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1. Загальні положення 

 

Детальний план території для будівництва та обслуговування будівель та споруд 

православного храму в районі ЗОШ №15 по вул. Шибанкова у м. Покровськ 

Донецької області, орієнтовною площею 0,50 га виготовлено на основі наступних 

вихідних даних: 

- рішення Покровської міської ради від 28.11.2018 № 7/61-20; 

- завдання на розроблення детального плану території; 

- викопіювання з генплану М 1:5 000; 

- викопіювання з схеми зонування М 1:5 000; 

- містобудівні умови та обмеження; 

- топогеодезична зйомка плану земельної ділянки. 

Детальний план території розробляється з метою: 

- уточнення планувальної структури та функціонального призначення території, 

просторової композиції, параметрів забудови та ландшафтної організації 

території  земельної ділянки; 

- формування принципів планувальної організації забудови; 

- визначення всіх планувальних обмежень використання території згідно з 

державними будівельними та санітарно-гігієнічними нормами; 

- визначення напрямів, черговості та подальшої діяльності щодо: 

       • попереднього проведення інженерної підготовки та інженерного                    

забезпечення території; 

  •   охорони та поліпшення стану навколишнього середовища, забезпечення      

      екологічної безпеки; 

  •   комплексного благоустрою та озеленення. 

В проекті враховані основні рішення генплану м. Покровськ. 

Проект розроблений у відповідності з Законом України «Про регулювання 

містобудівної діяльності», ДБН Б.2.2 -12:2018 «Планування і забудова територій», 

ДБН В.2.3-5-2001 «Вулиці та дороги населених пунктів», ДБН Б.1.1-14:2012 «Склад 

та зміст детального плану території», Державних санітарних правил планування та 

забудови та інших нормативних документів. 

 

2. Природні умови 

2.1. Клімат 

Покровськ лежить у помірних широтах на віддалі 180 км від моря, тому клімат тут 

помірно континентальний з недостатньою вологістю та засушливо-суховійними 

явищами.  

Основні фактори природного середовища, які впливають на вирішення 

містобудівних завдань, характеризуються такими даними: 

- кліматичний район - ІІ; 

- розрахункова зимова температура повітря - -23 С; 

- вітровий район - III; 

- нормативно вітровий тиск - 0,30 кПа (30 кгс/м3); 

- сніговий район - І; 

- снігове навантаження - 0,49 кПа (50 кгс/м 2); 

- нормативна глибина промерзання грунту - 90-120 см; 



3 

- переважаюче направлення вітрів: влітку – південно-західне, південне, взимку – 

північно-західне і західне. 

 

2.2. Рельєф 

 

Рельєф охарактеризовується як рівнинний. Ділянка вільна від дерев та чагарників. 

Землі не підтоплювані. Фізико-геологічні явища і процеси, несприятливі для 

будівництва - відсутні. 

 

2. Оцінка існуючої ситуації 

 

Покровськ — місто в Україні обласного значення, центр Покровського району 

Донецької області. Населення - 63 тис.осіб.   Населений пункт Покровськ розміщений 

у західній частині Донецької області, тому його називають «західними воротами 

Донбасу». 

 

    3.1. Стан навколишнього середовища 

Територія земельної ділянки знаходиться в межах генплану м. Покровськ. В даний 

момент, на території проектування та в їх околицях, відсутні промислові та складські 

об’єкти, що можуть здійснювати негативний вплив на загальний екологічний стан 

навколишнього середовища. 

В цілому стан навколишнього середовища на території проектування можна 

характерезувати як добрий. 

Відомості щодо розміщення об’єкта у межах зон охорони пам’яток культурної 

спадщини відсутні. 

3.2. Використання території 

Територія проектованої ділянки не знаходиться в яких-небудь охоронних зонах 

підприємств та інших природоохоронних зон. 

Територія, на якій розглядається можливість розміщення будівель та споруд 

храму, знаходиться в межах населенного пункту м. Покровськ на землях комунальної 

власності Покровської міської ради. 

Територія, на якій планується здійснити будівництво храму та інші будівлі і 

споруди для його обслуговування, вільна від забудови. 

На суміжних територіях наявні основні об’єкти обслуговування населення та 
сформована житлова забудова. 

Під’їзд до території здійснюється по існуючих дорогах, що історично склались. 

3.3. Транспорт 

Територія опрацювання має сформовану вуличну мережу. 

Основний доступ на територію проектування здійснюється з західної сторони по 

існуючій вулиці Шибанкова, а також можливий заїзд з східної сторони ділянки (пров. 

Ветеринарний). Детальний план території передбачає розширення основної вулиці 

Шибанкова згідно з генеральним планом м. Покровськ до повноцінної дороги з 

шириною 20м з двостороннім рухом та тротуарами. Оскільки дана земельна ділянка, 
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згідно генплану розташована на території житлової забудови, що передбачає 

будівництво ряду  житлових будинків, то розширення дороги є необхідною проектною 

пропозицією для комфортного руху транспорту та пішоходів. 

 

3.4. Інженерне забезпечення 

На ділянці відсутні будь-які будівлі, споруди, наземні та підземні інженерні 
комунікації. 

 
3.5. Характеристика озеленення та благоустрою.  

На проектованій ділянці відсутні цінні зелені насадження. Благоустрій території – 

відсутній. 

 

3.6. Планувальні обмеження 

Санітарно-захисні зони від об’єктів, які є джерелами виділення шкідливих речовин, 

підвищених рівнів шуму, вібрації, ультразвукових і електромагнітних хвиль, 

електронних полів, що іонізують випромінювань і т.п. – відсутні ; 

Санітарно-захисна зона від підземних і відкритих джерел водопостачання, 

водозбірних і водоочисних споруд, водоводів, об’єктів оздоровчого призначення -

відсутні; 

Зони охорони пам’яток культурної спадщини, археологічних територій, історичного 

ареалу населеного пункту - відсутні; 

Прибережні захисні смуги (ПЗС), водоохоронні пункти – відсутні; 

Територія проектування перебуває за межами території об’єктів природно-

заповідного фонду та їх охоронних зон. 

Основними планувальними обмеженнями даної території є наявність червоних 

ліній вулиць. Межі червоних ліній вулиць  – 20,00 м (10,00 м – від осі дороги). 

Ділянка знаходиться в межах м. Покровськ і є придатною для будівництва та 

обслуговування будівель та споруд православного храму. 

4. Характеристика використання території 

4.1. Будівлі і споруди 

На момент проектування територія ділянки вільна від забудови та цінних зелених 

насаджень. 

На суміжних з територією проектування ділянці розташовані переважно капітальні 

цегляні житлові та нежитлові будівлі, збудовані протягом останніх 50 років. 

Територію в межах ДПТ передбачено для будівництва та обслуговування будівель 

та споруд православного храму. 

 

4.2. Благоустрій 

Даним детальним планом території передбачено комплексний благоустрій та 

організація зелених зон. Благоустрій ділянки передбачає виділення зон внутрішніх 

проїздів з асфальтобетонним покриттям, влаштування систем пішохідних зв`язків з 

замощенням бетонною бруківкою, комплексний благоустрій та озеленення території з 
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влаштуванням газонів багаторічних трав та посадкою дерев, що сприятиме 

зменшенню забруднення повітря та покращенню мікроклімату території.  

Згідно з п. 4.27 ДБН Б.2.4-1-94, зовнішній благоустрій ділянки повинен включати 

влаштування огорож, проїздів, доріжок, майданчиків відпочинку та господарських 

майданчиків, декоративне озеленення, що здійснюватиметься у відповідності із 

загальними архітектурно-планувальними й санітарно-гігієнічними вимогами. 

Вдосконалення благоустрою  можна досягти шляхом розміщення малих 

архітектурних форм, а також освітленням території. 

Слід зазначити, що існуюча вулиця, яка проходить повз територію проектування 

потребує впорядкування та благоустрою.  

Проектом передбачено тимчасову автостоянку для легкового транспорту перед 

територією церкви. 

 

4.3. Характеристика інших видів використання території 

Згідно плану зонування території (зонінг) м. Покровська Донецької області, 

територія Ж -1, Ж-1п, Ж-1пп передбачає такі види використання. 

 

  Переважні види 
використання території 

(земельної ділянки): 

Супутні види використання 
території (земельної 

ділянки): 

Допустимі види використання 
території (земельної ділянки), 
які потребують спеціальних 

погоджень: 
- будинки одноквартирні 

(1110.1-1110.3) 

- будівлі шкіл (1263.3), 

-будівлі  дошкільних та 

позашкільних навчальних 

закладів (1263.5). 

 

- будівлі офісні ( 1220.1-1220.3, 

1220.5,1220.9) 

- комунальні служби,  

-  вулиці та дороги (2112.1, 

2112.4 2112.5, 2112.8 2112.9) 

-  місцеві  комунікації  (2221, 

2222, 2223, 2224) 

- гаражі ( 1242.1) 

-  майданчики для ігор дітей 

дошкільного і молодшого шкі-

льного віку і занять 

физкультурою; 

- майданчики  для сміттєзбір-

ників загального 

користування; 

- будівлі торговельні (1230.6, 

1230.9) 

- будівлі для культової та 

релігійної діяльності (1272.1)  

- пам ятки історії та архітектури 

(1273.1) 

- тимчасові споруди для здій-

снення підприємницької 

діяльності; 

- ветеринарні приймальні пункти 

  

 
1. Гранично допустима висота будівлі церкви - згідно містобудівних умов і 

обмежень. 

2. Максимально допустимий відсоток забудови земельної ділянки – згідно 

містобудівних умов і обмежень. 

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

регулювання забудови - згідно містобудівних умов і обмежень. 

4. Вимоги щодо благоустрою - виконати комплексний благоустрій території. 

5. Забезпечення умов транспортно-пішохідного зв'язку – передбачити маршрути та 

виконати зупинки для громадського автотранспорта згідно норм, виконати тимчасову 

автостоянку для паркування легкових автомобілів біля проектованої території. 
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5. Основні принципи планування та забудови території 
 

Відповідно до генплану м. Покровськ та  схеми зонування (зонінг), територія 
проектування належить до садибної житлової забудови та згідно з допустимими 
видами використання території будівництво храму є можливою проектною 
пропозицією, що потребує погоджень. 

ДПТ вносить уточнення  до генерального плану села на новому рівні містобудівної 
документації, пов'язаному із більшою деталізацією містобудівного планування 
території та проектних рішень. 

Проектне рішення детального плану території базується на: 

·   врахуванні існуючої мережі вулиць та проїздів; 

· взаємоув’язки планувальної структури проекту з планувальною структурою     

існуючих кварталів та з рішеннями проектного генерального плану; 

·  побажаннях та вимогах замовника – міської ради, визначених у завданні на 

проектування та у ході робочих нарад під час роботи над проектом, визначених у 

завданні на проектування; 

·   врахуванні інтересів власників суміжних земельних ділянок. 

В межах території детального плану передбачається розміщення ділянки для 

будівництва та обслуговування будівель та споруд православного храму, а також 

необхідний комплекс заходів, щодо благоустрою, приведення до нормативних 

показників параметрів існуючої вулиці. 

Проектований розмір ділянки для будівництва та обслуговування будівель та 

споруд православного храму 0,50га. 

Проектним рішенням ДПТ не вноситься жодних змін до планувальної структури 

навколишніх кварталів садибної житлової забудови окрім проектованої житлової 

вулиці, що на сьогоднішній день потребує впорядкування для комфортного руху 

транспорту та пішоходів.  

 

6. Житловий фонд та розселення 
 

На суміжних територіях з територією ДПТ  вже сформована житлова  та 

громадська забудова. 

 

7. Система обслуговування населення 
Прихожани православного храму, а також відвідувачі та учні дитячого центру 

творчості, будівлю якого також передбачено на території детального плану, 

використовуватимуть існуючу сформовану систему обслуговування населення 

м.Покровськ. 

 

8. Вулично-дорожня мережа та транспортне обслуговування, організація    
руху транспорту і пішоходів 
 

Доступ до території проектування здійснюється з західної та східної сторони по 

існуючих дорогах. Так як вже було вище сказано, детальний план території 

передбачає розширення основної вулиці (вул. Шибанкова) до повноцінної дороги з 

шириною 20м з двостороннім рухом та тротуарами, тому що дана земельна ділянка, 

згідно генплану розташована на території садибної забудови, що передбачає 

будівництво ряду індивідуальних житлових будинків, а  також  громадські  та  культові  

 



7 

споруди, то розширення вулиці є необхідною проектною пропозицією для 

комфортного руху транспорту та пішоходів. 

Зупинки громадського транспорту знаходяться в радіусі пішохідної доступності від 

території проектування. 

Проектовану житлову вулицю необхідно привести до нормативних параметрів 

згідно ДБН. 

 

9. Перелік вихідних даних 

 

При розробленні ДПТ використані наступні матеріали: 

- рішення Покровської міської ради від 28.11.2018 № 7/61-20; 

- завдання на розроблення детального плану території; 

- викопіювання з генплану М 1:5 000; 

- викопіювання з схеми зонування М 1:5 000; 

- містобудівні умови та обмеження; 

- топогеодезична зйомка плану земельної ділянки. 

 

10. Основні техніко-економічні показники 

                   № Показники  Од. виміру 
 

Кількість 

 

1 

 

Територія (в межах детального плану) 
 

га 

 

0,50 

 

2 

 

Площа забудови в тому числі:                  м² 
 

381,00 

 

   
- культова споруда                  м² 

 

          252,00 

   

   
-  дитячий центр творчості 

         

                 м² 

            

          109,00 

 

 

- господарська споруда 

 

 

                 м² 
              

           20,00 

 

  3 Площа озеленення (квітники, фруктові сади)                   м² 
           

          1179,26 

   

  4 Площа мощення  тротуарною плиткою                   м² 
          

          2902,76 

 

  5 Площа дитячих майданчиків                   м²            536,98 

 

Примітка: величини площ наведені попередньо і уточнюються на подальших стадіях 

проектування (стадія «Проект» та «Робоча документація»). 
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11. Розділ «Охорона навколишнього природного середовища» 

Містобудівні заходи щодо поліпшення стану навколишнього середовища 

 

1) Проект Детального плану території орієнтовною площею 0,50 га                 

для будівництва та обслуговування будівель та споруд православного храму в районі 

ЗОШ № 15 по вул. Шибанкова у м. Покровськ Донецької області було розроблено на 

підставі рішення Покровської міської ради від 28.11.2018 № 7/61-20 про розроблення 

містобудівної документації. 

Детальний план території є містобудівною документацією місцевого  рівня, яка 

призначена для уточнення у більш крупному масштабі положень генерального плану 

міста, зокрема, планувальної структури, просторової композиції і параметрів 

забудови території  в районі ЗОШ № 15 по вул. Шибанкова та прилеглих кварталів 

садибної забудови. 

 Завданням детального плану території є: 

-  визначення параметрів забудови з урахуванням червоних ліній, санітарних 

зон та обмежень;  

- надання пропозицій щодо розміщення місць паркування транспортних 

засобів, комплексного благоустрою та озеленення території. 

- урахування державних, громадських і приватних інтересів під час планування, 

забудови та іншого використання територій з дотриманням вимог містобудівного, 

санітарного, екологічного, природоохоронного, протипожежного та іншого 

законодавства; 

Детальний план території виконано з урахуванням містобудівної документації 

вищого рівня: Генерального плану м. Покровськ, затвердженого рішенням 

Покровської міської ради від 22.08.2007 № 5/16-13 «Об утверждении 

градостроительной документации», плану зонування території (Зонінгу)                                  

м. Покровськ, затвердженого рішенням Покровської міської ради № 7/34-19 від 

26.05.2017. 

2) Місто Покровськ розташоване в центральній частині  Красноармійського 

вугленосного  району, в степовій зоні південно-східної частини України на південно-

західному крилі  Донецького кряжу, одного з головних тектонічних елементів Донбас-

Кальміус – Торецької улоговини, на західному схилі вододільної височини між 

річками Дніпро і Сіверський Донець. 

Рельєф являє собою степову рівнину, розчленовану яружно-балковою 

мережею балок Родинської і Сінної. Абсолютні відмітки коливаються в межах міста 

від 210 м на вододілі до 150 м – у заплаві ярів і балок. 

Покровськ розташований в помірних широтах, віддалений від моря на 180 км, 

тому клімат у місті помірно-континентальний з недостатньою вологістю та 

засушливо-суховійними явищами. Середньорічна температура повітря становить + 

7,9С, самий теплий місяць – липень, самий холодний – січень. 

Місто Покровськ не входить в перелік міст обласного підпорядкування з 

найбільшим забрудненням природних ресурсів, оскільки не має великої кількості 

потужних підприємств зі значними параметрами викидів забруднюючих речовин в 

атмосферу, скидів забруднених стічних вод, тощо. Згідно державних статистичних 

даних  викиди забруднюючих речовин у атмосферу по м. Покровськ становили: у 

2015 році - 68,1 тис.т/рік, 2016 році -  82,5 тис.т/рік, 2017 році - 90,8 тис.т/рік. Згідно 

інформації Департаменту екології та природних ресурсів Донецької 

облдержадміністрації середньодобові концентрації речовин в атмосферному повітрі                                      
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по м. Покровськ становлять: монооксиду вуглецю СО - 1239,5567 мкг/м3, оксидів 

азоту  NO – 3,77466 мкг/м3 та NO2 – 65,39 мкг/м3, діоксиду сірки SO2 – 14,13463 

мкг/м3,  озону O3 – 5,07583 мкг/м3. Стан атмосферного повітря деякою мірою 

впливає і на здоров’я населення міста, оскільки  з повітря ці речовини потрапляють в 

організм людини переважно через систему дихання. Органи дихання страждають від 

забруднення безпосередньо, оскільки близько 50% часток домішок радіусом 0,01-0.1 

мкм, що проникають у легені, осідають в них. Проникаючі в організм частки 

викликають токсичний ефект. Статистичний аналіз встановлює залежність між рівнем 

забруднення повітря і таких захворювань, як захворювання верхніх дихальних 

шляхів, серцева недостатність, бронхіти, астма, пневмонія, емфізема легень, а також 

хвороби ока. 

У разі незатвердження документу державного планування жодних змін у стані 

навколишнього природного середовища не відбудеться, наслідки для зміни здоров’я 

населення відсутні. 

3) Територія детального плану ділянки, що планується під забудову, 

представлена вільними від забудови землями, з незначним рослинним покривом. 

 З західної та східної сторін територія ділянки обмежена міжквартальними дорогами 

по вул. Шибанкова та провул. Ветеринарний.  За умови затвердження детального 

плану території та впровадження заходів, передбачених ДПТ, буде здійснюватися 

незначний вплив на навколишнє середовище. Під час виконання підготовчих та 

будівельних робіт та провадження планової діяльності передбачається можливий 

вплив на довкілля: викиди забруднюючих речовин від автотранспорту; шумовий 

вплив, порушення ґрунтів, утворення будівельних та комунальних відходів. 

Передбачається, що будівництво об’єкту у невеликому обсязі вплине на стан ґрунтів 

в межах земельної ділянки, що планується до відведення, оскільки при проведені 

робіт з облаштування фундаменту, майданчиків та парковки буде знято поверхневий 

шар ґрунту. Вплив на флору та фауну не буде здійснюватися, оскільки територія ДПТ 

розташована в центральній частині міста, в межах житлової та громадської забудови.  

На період проведення будівельних робіт тимчасово підвищиться рівень шуму, 

що може мати незначний вплив на здоров’я людей, та збільшиться потік вантажного 

транспорту.   

4) На території міста відсутні землі природно-заповідного та іншого 

природоохоронного призначення, лісового фонду, історико-культурного призначення. 

Найближчі території з природоохоронним статусом – урочище «Зоря» на території 

Сонцівської сільської ради Покровського району, що розташоване на відстані 20 км  

від Покровська. Таким чином, вплив на території з природоохоронним статусом ДДП 

не передбачається. 

5) Цей розділ ґрунтується на аналізі цілей документів державної політики, які 

мають відношення до цілей розвитку на місцевому рівні, і визначає ступінь їх 

врахування  і впровадження через низку проектних рішень містобудівної 

документації. Проведений огляд відповідних цілей екологічної політики визначає 

загальні орієнтири, на основі яких оцінюються цілі та заходи детального плану. 

Оцінка відповідності детального плану території цілям програм державного та 

місцевого рівня, галузевих програм. 

В процесі  стратегічної екологічної оцінки містобудівної документації було 

розглянуто значну кількість документів, що містять екологічні цілі, а також відповідні 

завдання у сфері охорони здоров'я та соціально-економічного розвитку. Слід 

зазначити, що різні програми містять подібні, хоча і не завжди ідентичні цілі. 
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Наприклад, основні цілі та завдання визначені програмами з охорони навколишнього 

природного середовища, що на регіональному та місцевому рівнях повторюються в 

програмах  Соціально-економічного розвитку місцевого і регіонального рівня, та в 

цільових програмах місцевого і регіонального рівня. Положеннями Державної 

стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року та Стратегією розвитку 

Донецької області на період до 2020 року визначено одне з пріоритетних напрямків 

державної регіональної політики – територіальна соціально-економічна інтеграція і 

просторовий розвиток, завданням якого є: 

- сприяння консолідації та розвитку української нації, забезпечення прав 

громадян на свободу світогляду і віросповідання. Розміщення храму дозволить 

врахувати права мешканців прилеглих територій на відвідування культової будівлі. 

- раціональне використання природних ресурсів. Планується розробити 

робочий проект зняття родючого шару ґрунту та землювання з подальшим його 

використанням, з земельної ділянки, де передбачається капітальне будівництво,  для 

озеленення території відповідно до детального плану. 

Оцінка відповідності детального плану території зобов'язанням у сфері 

охорони довкілля. 

Зобов’язанням у сфері охорони довкілля є дотримання санітарно-захисних зон 

від об’єктів, які є джерелами виділення шкідливих речовин, підвищених рівнів шуму, 

електронних полів, іонізуючих випромінювань, зони санітарної охорони від підземних 

та відкритих джерел водопостачання, водоводів. 

1) Проектні рішення проекту містобудівної документації розроблено згідно 

Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища» :  

Статтею 3 ЗУ «Про охорону навколишнього природного середовища» 

встановлені основні принципи охорони навколишнього природного середовища. 

Відповідно до нормативно-правової бази України було прийнято ряд зобов’язань: 

- пріоритетність вимог екологічної безпеки, обов'язковість додержання 

екологічних стандартів, нормативів та лімітів використання природних ресурсів; 

- виконання ряду заходів, що гарантують екологічну безпеку середовища для 

життя і здоров'я людей, а також запобіжний характер заходів щодо охорони 

навколишнього природного середовища; 

- планова діяльність не передбачає суттєве вилучення будь-якого 

невідновного ресурсу;  

- проектне спрямування на збереження просторової та видової різноманітності 

і цілісності природних об'єктів і комплексів; 

- оцінка ступеню антропогенної змінності територій, сукупної дії факторів, що 

негативно впливають на екологічну обстановку; 

- використання отриманих висновків моніторингу та комплексу охоронних 

заходів об'єкту для виконання можливостей факторів позитивного впливу на охорону 

довкілля; 

2) Національної стратегії управління відходами в Україні  на період до 2030 

року, Програми поводження з відходами в Донецькій області на 2016-2020 роки: 

- забезпечення детального та коректного проектування, що зменшує 

ризик помилок та потребу в додаткових матеріалах; 

- проведення конкретних розрахунків потреби у замовленні будівельних 

матеріалів; 

- укладення договору з постачальниками про повернення невикористаних 

матеріалів; 
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- надання переваги промисловому виробництву готових будівельних 

конструкцій, елементів та їх частин, матеріалів та їх сумішей; зменшення частки 

виробництва і налаштування елементів для будівництва безпосередньо на 

будівельному майданчику; 

3)  Програми «Чисте повітря Донеччини 2018-2020 роки та прогноз до 2030 

року» : 

Метою Програми є збереження  сприятливого стану атмосферного повітря, 

його поліпшення, запобігання й зниження рівня забруднення та впливу на нього.  

Регіональної програми формування та розвитку екологічної мережі в Донецькій 

області на період 2019-2022 роки: 

Одним з основних завдань програми є  поліпшення стану охорони, збереження 

та відтворення зелених насаджень і лісів, які входять до складу зелених зон міст та 

інших населених пунктів. 

Одним з основних засобів досягнення цих цілей є озеленення та благоустрій 

території вільної від забудови в межах детального плану. 

6) Значні наслідки для довкілля, у тому числі для здоров’я населення, від 

впровадження заходів ДПТ не відбудуться.  

В результаті планової діяльності передбачається незначне збільшення викидів 

забруднюючих речовин в атмосферне повітря. Передбачається тимчасове 

збільшення рівня шуму від проведення будівельних робіт при зведенні об’єкту та 

збільшення транспортного навантаження по вул. Шибанкова та провул. 

Ветеринарний, зокрема при завезенні будівельних матеріалів  ватажними  машинами 

та здійснення технологічного процесу будівництва спеціалізованою технікою. 

Кумулятивні наслідки, зокрема нагромадження в організмах людей, тварин, 

рослин отрути різних речовин не відбудуться. Ймовірність того, що реалізація ДПТ 

призведе до таких можливих впливів на довкілля або здоров’я людей, які самі по собі 

будуть незначними, але у сукупності матимуть значний сумарний (кумулятивний) 

вплив на довкілля, є незначною. 

Коротко- та середньострокові наслідки (1, 3-5, 10-15 років) наразі відсутні. 

Реалізація планової діяльності буде мати позитивний вплив на енергетичну 

забезпеченість території та соціальний розвиток міста та  незначний вплив на 

довкілля. 

7) З метою запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків 

виконання документа державного планування пропонуються наступні заходи. 

Планування ділянки та розміщення проїздів запроектовані таким чином, аби 

максимально  вписатися  в  існуючий  рельєф  і  при  цьому  використати  вільну  від 

забудови  територію  для  озеленення  та  благоустрою.  Ділянка  спланована  таким 

чином, що ухили не перевищують допустимих норм. Поверхневий шар ґрунту, який 

буде знятий у ході проведення будівництва, планується перемістити в межах ділянки 

відведення для формування газонів. Після  зведення  будівництва  і  завершення  

робіт  з  прокладки  комунікацій буде виконане  повне  відновлення  порушених  під  

час  будівництва  прилеглих  територій. 

Для зменшення та пом’якшення рівня шуму пропонується застосування 

малошумних технологічних процесів та устаткування, оснащення шумного 

устаткування засобами дистанційного керування, дотримання правил технічної 

експлуатації, проведення планово-попереджувальних оглядів та ремонтів. 

Забезпечення нормативного санітарно-гігієнічного стану в плані акустичного 
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забруднення територій  шляхом вжиття заходів щодо додаткової звукоізоляції 

огороджувальних конструкцій будівель, що будуть зводитися. 

Також при проектуванні слід передбачити розміщення звукозатримуючих інженерних 

споруд та зелених насаджень. 

З метою запобігання випадків травматизму населення пропонується на період 

здійснення будівельних робіт встановити огороджувальний паркан по периметру 

ділянки, що буде відведена під забудову. При зведені будівлі церкви та благоустрою 

прилеглої території доцільно застостосовувати сучасні високоефективні 

екоенергозберігаючі технології, використовувати екологічні матеріали або матеріали 

з низьким вмістом шкідливих речовин, впровадження рішень, що підвищують 

енергоефективність (тепло- та гідроізоляція, тощо.). Дотримуватися планувальних 

заходів, зокрема додержання функціонального зонування території, організації 

санітарно-захисних зон та санітарних розривів згідно ДБН 360-92** (п. 7.32*), 

озеленення та ін. 

При  будівництві  необхідно  максимально  герметизувати  обладнання  і 

комунікації, які можуть мати шкідливі речовини, в будівлях застосовувати трапи з 

гідрозатворами тощо. 

Будівельне сміття планується вивозити  спеціалізованими підприємствами 

згідно з укладеними договорами. 

8) З метою розгляду проектних рішень та їх екологічних наслідків під час 

здійснення стратегічної екологічної оцінки детального плану території 

передбачається розглянути «Нульовий сценарій», без провадження проектних змін. 

Альтернативи у разі не затвердження детального плану міста не передбачається, 

обрана під забудову ділянка водночас віддалена від жилих будинків та знаходиться в 

пішохідній доступності, що дозволить забезпечити додержання шумового режиму, 

санітарних зон, безпечного під’їзду транспорту при плануванні і забудові окремої 

території. Приймаючи до уваги, що ділянка в даний час жодним чином не 

використовується, частково засмічена, з метою раціонального використання земель 

міста вибір іншого місця будівництва храму не є доцільним. 

9) Моніторинг наслідків виконання ДПТ рекомендується здійснювати шляхом 

порівняння фактичного стану компонентів довкілля з минулорічними показниками , в 

яких реалізуються заходи діяльності, 1 раз на рік. 

10) Транскордонний вплив для довкілля, у тому числі для здоров’я населення, 

під час реалізації планової діяльності не відбудеться. 

11)Резюме нетехнічного характеру: метою детального плану території 

орієнтовною площею 0,50 га для будівництва та обслуговування будівель та споруд 

православного храму в районі ЗОШ № 15 по вул. Шибанкова м. Покровськ є 

уточнення планувальної структури території, визначення параметрів забудови з 

урахуванням червоних ліній, санітарних зон та обмежень.   

Вплив на навколишнє природнє середовище є зовсім незначний, з позитивних 

наслідків – соціальний розвиток, планування та благоустрій території. 

 
Висновок 

 
Земельна ділянка на яку розробляється детальний план території для будівництва та 

обслуговування будівель та споруд православного храму розташована в районі ЗОШ 

№15 по  вул.  Шибанкова  у  м. Покровськ  Донецької  області,  орієнтовною   площею  
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0,50га.  Детальний план території уточнює планувальну структуру і функціональне 

призначення території, просторові композиції і параметри забудови, а також 

ландшафтну організацію території. Проектом не передбачено розміщення на 

території ДПТ об'єктів, що можуть здійснювати негативний вплив на навколишнє 

середовище. Територія повинна буди належним чином облагороджена . Замощення 

проїздів та майданчиків для тимчасових автостоянок - асфальтобетон, пішохідної 

частини – фігурні елементи мощення. Важливе значення для стану навколишнього 

середовища має високий відсоток його озеленення, тому важливо передбачити 

велику кількіст зелених зон. 

Планування ділянки та розміщення проїздів запроектовано так щоб максимально 

вписатися в оточуючий рельєф. 

Після завершення будівництва та робіт з установки комунікацій виконати повне 

відновлення порушених під час будівництва прилеглих територій. 

Забезпечити  відновлення рослинного шару  використовуючи рослинний грунт, 

знятий при розриті котлованів під будівлею, проїздами та майданчиками. Грунт не 

використаний для благоустрою, вивезти на поля рекультивації. 

Будівництво храму та дитячого центру творчості з благоустроєм та дитячими 

майданчиками є доцільним  та рекомендовано для подальшого оформлення згідно з 

чинним діючим Законодавством України. 

 

Виконав                                 Андрейчук І. М. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


