-проведення періодичних маршрутних обстежень фітоценозів на ключових 

ділянках; 

Виявлення змін в Орнітокомплекс; 

-відбір контрольних проб і визначення структури комплексів безхребетних; 

-визначення сольового і гранулометричного стану грунтів. 

        З метою заощадження видів, які підлягають охороні, доцільним є 

перенесення їх в коллекционно-заповідний фонд Криворізького Ботанічного 

саду НАН України. З урахуванням біологічних особливостей окремих видів 

доцільним є проведення робіт по винесенню видів, що підлягають охороні на 

протязі двох років. 

        З метою зменшення негативного впливу хвостосховища на прилеглі 

території доцільним є створення вітрозахисних лісових насаджень. Для 

компенсації знесених насаджень рекомендується пристрій санітарно-

захисних насаджень в межах проектної території. 

       З метою запобігання пиління з існуючого хвостосховища 2-ї черги та 

проектного хвостосховища 3-ї черги та поліпшення атмосферного повітря, 

проектним рішенням пропонується розміщення зеленої зони спеціального 

призначення з східного боку с.Зелений Гай в місці існуючої балки, загальною 

площею 65га. 

8.2 Система природоохоронних заходів. 

      Система природоохоронних заходів представлена ІІ-м томом 

пояснювальної записки ГЕОСИСТЕМНА ОЦІНКА ЗАХОДІВ В МЕЖАХ 

ПРОЕКТНОЇ ТЕРИТОРІЇ ПІД ХВОСТОСХОВИЩЕ 3-Ї ЧЕРГИ ІНГОКУ ПРАТ 

«ІНГЗК», та є невід'ємною часткою проекту. 
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9. ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ 

 
 

1.  

 

Назва об'єкту: 

«Детальний план частини території  

Карпівської сільської ради 

Широківського району 

Дніпропетровської області поза межами 

населених пунктів для потреб, 

пов’язаних з користуванням надрами 

(будівництво, розміщення та 

обслуговування об’єкту  ПРАТ «ІНГЗК»  3 

черги хвостового господарства та 

оборотного водопостачання)» 

2.  

Місце розташування: 

Проектна територія знаходиться в 

Карпівської сільської раді 

Широківського району Дніпропетровької 

області поза межами населених пунктів. 

3.  

Замовник: 

Широківська районна державна 

адміністрація 

4.  

Площа територій: 

 

S проектного об’єкту:  344.7 га; 

 

5. Потужність об'єкту в т.ч.  

6. Проектна потужність 

 

139,6 млн м3 

7. Інженерні мережі: 

Електрозабезпечення, 

пульпопровід, дренаж. 

 

Існуючі, проектні 

 

8. Дорожно-траспортна 

мережа 

 

Проектна 

9. Показники по детальному 

плану: 

 

 Площа проектної території: 2467 га  

 Площа проектного об’єкту, 
яка включає в себе: 

344,7  га, з яких:  
нового землевідведення 305,93 га, за 

рахунок існуючого землевідведення 

ПРАТ «ІНГЗК» 38,77 га 

 

 Під хвостосховище 317,26 га  

 Під складом чернозема 5,8 га  

 Під озелененням 
спеціального призначення 

1,2 га  

 Під дорогою 1,95 га  

 Під інше 18,49 га  

10. Термін експлуатації 13,6 років  

11. Черговість будівництва: Етапність будівництва визначається на 
наступних стадіях проектування (робочий 

проект) 
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10. МІСТОБУДІВНІ УМОВИ ТА ОБМЕЖЕННЯ 

 

Планувальні обмеження (зони охорони пам’яток культурної спадщини, 

зони охорони ландшафту, межі історичних ареалів, прибережні захисні смуги, 

санітарно-захисні зони) заборонено розміщення об’єктів житлового та 

громадського призначення. 

Планувальними обмеженнями є: 

Використання території відповідно до функціонального призначення, 

яке визначено проектним рішенням. 

Вилучення та забудова земельних ділянок які на даний час знаходяться у 

користуванні фізичних та юридичних осіб, повинні відбуватись в межах 

чинного законодавства. 

 

Санітарно-захисні зони 

Згідно до «Державних санітарних правил планування та забудови 

населених пунктів ДСП 173-96»  розділ Охорона грунту, п.8.33 розміри 

санітарно-захисних відвалів та хвостосховищ встановлюються розрахунковим 

методом, але не менш 300м,  тому санітарно-захисна зона хвостосховища 

становить 300м.  

 

 Умови організації транспортного руху 

Визначити у відповідності з ДСТУ 3587-97 «Безпека дорожнього руху». 

В'їзд на відкриту територію забезпечити необхідними знаками за ДСТУ 

12.4.026-76. «ССБТ. Кольори сигнальні й знаки безпеки» і ДЕРЖСТАНДАРТ 

12.4.009-83 «ССБТ. Пожежна техніка для захисту об'єктів. Основні види. 

Розміщення й обслуговування.» 

Вимоги до орієнтації в'їздів (входів), вантажопотоків, місць паркування 

й т.п. - для об'єктів масового відвідування щодо елементів планувальної 

структури - виконати паркування транспортних засобів (велико-габаритного й 

особистого автотранспорту). 

 

Охоронні зони інженерних комунікацій визначити у відповідності до 

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

поселень. 
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Благоустрій та озеленення проектної території 

Виконати благоустрій ділянки, забезпечити вертикальне й горизонтальне 

планування території, комплексне озеленення та протиерозійні заходи. 

• Елементи зовнішньої реклами – у разі необхідності виконати світлову 

інформаційну рекламу. 

• Використання підземного простору, підвалу, цокольного поверху, 

першого поверху – не передбачається. 

• Розташування й використання вбудовано-прибудованих приміщень – 

немає. 

• Зовнішня обробка будинку/спорудження (колір і матеріал фасаду й 

т.п./ - розробляється на наступних стадіях проектування (робочий 

проект). 

Умови та обмеження щодо забезпечення санітарного й 

епідемічного благополуччя населення, необхідності розробки й проведення 

санітарно-гігієнічних і протиепідемічних заходів (забезпечення нормативної 

тривалості інсоляції, природньої освітленості, можливість організації зони 

санітарної охорони джерел водопостачання, санітарно-захисної зони 

підприємств, зони обмеження забудови радіоелектронних засобів, санітарного 

розриву й санітарно-охоронної смуги, рівень впливу хімічних, фізичних і 

біологічних факторів, забруднення атмосферного повітря, води й ґрунту й т.п.). 

Умови та обмеження  охорони культурної спадщини: 

Вимоги щодо об’єктів охорони культурної спадщини здійснюються 

відповідно до Закону України «Про охорону культурної спадщини».  

 

Перелік юридичних осіб (підприємств, установ, організацій), які 

повинні надати технічні умови щодо інженерного забезпечення об'єкта 

містобудування, забезпечення пожежної й техногенної безпеки, 

цивільного захисту - розділ інженерно-технічних заходів цивільної оборони 

(розробляються на наступних стадіях проектування згідно завдання МНС та 

після їх затвердження є невід’ємною часткою проекту). 
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