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У випадках, коли в умовах, що склалися, немає можливості в повній мірі
реалізувати вимоги будівельних норм та правил, проектні пропозиції в частині цих
відхілень додатково узгоджуються з органами державного нагляду, в компетенції яких
знаходиться схвалювані рішення.
Головний архітектор проекту

Протасєня А.І.
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Містобудівна документація набирає
затвердження її рішенням сесії місцевої ради.
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СКЛАД ПРОЕКТУ
Номер
тому

Позначення
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113/18-ПЗ

Пояснювальна записка

2
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ВІДОМІСТЬ ГРАФІЧНИХ МАТЕРІАЛІВ

Найменування

Аркуш

Загальні відомості. Схеми розташування території.

2

План існуючого стану території зі схемою обмежень М1:2 000

3

Проектний план зі схемою проектних обмежень, суміщений зі
схемою інженерних мереж та планом червоних ліній М1:1 000

4

Схема організації руху транспорту і пішоходів М1:1 000
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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Детальний план частини території села Мар'янське, Апостолівського
району Дніпропетровської області орієнтованою площею 40,0 га з метою
будівництва та обслуговування сонячної електростанції виконано ТОВ НПФ
"Архпроект" згідно розпорядженням голови Апостолівської районної
державної адміністрації № Р-349/0/269-18 від 01.11.2018 та завданням на
проектування.

СОГЛАСОВАНО:

Детальний план розробляється з метою:
• Розміщення сонячної електростанції;
• Формування принципів планувальної організації забудови;
• Встановлення червоних ліній та ліній регулювання забудови;
• Виявлення та уточнення територіальних ресурсів для всіх видів
функціонального використання території;
• Визначення всіх планувальних обмежень використання території згідно з
державними будівельними нормами та санітано-гігієнічними нормами;
• Визначення потреб у підприємствах та установах обслуговування, місць їх
розташування;
• Забезпечення комплексності забудови території;
• Створення належних умов охорони та використання об єктів природнозаповідного фонду;
• Визначення напрямів, черговості та обсягів подальшої діяльності щодо:
Попереднього проведення інженерної підготовки та інженерного
забезпечення території;
Створення транспортної інфраструктури;
Організація транспортного і пішоходного руху, розміщення місць
паркування транспортних засобів;
Охорони та поліпшення навколишнього серидовища, забезпечення
єкологічної безпеки;
Комплексного благоустрію та озеленення.
Головною метою проекту є розміщення сонячної електростанції;
В якості вихідних даних надані:
• Завдання на проектування;
• Викопіювання генерального плану М 1:5000;
• Топографычна зйомка 1:2000;
• Топогеодезична зйомка 1:500;
• Фрагмент космічної зйомки з нанесенням проектної ділянки;

Инв. N подл.

Подпись и дата

Взамен инв. N

Проект виконано відповідно до вимог чинного законодавства і нормативних
документів:
• Конституція України;
• Земельний кодекс України;
• Водний кодекс України;
• Кодекс України про надра;
• Закон України "Про регулювання містобудівної діяльності";
• ДБН Б1.1-5:2007 «Склад, зміст, порядок розроблення, погодження та
затвердження розділу інженерно-технічних заходів цивільного захисту (цивільної
оборони) у містобудівній документації»;
• ДБН Б. 1.1-14:2012 «Склад та зміст детального плану території»;
• ДБН Б.1.1-15:2012 «Склад та зміст генерального плану населеного пункту»;
• ДБН 360-92** "Планування та забудова міських і сільських поселень";
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•
•
•
•

ДБН В.2.3-5-2001 "Вулиці і дороги населених пунктів";
ДБН В.2.3-4-2007 "Автомобільні дороги";
Основні санітарні правила забезпечення санітарної безпеки України;
Інших нормативних документів.

В якості підоснови проекту використано план М1:1000.
У випадках, коли в умовах, що склалися, немає можливості реалізувати вимоги
перелічених документів, проектні
пропозиції в частині цих відхилень додатково
узгоджуються з органами державного нагляду, в компетенції яких знаходяться
схвалювані рішення.
Детальний план території земельної ділянки за межами населеного пункту, в
адміністративних межах Зеленоподольської міської ради Апостолівського району
Дніпропетровської області з метою розміщення сонячної електростанції «СЕС СОЛАР
ПАРК Мар'янське» на розрахункових термін 7 років (до 2025 року).

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ТА МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ДІЛЯНКИ
Ділянка розташована за межами населеного пункту, в адміністративних межах
села Мар'янське
Зеленоподольської
міської
ради
Апостолівського
району
Дніпропетровської області.
Селище Мар'янське знаходиться на правому березі Каховського водосховища, за
25 км від районного центру — міста Апостолове. На півдні межує з
містом Нововоронцовка Нововоронцовського району Херсонської області та на сході з
селом Грушівка. Село розділене на дві частини великою затокою (колишня річка
Тернівка). Біля села знаходиться вхідний каскад каналу Дніпро — Кривий Ріг. Через село
проходять автомобільні дороги Н23 і Т 0403.
СОГЛАСОВАНО:

На ділянці розташовано землі, які не використовуються для ведення особистого
господарства, садівництва та випасання худоби, що не надані у власність та землями
особистого підсобного господарства. Ділянка межує з птахофабрикою.
Рельєф території ділянки складний, уздовж всієї ділянки яр глубиною до 16м.

3. ХАРАКТЕРИСТИКА СУЧАСНОГО СТАНУ ВИКОРИСТАННЯ ТЕРИТОРІЇ
3.1. Аналіз існуючої містобудівної документації

Инв. N подл.

Подпись и дата

Взамен инв. N

Генеральна схема планування території України.
Генеральна схема планування території України визначає пріоритети та
концептуальні вирішення планування і використання території країни, вдосконалення
систем 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 низькою щільністю забудови виробничих територій;
• нераціональним розміщенням виробничих та житлових територій;
• малою
часткою
територій
природоохоронного,
рекреаційного,
оздоровчого, історико-культурного призначення;
Лист
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• наявністю значних територій, використання яких законодавчо обмежується та
вимагає спеціального охоронного режиму;
В межах проектованих територій району актуальними є:
• підвищення ефективності використання існуючих територій виробничого
призначення.
• організація раціонального використання сільськогосподарських земель,
• корегування меж населеного пункту,
• збільшення територій природоохоронного та рекреаційного призначення;
Проект районного планування Апостолівського району розроблено та
затверджено рішенням облвиконкому.
В межах території наведено розміщення об'єктів інженерної інфраструктури
населених пунктів, об'єкти виробничої сфери, магістральні інженерні та транспортні
споруди.
Згідно ВСН-38-82, яка визначала на той час склад та порядок розроблення
містобудівної документації , в проекті розміщення будівництва на чергову п'ятирічку з
урахуванням даних про об'єми всіх видів будівництва, що намічається до здійснення на
території населеного пункту, визначається раціональна послідовність і терміни
здійснення всіх видів будівництва і принципи його розміщення, зокрема принципи
розміщення. При необхідності розробляються порівняльні варіанти розміщення
будівництва.
Комплексного вирішення питань розвитку району цим проектом не
передбачено, але межа території визначена чітко. Таким чином, генеральний план
Апостолівського району відсутній.

СОГЛАСОВАНО:

3.2. Характеристика розташування, природно-кліматичні
та соціально-економічні умови

Подпись и дата

Взамен инв. N

Апостолівський район — адміністративно-територіальна одиниця, що
розташована на півдні Дніпропетровської області. Адміністративний центр
місто Апостолове. Населення становить 57631 осіб (на 1 квітня 2012 року).
Ма́р'янське —село в Україні, в Зеленодольській міській територіальній
громаді Апостолівського району Дніпропетровської області. Колишній центр Мар'їнської
волості Херсонського повіту Херсонської губернії.
Населення — 4 183 мешканці.
Територія розташована в південно-східній частині Апостолівського району і
межує:
• зі сходу – м.Покров та на сході з Нікопольським районом;
• з південної частини – з Високопільським і Нововоронцовським районами
Херсонської області;
• з півночі – м.Кривий Ріг (з Криворізьким та Софіївським районами);
• з заходу – з Широківським районом;
Територія Апостолівського району Дніпропетровської області розташована:
• відповідно до фізико-географічного районування України: в III кліматичному
районі, в зоні Центрального степу,
• в геоструктурному відношенні – в межах східної частини Українського
кристалічного масиву,
• відповідно до містобудівного районування на підставі природно-географічних
і інженерно-будівельних умов - в зоні антропогенно-порушених територій.

Инв. N подл.

Геологічна будова території
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СОГЛАСОВАНО:

Територія Мар'янської сільської ради розташована в районі надпойменних
терас р.Дніпро. Річка Дніпро – відноситься до великих річок (ПЗС-100м). Рельєф
являє собою хвилясту розчленовану рівнину. Мінімальні позначки поверхні землі
спостерігаються в заплавах річки Дніпро. Формування сучасного рельєфу в межах
території ради почалося наприкінці пізнього міоцену та тривало в пліоцені й плейстоцені.
Найбільше широко розвинені флювіальні форми рельєфу. Вони формувалися під впливом
поверхневих вод, що утворюють систему материкового стоку у вигляді руслових
(постійних і тимчасових) і не руслових потоків. З постійними русловими потоками
зв'язаний розвиток річкових долин, з тимчасовими -розвиток яружно-балкової системи.
Незважаючи на віддаленість межі антропогенного заледеніння від території
ради, ці заледеніння зіграли значну роль у формуванні сучасного рельєфу. У
міжльодовикові та в періоди короткочасних відступів льодовиків режими річок
змінювались. У періоди заледеніння різко зменшувалася кількість води в річках і
переважали акумулятивні процеси, що привело до формування заплав річок.
Клімат обумовлений впливом повітряних мас, що приходять з Атлантики,
Арктичного басейну та сформувалися над просторами Євразії.
Зимою надто розвинута циклонічна діяльність. Перехід до холодного періоду
пов’язаний з початком вторгнення арктичного повітря; в цей час тут найбільш часто
розміщується центральна частина відрогів підвищеного тиску. Відмінною особливістю
зими є відлиги, спричинені переміщенням циклонічних утворень з Атлантики,
Середземного і Чорного морів. В квітні і травні ще спостерігаються повернення холодів і
заморозки, викликані вторгненням арктичного повітря. Літом вторгнення арктичного
повітря майже повністю припиняється і в цей час переважає погода, що формується
Азорським антициклоном, з значною кількістю ясних і сонячних днів. Це сприяє
трансформації, прогріванню повітря, а також виникненню пилових бур і суховіїв. Літні
процеси продовжуються приблизно до середини серпня, потім характер циркуляції
різко змінюється. В жовтні-листопаді починає руйнуватися Азорський антициклон і
замість нього розвивається Сибірський. В зв’язку з цим збільшується повторюваність
туманів, часто спостерігається похмура погода з мрякою. У другу половину осені
посилюється діяльність південних і західних циклонів, обумовлюючи значну кількість
похмурих днів, обкладних опадів і туманів.

Подпись и дата

Взамен инв. N

Клімат району помірно континентальний. Характеризується відносно
прохолодною зимою і спекотним літом. Середня річна температура в межах +7 — +9 Со.
Найхолодніший місяць — січень (-4 — −6 Со), найтепліший — липень (+21 — +23 Со). Річна
кількість опадів 400—430 мм. Кількість сонячних днів становить в середньому 240 на рік.
Середньорічна кількість опадів становить 400—480 мм близько 2/3 з них випадає в теплий
період року. Стійкий сніжний покрив буває в 50 % взимку. Влітку переважають південносхідні сухі вітри, які часто завдають значної шкоди сільському господарству.
Апостолівський район відносять до одного з найпосушливіших
районів Дніпропетровської області.

Инв. N подл.

Кліматична характеристика району наведені в табл. 3.2.
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Таблиця 3.2
№
з\п
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

2
Середня річна температура повітря
Середня температура повітря січня
Середня температура повітря липня
Мінімальна температура повітря
Максимальна температура повітря
Середня температура на поверхні ґрунту
Середня глибина промерзання ґрунту
Максимальна глибина промерзання ґрунту
Середня сума річних опадів
Сума опадів максимальна
Сума опадів мінімальна
Середня швидкість вітру
Пануючий вітер
Взимку

3
С
0
С
0
С
0
С
0
С
0
С
см
см
мм
мм
мм
м/сек.
напрямок
напрямок

15
16
17
18

Весною
Влітку
Восени
Середня за рік вологість повітря

напрямок
напрямок
напрямок
%

0

Показник
4
8,5
-4,7
21,3
-29
30
10
57
125
550
804
251
4,6
Північний
Північно-західний,
західний
Східний
Східний
Північний
74

Тривалість безморозного періоду складає 190 днів, найбільша – 228 днів,
найменша – 143 дня. Сума ефективних температур повітря вище +10°С в середньому
становить 1312°С. Сума активних температур понад +10°С складає 3127°С.
Опади. Атмосферні опади відіграють значну роль в процесі формування як
поверхневого, так і підземного стоку. Дана територія відноситься до зони нестійкого
зволоження. Літом часто спостерігаються бездощові періоди. Вони бувають тривалістю
більше ніж 20 днів по два щорічно, більше 30 днів - щорічно, 40 днів – 6...9 разів у
десятиріччя. Річна норма опадів становить 513 мм, з яких за теплий період (IV-X) випадає
317 мм (62% річної кількості), за холодний період (XI-III) 196 мм. Найменша кількість опадів
приходиться на березень – 30 мм, найбільша – на червень – 63 мм.
Абсолютний максимум опадів в серпні 1960р. становив 213 мм. Літні опади
носять переважно зливовий характер. Абсолютний добовий максимум опадів 23 серпня
1960 г. становив 82 мм. В середньому за рік доля рідких опадів становить 73%, твердих –
12% і змішаних – 15%. За холодний період року співвідношення опадів складає 36%, 30% і
34% відповідно.
Сніговий покрив. Строки утворення і сходу снігового покриву залежать від
погодних умов і з року в рік сильно змінюються. Через часті відлиги, що супроводжуються
дощами, сніговий покрив нестійкий, нерідкі випадки повного його зникнення серед зими.
Стійкий сніговий покрив в регіоні відсутній у 24% зим.
Середнє число днів зі сніговим покривом становить 76 днів. Висота снігового
покриву невелика і дуже нерівномірна; вона становить в середньому 3...9 см. В окремі
роки висота снігу досягає 50 см. Густина снігового покриву постійно змінюється.
Середня багаторічна величина густоти снігу при найбільшій декадній висоті
складає 0,21 г/см при запасах води в снігові 15 мм.
Вологість повітря. Вологість повітря залежить від циркуляційних процесів і
особливостей поверхні, що її підстеляє, і характеризується абсолютною і відносною
вологістю.
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Абсолютна вологість має яскраво виразну річну ходу. Найменших значень вона
досягає в січні-лютому – 4,2мб., в березні абсолютна вологість підвищується, максимум
спостерігається в липні і досягає 15,5 мб., в середньому за рік вона складає 8,9 мб.
Відносна вологість має зворотній хід: в зимові місяці вона найбільша – 84...86%,
літом - найменша – 58...60%, в середньому за рік - 71%.
Вітровий режим характеризується частою зміною напрямків вітру у часі.
Протягом теплого періоду року переважають вітри північно-західного напрямку, в
холодний період – південно-східного і південного напрямку, що пов’язано з загальною
циркуляцією атмосфери і орієнтацією долини р. Дніпро. Літом спостерігається сухий
жаркий вітер - суховій. Ранньою весною при розталому снігові і рідкому травостої можуть
виникати пилові бурі.
Середньобагаторічна швидкість вітру дорівнює 4,0 м/с, самі “вітряні” місяці –
січень-березень (4,7...7,8 м/с), самі “тихі” - серпень-вересень (3,0...3,1 м/с). Середнє
число днів з сильним вітром більше 15 м/с складає 14,4 в рік, максимальне 26 в рік.
Щорічно спостерігаються вітри зі швидкостями 21 м/с, один раз у 20 років
можливі вітри до 28 м/с.
Серед несприятливих атмосферних явищ на території кожного року
відмічаються грози і град, хуртовини, суховії, тумани, ожеледі, налипання мокрого снігу.
Серед небезпечних та катастрофічних атмосферних явищ на території можуть
рідко або дуже рідко (один раз за декілька років) відмічатися пилові бурі та смерчі.
До небезпечних відносяться періоди з температурою, що перевищують 400С. Під
дією високої температури відбувається пригнічення живих організмів і рослин,
пошкоджуються деякі будівельні матеріали та механізми.
Рослинність.
Природна зональна рослинність (різнотравно-типчаково-ковилові степи)
збереглася лише в деяких балках і заказниках. У складі рослинних асоціацій
сухостепних схилових пасовищ на еродованих чорноземах присутні: полинь
австрійська, молочай кипарисовий.
Частина території зайнята короткозаплавними різнотравно-злаковими сухими й
вологими лугами, на яких у складі травостою присутні: мітлиця виноградникова, вівсянка
борозниста, кострець безостий, ситник Жерара, конюшина звичайна.
Для степів характерна: ковила Лессинга, волосатик український, вівсянка
борозниста, кострець береговий.
Деревинно-чагарникова
рослинність
представлена
штучними
лісонасадженнями (прибалкові лісосмуги, протиерозійні лісонасадження на крутих
схилах).
Ліс розглянутої території типово заплавний. Основний деревостій складається з
деревоподібних верб, тополі чорної й тополі білої (зімкнутість деревостою 0,5…0,7);
підлісок з верби трьохтичинкової, верби сірої, жостеру ламкого і особливо аморфи
чагарникової. Травостій з мітлиці паросткової, лисохвосту рівного, вероніки довголистої,
пижма звичайної, осоки гострої, жовтцю повзучого, лугового чаю та ін.
У руслі річки переважає очерет звичайний. На заболоченій території
переважають лучно-болотні види: болотниця болотна, рогоз, ситник членистий, осока
гостра, осока берегова, комиш звичайний, м'ята водяна, зюзник європейський, мітлиця
паросткова та ін.
По берегах річки зустрічається терен, клен, бузина, ясен, верба козяча, ламка,
поникла.
Тваринний світ.
Тваринний світ не відрізняється великою розмаїтністю.
Видовий склад тварин , які збереглися в заплавах включає представників водноболотного, лісового й, частково, степового комплексів.
Представниками водно-болотного комплексу є: тритон звичайний, жерлянка,
землянка звичайна, жаба, жаба водяна, вуж звичайний, вуж водяник.
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Серед ссавців, які влаштувалися в основному на берегах водойм, зустрічаються:
ондатра, водяна кутора, пацюк водяна, їжак, мишоподібні гризуни.
Всі види птахів на даній території, що мають водний і біля водний спосіб життя,
надають перевагу відкритим водним просторам з берегами, що заросли водною
рослинністю, або вологим лукам, зарослими чагарником уздовж водойм. Суцільні
зарості очерету використовуються лише поблизу відкритих водних просторів як тимчасові
притулки й для гніздування. Усередині великих очеретяних заростей улаштовують свої
гніздові колонії лише чайки мартин. Найбільше поширення мають такі види птахів, як:
поганка більша, чомга, чапля сіра, кваква, крижень, лелека білий, лунь болотний,
комишівка, лисуха, чайка мартин, сова болотна, дрімлюга, ластівка берегова, ремез.
Представниками іхтіофауни є: карась, червоноперка, лин, у невеликих плесах
зрідка зустрічається сазан.
3.3. Існуюча територія населеного пункту та чисельність
населення. Рівень розвитку населеного пункту
Апостолівський район — адміністративно-територіальна одиниця, що
розташована на півдні Дніпропетровської області. Адміністративний центр
місто Апостолове. Населення становить 57 403 осіб (на 1 лютого 2012 року).
Ма́р'янське — село в Україні, в Зеленодольській міській територіальній
громаді Апостолівського району Дніпропетровської області. Колишній центр Мар'їнської
волості Херсонського повіту Херсонської губернії.
Населення — 4 183 мешканці.
Рельєф складний, подекуди трапляються балки, байраки, болота. Територія
омивається водами Дніпра та Каховського водосховища.

СОГЛАСОВАНО:

Найменування

Апостолівський
район

км²

Чисельність,осіб.
на 01.04.2016р.

1380

57631

Щільність
розселення,
осіб/ км²
41,8

Кількість
житлових
одиниць
-

Таблиця 3.3
Коеф.
сімейн.
(осіб/сім’ю)
-

Взамен инв. N

Засноване Мар'янське у XVIII столітті як запорізький зимівник біля річки Балки
Тернівки. Спочатку таку назву мало й село. За ревізією 1782 року в Тернівці налічувалось
108 дворів з населенням 672 чоловіка. Пізніше сюди переселилося кілька родин з
Полтавщини та інших місцевостей, які осідали окремими групами і звалися: сажани,
полтавчани, ганнівці та інші. Згодом вони об'єдналися разом з Тернівкою в одне село —
Мар'янське. Згадка про нього зустрічається в документальних джерелах 1787 року.
Жителі села ще з часу ліквідації Запорізької Січі були віднесені до розряду державних
селян.
Стародавні часи
Археологічні дослідження курганів в околицях села свідчать про те, що люди в цих
місцях з'явилися ще за часів ранньої бронзової доби (III — II тисячоліття до РХ). В окремих
похованнях III—II століть до РХ, які належали сарматам, знайдено зброю, різноманітні
прикраси з золота, скла, міді. Поблизу села досліджувалися також пам'ятки, які
належали кочівникам (XIV—XV століття).
XIX сторіччя
У 1859 році в Мар'янському проживало 2375 мешканців. За користування
казенними землями вони платили подушне, оброчну подать. Згідно з законами 1866—
1867 років мешканці села одержали наділи до 5 десятин на ревізьку душу, за які
протягом 44 років повинні були вносити викупні платежі. Всього громаді села було
відведено 11 266 десятин землі.

Подпись и дата
Инв. N подл.

Площа факт,

Лист
Изм.

Кол.

Лис т № док . Подпись Дата

113/18
ПЗ

14

Инв. N подл.

Подпись и дата

Взамен инв. N

СОГЛАСОВАНО:

На добровільні пожертвування державних селян в 1840—1850 роках була
збудована церкви Преображення Господнього.
Станом на 1886 рік у селі мешкало 3387 осіб, налічувалось 587 дворів, існували
православна церква, школа та 2 лавки, проходило 2 ярмарки на рік: 6 серпня та 26
вересня.
За даними 1906—1907 років, в селі було 37 господарств, що мали від 20 до 25
десятин землі, 4 — від 25 до 50, 14 — понад 50 десятин. 129,8 десятини землі належало
церкві. В той же час 245 господарств мали землі по 3,5 десятини. Нерівномірно
розподілялась і робоча худоба. 91 господарство не мало тяглової сили, 159 селянських
дворів — ніякої худоби. Все це призводило до низьких урожаїв. З однієї десятини збирали
(в пудах): жита — 25, ярової пшениці — 30, ячменю — 30. Селяни Мар'янського змушені
були орендувати додаткові землі.
Напередодні першої світової війни в селі була відкрита амбулаторія. До 1891 року
на весь Херсонський повіт працював один лікар, зайнятий виконанням судово-медичних
та медично-поліцейських обов'язків1. В 1891 році за 12 км від Мар'янського, в селі
Костромці, відкрито лікарську дільницю, яка обслуговувала три волості (в тому числі й
Мар'янську) з населенням 21 500 чоловік. В ній працювали лікар і 2 фельдшери.
Перша школа з 3-річним строком навчання відкрита у Мар' янському в 1875 році.
Утримувала її сільська громада. В 1892 році учнів було — 81 хлопчик і 33 дівчинки, та
закінчило третій клас лише 12 учнів (10 хлопчиків і 2 дівчинки). В 1896 році в двох школах
села — земській та церковнопарафіальній — навчалось 124 учні.
Перша половина ХХ століття
Про перші революційні виступи в селі збереглося мало документів. Відомо, що в
листопаді 1905 року селяни, зібравшись на сходку, поставили вимогу перед місцевою
владою збільшити земельні наділи, дозволити безплатно ловити рибу. Вимоги ці не були
задоволені, а за антиурядовий виступ проти «існуючого порядку» на селян накладеної
державний штраф.
Після Лютневої революції в Петрограді 1917 року громада села виступила з
вимогами відібрати землю у поміщиків і заможних селян. На волосному сході було
створено земельний комітет. Особливо розгорнулася діяльність комітету після Жовтневої
революції. Він керувався у своїй діяльності «Тимчасовими правилами врегулювання
земельних відносин», схваленими 27—30 листопада 1917 року на 1-му Херсонському
повноважному губернському з'їзді земельних комітетів. По-більшовицькому настроєні
селяни вимагали розподілу землі згідно з Ленінським декретом.
23 лютого 1918 року Херсонський повітовий селянський з'їзд прийняв рішення про
передачу всієї влади Радам, ухваливши скасувати повітові та волосні земства. Тоді ж у
Мар'янському було обрано Раду селянських депутатів, до складу якої ввійшли
С. І. Кальченко, В. І. Михно, А. В. Катран, М. С. Недренко, очолював її Г. І. Ткалич.
Наприкінці березня 1918 року, після окупації села німецько-австрійськими військами,
багато сільських активістів — В. Н. Сьомка, І. Є. Тищенко, Т. І. Кальченко, П. І. Безпалий та
інші вступили до партизанських загонів.
Після закінчення австро-німецької окупації село зайняли Війська Симона Петлюри,
але вже на початку 1919 року Мар'янське перейшо під контроль Червоної Армії. В селі
було відновлено органи Радянської влади, які почали здійснювати аграрні закони
Радянського уряду. Роботу по розподілу землі розпочала земельна комісія, очолювана 3.
Є. Токарем. 8 березня 1919 року з'їзд Рад 13 волостей Херсонського повіту виділив
Мар'янській волості додатково 7328 десятин земель у Михайлівській та
Нововоронцовській волостях. В травні 1919 року село захопили вояки отамана
Григор'єва.
У серпні 1919 року село було зайнято військами Антона Денікіна, які утримували
його під контролем до початку 1920 року. Після чого на селі було відновлено Радянську
владу. Проте і цей період тривав недовго. Восени 1920 року Мар'янське та навколишні
населені пункти були місцем боїв Червоної Армії проти військ Петра Врангеля. У
жовтні 1920 року лінія фронту проходила поблизу села. 14 жовтня в районі Мар'янського,
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Грушівки і станції Тіквійська Південного фронту під командуванням Михайло
Фрунзе розгромили три кавалерійські і дві піхотні дивізії Петра Врангеля. В боях особливо
відзначились частини 2-ї Кінної армії, на чолі якої був Пилип Миронов. Першим ввірвався в
Мар'янське командир бригади Журавльов.
Активно допомагав встановлювати Радянську владу створений у 1920 році комітет
незаможних селян. Навесні 1921 року в Мар'янській волості було засіяно більше 6 тис.
десятин землі. Мар'янцям додатково було виділено нові землі, за 15—20 км від села, куди
переселилася частина сімей. Виникли нові села: Перше Травня, Зарево, Запорізьке.
В 1922 році жителі села К. Г. Овечко, Г. Й. Овечко, Т. І. Губа та А. В. Катран створили
сільськогосподарську комуну «Нове життя».
Протягом 1923—1925 років в Мар'янському було створено ще 13 товариств
спільного обробітку землі і вилову риби: «Червоний шлях», «Серп і молот»,
«Пролетарське», ім. Красіна, «Червоний прапор» та інші. Було відбудовано підприємство
по переробці місцевої сировини, шкіряний завод. Значна увага приділялась ліквідації
неписьменності серед населення. Боротьбу з дитячою безпритульністю в селі проводив
жіночий відділ, який кілька років очолювала Л. В. Чистякова.
Під час проведення суцільної колективізації у Мар'янському було організовано 7
сільськогосподарських артілей на базі комуни і товариств спільного обробітку землі.
Колгосп ім. Жданова спеціалізувався на виробництві продуктів тваринництва. 1938 року
він мав великої рогатої худоби 250 голів, понад 1300 овець, 200 свиней. За 2 роки поголів'я
худоби в колгоспі подвоїлось. У 1939 році колгоспники одержали на трудодень по 3 крб.
20 коп. грішми і по 3 кг зерна.
Значні зміни відбулися в зовнішньому вигляді Мар'янського. Замість глиняних хат з
солом'яними стріхами колгоспники споруджували нові будинки, криті залізом і
черепицею. Чимала заслуга у впорядкуванні села належала сільській Раді, яку
очолював Г. О. Назаренко.
Велика увага приділялась охороні здоров'я трудящих, народній освіті. Діти
навчались в 5 школах.

4. ОЦІНКА ІСНУЮЧОЇ СИТУАЦІЇ
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В системі розселення Дніпропетровської області селищна рада смт в зоні
впливу та транспортно зручно пов’язана з містом Кривий Ріг та м.Покров та Нікополь.
Сільська рада має розвинуту мережу доріг територіального та місцевого значення.
Територія приваблива для розміщення житлової та дачної забудови та
комунально-виробничих зон, розвитку агропромислового комплексу приміського типу.
Місцевість
поза
межами
населених
пунктів
дуже
антропогенно
трансформована , в тому числі – сільськогосподарською діяльністю. Державною
стратегією регіонального розвитку для Дніпропетровської області одним з
пріоритетних напрямів визначено раціональне використання та відновлення природних
ресурсів, охорона навколишнього природного
середовища,
що
передбачає
відродження природного стану територій на малоцінних для рослинництва ділянках.
Наявність прибережних територій р.Дніпро та збережених в природному
стан територій вздовж, надають можливість розвитку функцій рекреації та
розширення екологічної мережі.
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Найбільш значущими факторами, які впливають на використання частини
території, є:
• розміщення поблизу великих міст та розвинута мережа магістральних доріг ;
• зацікавленість місцевих органів влади у розвитку економічної бази
самоврядування,
• необхідність відновлення екологічного благополуччя території,
• розвиток інженерних мереж та їх головних споруд,
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•

наявність резервних ділянок для розміщення виробництв.

5. ПРОПОЗИЦІЇ ЩОДО ПЛАНУВАННЯ ТА ЗАБУДОВИ ТЕРИТОРІЇ
5.1. Основні принципи планування та забудови території
Проектом продовжені тенденції розвитку промисловості та інженерного
забезпечення району. Головним принципом планувальної схеми розташування
єлектростанції є забезпечення максимальної ефективності використання землі зі
складним рельєфом, адже для інших цілей данна місцевість не придатна.

5.2. Вулична мережа
В'їзд на територію здійснюється від автодороги Н23 та декількох проїздів.
Існуюча дорога забезпечує транспортне та інженерне обслуговування кількох
кварталів.
Для транспортного та інженерного обслуговування ділянок, розташованих в
середині існуючого кварталу запроектовані основний та другорядні проїзди.
Ширина дороги в межах проектування – 6,0 м.
Ширина внутрішніх проїздів – 3,5 м.
Ширина проектованого другорядного внутрішньоквартального проїзду - 3,5 м. В
складі поперечного профілю вулиці передбачено проїзну частину 3,5 м.
Загальна площа асфальтового вимощення проїзних частин вулиць складає біля
32760,74 м2.

СОГЛАСОВАНО:

5.3. Розподіл території за функціональним використанням
За функціональним використанням територія в межах проекту розподіляється на
підзони:

Взамен инв. N

• зона встановлення сонячних батарей;
• автомобільних доріг та проїздів;
• пішохідних доріжок для обслуговування обладнання електростанції;
• зони встановлення адміністративно-побутових приміщень станції;
Для інженерного забезпечення використовуються існуючі головні споруди
газозабезпечення, електрозабезпечення.
Водопостачання забезпечується за рахунок свердловин, на території.
Каналізування забезпечується за рахунок локальних очисних споруд, що
проектуються біологічного типу з подальшим збором в накопичувальних ємностях для
вивезення. Очищені стоки використовуються в літній період для поливу території; в
зимовий період - залишок стоків вивозиться спеціалізованими машинами в місця,
погоджені із санітарно-епідеміологічною службою. Нормовані відстані від локальних
очисних споруд до будівель - 5 м.

Инв. N подл.

Подпись и дата

Будівельні рішення
Архітектурно-будівельні рішення, прийняті в проекті, дозволяють розмістити секції ФЕГ,
інвертори, щити силові, КТП та огорожу ФЕС, проїзди відповідно до чинних норм і правил.
Секції виробництва ТОВ «Українські системи солар» ККФЕМ-76 встановлюються на
сігма-стійки, довжиною 1 400мм та 2 300мм. Розрахунок несучої здатності виконувався
згідно СНиП 2.02.03 на висмикування на вітрове навантаження – 3263 Н, а на вдавлювання –
на комбінацію снігового – 4 130 Н та вітрового – 2 429 Н навантажень, всього – 6 559 Н.
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Металоконструкції секцій забезпечують ФЕМ надійну фіксацію у робочому положенні,
при будь-яких очікуваних атмосферних явищах, виключаючи можливість їх перекидання або
підняття в повітря. Орієнтація каркасів на південь a = 0 є, з кутом нахилу ФЕМ до горизонту Я
= 27є.
Ряди каркасів розміщені таким чином, щоб виключити затінення ФЕМ сусідніми
рядами. Відступи від огорожі до найближчої точки секції прийняті не менше 3 м.
Секції ФЕМ являють собою збірні конструкції з алюмінієвих анодованих та сталевих
гарячеоцинкованих елементів, що забезпечує тривалий термін служби каркаса без
необхідності його обслуговування. Для кріплення каркасів на ділянці встановлюються сігмастійки, які забезпечують надійну фіксацію каркасів на поверхні землі.
Висоти фундаментів спроектовані таким чином, що секції встановлені паралельно
місцевому рівню землі.
КТП монтуються на монолітні залізобетонні фундаменти із закладними пластинами під
п’яти основ КТП та пластмасовими трубами під вхід кабелів 0,4 кВ та вихід кабелів 10 кВ.
Інвертори, щити силові, встановлюються на сігма-стійки за допомогою спеціальних
каркасних конструкцій.
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5.4. Інженерне забезпечення,
мереж,
споруд,
заходи
з
єксплуатації об'єкту

розміщення інженерних
забезпечення
надійної

Детальним планом території передбачено резервування територій для
розміщення мереж та споруд систем інженерного забезпечення забудови. Для
будівництва систем інженерного забезпечення необхідно в наступних стадіях
розроблення робочих проектів, які виконуються спеціалізованими організаціями, згідно
технічних умов.
Розрахунок потреб в інженерних ресурсах наведено в Таблиці 5.2.
Прийняті проектні рішення забезпечують нормативну довговічність при умові вірної
експлуатації об'єкту та інженерних мереж.
Контроль технічного стану будівлі та її інженерного обладнання здійснюється
власником об'єкту, який визначає службу чи відповідального працівника. В обов'язки
останнього входить систематичне спостереження за станом об'єкту, включаючи всі її
будівельні конструкції, інженерні прилади, утримання прилеглої території та організація
планово-попереджувального ремонту, а також розробка пропозицій по покращенню
технічної експлуатації об'єкту.
Технічний стан будівельних конструкцій та інженерного обладнання об'єкту
перевіряється шляхом проведення планових загальних та часткових, а при необхідності і
позачергових оглядів.
Чергові загальні огляди проводяться два рази на рік - весною та восени. При
загальному огляді обстежуються всі конструкції споруд. При виявлені помітних тріщин,
деформацій, замочувань та інших дефектів необхідно разом зі спеціалістами розробити
заходи по їх усуненню та попередженню їх подальшої появи.
Позачергові огляди проводяться після сильних злив, снігопадів, вітрів чи сейсмічних
поштовхів.
Стан протипожежних заходів на об’єкті має бути перевірений службами,
відповідальними за пожежну охорону.
Вся технічна документація по зданому у експлуатацію об'єкту (затверджений робочий
проект, акт приймання в експлуатацію з документами, що характеризують використані
матеріали, умови та якість виробництва робіт по зведенню об'єкта, акти огляду прихованих
робіт, а також відомості про відступи від проектної документації та недоробки до моменту
введення в експлуатацію) повинна зберігатись комплексно в архиві замовника.
Обов'язки спостереження за експлуатацією об'єкту повинні покладатись на відповідні
експлуатаційні служби, які в своїй роботі повинні керуватись «Правилами обстеження і
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оцінки технічного стану та паспортизації виробничих будівель і споруд», затвердженими
наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України та
Держнаглядохоронпраці України від 27.11.1997 р. №32/288, передбаченими правилами та
нормами технічної експлуатації.
Структура і чисельний склад підрозділів, які здійснюють нагляд за експлуатацією
об'єкту, розробляє керівник (власник) будівлі (споруди).
Всі власники і відповідні експлуатаційні служби є відповідальними за правильну
експлуатацію, збереження та своєчасний ремонт споруд та обладнання об'єкту.
Водозабезпечення
Водопостачання забудови, що проектується передбачено місцеве, від
проектованих свердловин.
Для пожежогасіння ведеться на 1 пожежу, струя 10 л/с.
Для потреб зовнішнього пожежегасіння проектом передбачається улаштування
накопичувальних ємностей на території кварталу.

СОГЛАСОВАНО:

Каналізація
Каналізування передбачається місцеве, на локальні очисні споруди
біологічного типу з подальшим збором в накопичувальних ємностях для вивезення.
Очищенні стоки використовуються в літній період для поливу території; в зимовий період залишок стоків вивозиться спеціалізованими машинами в місця, погоджені із санітарноепідеміологічною службою.
Газозабезпечення - від існуючих мереж.
Теплопостачання - від індивідуальних пристроїв на газі, електриці та
альтернативних видах енергії.
Електропостачання - від існуючих мереж. Розрахункова потужність – 470,64кВт.
Телефонізація та радіофікація
Розрахункова кількість номерів – 1.
Згідно норм цивільної оборони, необхідно забезпечити встановлення в
приміщеннях радіоточок, всього 1 шт.
Сміттєвидалення - на існуючий полігон твердих побутових відходів, згідно
договору на вивіз ТПВ. Збирання твердих побутових відходів розраховується в об'ємі 0,3
т/рік на одного мешканця забудови, всього 0,02 т/рік. проектом планування передбачені
місця розміщення сміттєзбірників.
Розрахунок потреб в інженерних ресурсах проектованої забудови

Потреби на
розрахункови й
термін

2

0,05

Водопостачання
2 працюючих на об’єкті
енергетики

л/добу/особу

25

м3/добу

-

ВСЬОГО питної якості

-

0,05

Каналізування
2 працюючих на об’єкті
енергетики

л/добу/особу

25

м3/добу
ВСЬОГО
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Потреби існуючі

Одиниці
вимірювання

Кількість споживачів
існуюча

Одиниця
вимірювання

Норма на одиницю
вимірювання

Ступінь благоустрою
районів житлової забудови

Кількість споживачів
на розрахунковий
період

Подпись и дата

Взамен инв. N

Таблиця 5.2
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Лист

Изм.

Кол.

Лис т № док . Подпись Дата

113/18
ПЗ

19

Теплозабезпечення
Приміщення об’єкта
енергетики

кВт /м2

78

МВт /рік

-

-

1х30

ВСЬОГО

9,66
9,66

Електропостачання
Об’єкт енергетики
Освітлення

кВтгодин/житло
кВт/км

5
0,25

Номер/ об’єкт

1

радіоточка
/об’єкт

1

кВт

-

-

5

5

кВт
ВСЬОГО

-

-

0,25

0,25
5,25

номер

-

-

1

1

радіоточка

-

-

1

1

Телефонізація
Об’єкт енергетики

Радіофікація
Об’єкт енергетики

5.5. Інженерне підготування та інженерний захист території

СОГЛАСОВАНО:

Ділянка, яка планується до забудови, розташована за межами населеного
пункту, на місцевості зі складним рельєфом.
Ґрунти придатні для будівництва, з урахуванням обмежень щодо просідання.
Проектом передбачається вертикальне планування території з максимальним
збереженням існуючого рельєфу вздовж вулиць та проїздів. Для формування
підвищеного рельєфу в зоні розміщення будівель використовуються
грунти, що
підлягають вийманню при вертикальному плануванні проїздів та вулиць.
Відвід поверхневих вод вздовж вулиць та внутрішньо квартальних проїздів
передбачено здійснювати по рельєфу, з мінімальним ухилом 5-8‰ в спеціально
організовані в габариті вулиць понижені кювет-резерви. Для степового регіону та на
пласкій місцевості, для сел, таке рішення не потребує закритої зливової системи з
насосною станцією перекачування через колектор за межі забудови. При
вертикальному плануванні території можливо забезпечити нульовий баланс земельних
робіт, при проведенні їх одночасно для всієї забудови, з використанням землі, яка
виймається для будівництва фундаментів, проїжджих частин вулиць, інших споруд.
5.6. Містобудівні заходи щодо поліпшення стану навколишнього середовища

Инв. N подл.

Подпись и дата

Взамен инв. N

При проектуванні враховані екологічні вимоги до планування території,
спрямовані на виключення несприятливого впливу негативних факторів на здоров'я
людини та навколишнє природне середовище. Суб'єкти містобудівної діяльності повинні
дотримуватися встановлених екологічним законодавством і нормативно-технічними
документами вимог щодо охорони навколишнього природного середовища,
раціонального використання природних ресурсів та екологічної безпеки.
Для формування повноцінного середовища передбачено транспортне
комплексне інженерне забезпечення забудови, інженерне підготовлення території для
забудови шляхом вертикального планування. Передбачено організований відвід стічних
вод. Стаціонарних джерел викидів, які потребують спеціалізованих заходів захисту, в
межах забудови немає.
Для зменшення викидів шкідливих речовин у повітря від автотранспорту, який є
основним фактором забруднення атмосферного повітря, передбачено створення
комфортних умов руху: будівництво доріг з твердим покриттям, основний транспортний
напрямок передбачено з 1 смугою руху , передбачені роз'їзні та розворотні майданчики,
дорожня розмітка та встановлення знаків, освітлення проїзної частини.
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5.7. Заходи цивільної оборони
Територія частини села, згідно зонування по можливому засобів ураження та
природних катастроф, розташована:
1. поблизу межі м.Кривий Ріг,
Радіотрансляційна мережа селища повинна мати (за завданням місцевих штабів
цивільної оборони) потрібне за розрахунком число гучномовних засобів сповіщення
населення.
5.8. Заходи по забезпеченню радіаційної безпеки
Заходи по забезпеченню радіаційної безпеки передбачено у відповідності з
вимогами норм радіаційної безпеки розділу 8 НРБУ з урахуванням ДБН В.1.4-1.01 та ДБН
В.1.4-2.01.
Вони забезпчують виключення чи максимальне зниження доз опромінення, які не
повинні перевищувати встановлені показники за рахунок використання будівельних та
опоряджувальних матеріалів з мінімальним вмістом природніх радіонуклідів. Конструкції,
деталі та обладнання будівель, опорядження стін та стель, покриття підлоги усіх
приміщень, а також сходів, коридорів і т.п. передбачено з матеріалів, дозволених до
використання Міністерством охорони здоров я України.
5.9. Першочергові заходи розбудови

СОГЛАСОВАНО:

До початку будівництва необхідно:
• виконати вертикальне планування території;
• встановити стаціонарні геодезичні знаки кутів доріг;
• збудувати проїжджу частину;
• отримати технічні умови на електропостачання.

5.10. Містобудівні умови та обмеження забудови ділянок

Инв. N подл.

Подпись и дата

Взамен инв. N

Містобудівні умови та обмеження забудови земельних ділянок визначенні для
житлової забудови та інженерно-транспортного обладнання проектованої частини
кварталу, і складаються з текстової та графічної частин.
Текстова частина повинна відповідати "Порядку надання містобудівних умов та
обмежень забудови земельної ділянки, їх склад та зміст " №109 від 07.07.2011 р.
Ситуаційна схема місця розташування земельної ділянки з відображенням зони
впливу об'єкта містобудування виконується на викопіюванні проекту детального плану,
після його затвердження, з нанесенням об'єктів, які побудовані на термін надання умов
забудови.
Схема використання земельної ділянки виконується на оновленій топооснові і
розробляється, з урахуванням передпроектних пропозицій забудови.
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6. ОСНОВНІ ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ ДЕТАЛЬНОГО ПЛАНУ

Одиниця
виміру
Назва показників

Значення показників
існуючий стан
Розрахунковий
термін 2028р.

СОГЛАСОВАНО:

Територія в межах проекту, в тому числі:
Га
15,86
- дороги та внутрішні проїзди підприємст
Га/%
1,008/6,35
енергетики
- грунтові дороги загального користування
Га/%
0,2/1,26
місцевого значення
- підприємства енергетики
Га/%
5,54/34,93
- озеленення в межах підприємства
Га/%
15,66/98,74
8,505/53,63
енергетики (між рядами з панелями)
- пішохідні зони для обслуговування станції
Га/%
0,809/4,09
Показники об’єкту проектування
Основний вид діяльності
Виробництво електроенергії
Клас виробництва
Д
Відомості про транспорт
Малотоннажний вантажний
транспорт. Особистий
транспорт працівників та
відвідувачів
- легковий
авто
0
3
Потужність виробництва
МВт
0
10
Загальна чисельність працюючих, в тому
люд.
0
2
числі
- охорона
люд.
0
1
- черговий інженер
люд.
0
1
Кількість змін
зміни
0
3
нешкідливі

га
м3/доб.
кВт
ГДж

0
0
0
0

2,0
0,05
5
0,00966

Инв. N подл.

Подпись и дата
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Шкідливі властивості речовин та матеріалів
Технологічно обумовлені потреби в
ресурсах:
- земельних
- води питної якості
- електропостачання
- річне теплоспоживання
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7. ДОДАТКИ
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