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ВСТУП 

Містобудівна документація «Внесення змін до генерального плану с. Мироцьке 

Бучанського району Київської області» та «План зонування території (зонінг) с. 

Мироцьке Бучанського району Київської області» розроблена ТОВ 

«АРХІТЕКТУРНО-ПРОСТОРОВЕ ПЛАНУВАННЯ» відповідно до договору №200 

від 07.09.2021 року на замовлення Бучанської міської ради. 

Підставою для розроблення є Рішення Бучанської міської ради 24 грудня 2020 

року № 201-5-VIII. 

В генеральному плані, з урахуванням нової законодавчої бази та нових 

соціально-економічних і містобудівних передумов, пов’язаних з процесами 

приватизації загальнодержавного майна і земель села, визначені: 

- стратегія розвитку населеного пункту, у тому числі розрахункові 

параметри демографічного, економічного та соціального розвитку; 

- напрямки територіального розвитку; 

- проектна межа села; 

- функціонально-планувальна організація території села; 

- формування транспортної інфраструктури; 

- розвиток інженерної інфраструктури; 

- пропозиції щодо інженерної підготовки та захисту території тощо. 

Сільська рада та її виконавчі органи, мають керуватися генеральним планом під 

час: 

- підготовки обґрунтованих пропозицій щодо зміни меж населених 

пунктів; 

- підготовки вихідних даних для розроблення планів земельно-

господарського устрою території; 

- вирішення питань щодо розташування та проектування нового 

будівництва, здійснення реконструкції, реставрації, капітального ремонту об’єктів 

містобудування та упорядкування територій; 

- вирішення питань вибору, вилучення, надання у власність чи 

користування земельних ділянок, надання дозволу на будівництво об’єктів 

містобудування; 

- організації розроблення та затвердження плану зонування, детальних 

планів території, планів червоних ліній, іншої містобудівної документації та проектів; 

- організації проведення грошової оцінки земель; 

- розроблення і затвердження місцевих містобудівних програм та програм 

соціально-економічного розвитку населених пунктів; 

- узгодження питань забудови та іншого використання територій, в яких 

зацікавлені територіальні громади суміжних адміністративно-територіальних 

одиниць; 

- встановлення на відповідних територіях режиму використання земель, 

передбачених для містобудівних потреб. 

 

При розробленні містобудівної документації були враховані: 

- рішення та пропозиції «Схеми планування території Київської області»; 

- Аналітичний звіт за результатами аналізу проведення містобудівного 

моніторингу проекту «Внесення змін до генерального плану с. Мироцьке Києво-
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Святошинського району Київської області» розроблений ТОВ «УКРГЕОСИСТЕМ» у 

2020 році; 

- державні інтереси надані Департаментом містобудування та архітектури 

Київської обласної державної адміністрації; 

- матеріали проекту «Внесення змін до генерального плану с. Мироцьке 

Києво-Святошинського району Київської області»; 

- Також використані інші матеріали, надані Бучанською міською радою 

службами Бучанського району та Київської області. 

Проектні рішення прийняті відповідно до чинного законодавства України в 

галузі містобудування та державних будівельних норм:  

- Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» від 

25.04.2019р. № 2712-VIII; 

- Земельного Кодексу України від 25.10.2001 р. № 2768 – ІІІ; 

- ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування та забудова територій»; 

- ДБН 1.1- 15:2012 «Склад та зміст генерального плану населеного 

пункту»; 

- «Державні санітарні правила планування та забудови населених 

пунктів», затверджені наказом Міністерства охорони здоров’я України від 19 червня 

1996 р. №173; 

- інші чинні нормативні документи. 

Схеми проекту виконані на цифрованій картографічній основі у державній 

геодезичній системі координат УСК-2000 масштабу 1:2000 (надана Замовником) та 

вихідній інформації, яка була надана Замовником. 

Згідно Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» ст. 16 п.1 

«Містобудівна документація на місцевому рівні розробляється з урахуванням даних 

державного земельного кадастру». 

У зв’язку з відсутністю у Замовника матеріалів земельного кадастру, план 

існуючого використання території виконаний з використанням даних публічної 

кадастрової карти України та супутникових карт. 

В генеральному плані виділений розрахунковий строк – 2041 рік, проте строк 

дії генерального плану не обмежується. 

Вихідні дані, матеріали натурних обстежень для розроблення даного проекту 

отримані станом на 01.01.2021 р. 

Згідно Наказу Мінрегіонбуду України «Перелік відомостей, що становлять 

службову інформацію у Міністерстві регіонального розвитку, будівництва та 

житлово-комунального господарства України» від 29.06.2016 р. № 43, розділи 

«Інженерно-технічні заходи цивільного захисту (цивільної оборони)  на  особливий  

період», виконані у складі містобудівної документації «Внесення змін до 

генерального плану с. Мироцьке с. Мироцьке Бучанського району Київської області» 

з обмежувальним грифом «Для службового користування». 

Затверджений у чинному порядку генеральний план стане обов’язковим 

документом для всіх організацій та установ, які здійснюють будівництво на території 

села, а також при використанні землі в проектних межах села. 
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І. АНАЛІТИЧНА ЧАСТИНА 

1.1 ХАРАКТЕРИСТИКА ГЕОГРАФІЧНОГО ПОЛОЖЕННЯ ТА 

МІСЦЕ В СИСТЕМІ РОЗСЕЛЕННЯ 

Місце розташування 

Село Мироцьке – входить до складу Бучанської міської територіальної громади 

та розташоване в її західній частині на відстані 11 км від центру громади та за 40 км 

від столиці України – міста Києва та за 4 км від проміжної залізничної станції 

«Немішаєве» Південно-Західної залізниці (Коростенський напрямок).  

Вздовж південної межі села проходить міжнародна автомобільна дорога 

загального користування державного значення – М-07 Київ – Ковель – Ягодин (на 

Люблін), а через с. Мироцьке – автомобільна дорога загального користування 

місцевого значення – /Київ – Ковель/-Мироцьке. 

Чисельність населення Мироцьке на 01.01.2021 становила 1510 осіб. 

Площа території села в існуючій межі  - 1358 га. 

 

Положення в системі розселення 

Територія села Мироцьке межує:  

- на  півночі  та  північному  сході  -  з  територією  с. Блиставиця  та  ДП 

«Клавдієвське лісове господарство»;  

- північному заході та заході – з територією с. Микуличі;  

- на сході – з територією м. Буча;  

- на півдні – з територією Бучанської міської громади;  

- на південному заході – з територією смт. Немішаєве. 

 

1.2 ОЦІНКА ІСНУЮЧОГО СТАНУ ТЕРИТОРІЇ 

В системі розселення Київської області село Мироцьке знаходиться в межах 

зони впливу  обласного  центру,  зручність  перевезення  транспортом  загального  

користування пов’язано з можливістю прийому і доставки товарів, пасажирів до 

обласного та районного центрів. Транспортна доступність – 30-45 хвилин до столиці 

України м. Києва. 

Село Мироцьке має зручний автотранспортний зв’язок з обласним та  

районним центрами по існуючій міжнародній автомобільній дорозі державного 

значення загального користування – М-07 Київ – Ковель – Ягодин (на Люблін), з 

прилеглими населеними пунктами – по автомобільній дорозі місцевого значення 

загального користування – /Київ – Ковель/-Мироцьке.  

Планувальна структура території села склалась з врахуванням існуючої 

системи розселення, транспортних та інженерних комунікацій, природних умов і 

господарської діяльності. 
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НАСЕЛЕННЯ ТА ТРУДОВІ РЕСУРСИ 

За статистичними даними чисельність населення села Мироцьке на 01.01.2021 

становила 1510 осіб.  

Для отримання загальної оцінки структурних зрушень застосовуємо поділ 

населення на чотири вікові групи: 0—6 років, 7—15 років, 16 – 60, старші 60 років. 

Вікова структура населення є базою для проведення прогнозування чисельності та 

складу населення на перспективу. Дані про вікову структуру використовуються для 

визначення перспектив розвитку охорони здоров’я, закладів освіти, визначення 

потреби у товарах та послугах, при проведенні політики у сфері пенсійного 

забезпечення 

Вікова структура населення наведена нижче в таблиці 1.1 

Таблиця 1.1 
Вікові групи (чол.) 

0-6 7-15 16-(55/60) 
Старші 

55/60 
разом 

72 143 860 435 1510 

 

У віковій структурі населення села більша питома вага осіб у працездатному 

віці (близько 57%) та зменшена – осіб старше (19%) та молодше (14%) працездатного 

віку.  

Частка чоловіків та жінок майже однакова. Також, у селі відносно більше жінок 

репродуктивного віку та менше – осіб молодших за працездатний вік. 

На віковій структурі населення села позначилися ті ж соціальні та демографічні 

події, як і по всій Україні. Найбільш виразними на дату останнього перепису 

залишалися наслідки зниження народжуваності під час війни 1941–45 рр., зростання 

народжуваності наприкінці 1950-х – початку 1960-х, зниження наприкінці 1960-х та 

знову зростання в середині 1980-х та у другій половині 2000-х років.  

Трудові ресурси села Мироцьке, станом на початок 2021 р. становили 658 осіб, 

перелік яких наведений нижче в таблиці 1.2. 

Таблиця 1.2 

Баланс трудових ресурсів села Мироцьке 

Показник осіб 

Чисельність постійного населення 1510 

Чисельність населення у працездатному віці 860 
Кількість працюючого населення 658 

з них у виробничій сфері, у тому числі: 400 

- промисловість 108 

- будівництво 95 

- транспорт (транспортне обслуговування вантажів і складське  

господарство)  

41 

- сільське, лісове та рибне господарство 
156 
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Показник осіб 

з них у невиробничій сфері, у тому числі: 45 

- фінансова діяльність 3 

- оптова та роздрібна торгівля, готелі, ресторани 6 

- державні управління 9 

- освіта 16 

- охорона здоров’я 7 

- - мистецтво, спорт, розваги та відпочинок 4 

Зайняті в особистих селянських господарствах 

вах: 

213 

Аналіз даних щодо зайнятості населення показує, що на даний час у селі значна 

частка населення зайнята у виробничій сфері особистому селянському господарстві. 

 

ІСНУЮЧЕ ВИКОРИСТАННЯ ТЕРИТОРІЇ 

Площа території села в існуючій межі  - 1358 га. 

Структура використання території села Мироцьке в існуючих межах наведена у 

таблиці 1.3. 

Таблиця 1.3 

Структура використання території села Мироцьке в існуючих межах 

№ 

п/п 
Територія 

Площа 

га % 

1 Житлової забудови 215.29 15.85 

 з них   

1.1 - садибної 131.34 9.67 

1.2 - багатоквартирної 1.07 0.08 

 крім того   

1.3 - території, відведені під садибну житлову забудову, але 

не освоєні 
82.88 

6.10 

2 Громадської забудови 33.20 2.44 

 крім того   

 

- території, відведені під громадську забудову, але не 

освоєні 
10.40 

0.77 

3 Виробничі території  8.78 0.65 

4 Комунальної забудови 8.21 0.60 

 з них   

4.1 - території головних споруд інженерної інфраструктури 6.0 0.44 

4.2 - території кладовищ традиційного поховання 2.21 0.16 

5 Складської забудови 40.68 3.00 

6 Транспортної інфраструктури 75.93 5.59 

 з них   

6.1 - вулично-дорожньої мережі 75.93 5.59 

7 Ландшафтно-рекреаційні та озеленені 328.83 24.21 
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№ 

п/п 
Територія 

Площа 

га % 

 з них    

7.1 - зелені насадження загального користування -  

7.2 - Ліси та інші лісовкриті площі, лісопарки 72.8 5.36 

7.3 - інші озеленені та відкриті території 256.03 18.85 

8 Сільськогосподарського призначення 557.64 41.06 

9 Колективних та індивідуальних садів 16.24 1.20 

10 Водні поверхні 73.2 5.39 

 Територія в межах населеного пункту, всього: 1358,0 100,0 

 

ЖИТЛОВИЙ ФОНД 

Території  житлової  забудови  села  Мироцьке  представлені  наступними  

типами забудови:  

-  садибною забудовою (1-2 пов.), а саме: 600 індивідуальних (садибних) 

житлових будинків;  

-  малоповерховою  багатоквартирною  забудовою  (2-х поверхові),  а  саме:  3 

багатоквартирних житлових будинки секційного типу. 

Житловий фонд села Мироцьке, за даними сільської ради, станом на початок 

2021 року становив 74160 м2 загальної житлової площі, у тому числі багатоквартирна 

забудова – 2160 м2 загальної площі; садибна забудова – 72000 м2 загальної площі. 

Загалом житловий фонд села характеризується задовільним технічним станом. 

За даними сільської ради у селі невиявлені садиби в аварійному та ветхому стані 

Показники існуючого житлового фонду наведені в таблиці 1.4. 

Таблиця 1.4 

Розподіл існуючого житлового фонду села Мироцьке 

Тип житлового 

фонду 

Існуючий житловий 

фонд Загальна 

площа, м2 

Кількість 

наявного 

населення, 

осіб 

Житлова 

забезпеченість, 

м2/особу будинків квартир 

Садибний 600 600 72000 1426 50,5 

Багатоквартирний 3 40 2160 84 25,7 

Всього 603 640 74160 1510 49.1 

 

Середня житлова забезпеченість по селу становить 49,1 м2/людину. 

В останнє десятиріччя нове житлового будівництва у селі здійснювалося 

виключно за рахунок садибного будівництва. 

Кількість сімей та одинаків, що стоять на черзі на одержання житла за 

даними сільської ради відсутня. 

 



16 

 

 

УСТАНОВИ ТА ПІДПРИЄМСТВА ГРОМАДСЬКОГО 

ОБСЛУГОВУВАННЯ 

Організація системи громадського обслуговування забезпечує комплексність 

забудови за рахунок доведення до нормативних показників забезпеченості населення 

об’єктами. 

Території громадської забудови села представлені будівлями сільської ради, 

Мироцької загальноосвітньої школи І-ІІ ступеню, дитячого дошкільного закладу 

(ДНЗ «Лелеченя»),  медичної  амбулаторії  та  КЗ  КОР  «Київська  обласна  

психоневрологічна  лікарня №2», відділенням зв’язку (КМД ПАТ Укрпошта ВПЗ 

Мироцьке), торгівельними закладами (магазини продовольчих і непродовольчих 

товарів), церквою (Храм Казанської ікони Божої Матері), сільським будинком 

культури. 

Нижче, в таблиці 1.5 наведена забезпеченість основними підприємствами та 

установами обслуговування населення села Мироцьке 

Розрахунок виконаний згідно вимог Додатку Е.1 ДБН Б.2.2-12:2019 

 

 Таблиця 1.5 

Характеристика підприємств та установ обслуговування 

№ 

з/п 

Найменування установ та 

підприємств обслуговування 

Одиниці 

виміру 

Нормативна 

потужність 

(за проектом) 

Фактична 

потужність 

Рівень 

забезпеченості, 

% 

1. Заклади освіти 

1.1 Заклад дошкільної освіти місць 51 25 48 

1.2 
Заклад загальної середньої 

освіти 
місць 181 240 132 

2. Заклади охорони здоров’я, соціального захисту, оздоровчі, відпочинку та туризму 

2.1 

Медична амбулаторія 

загальної практики сімейної  

медицини, ФАП 

відвідувань 

за зміну 
30 36 82 

2.2 Аптека (категорія V) об’єктів 0,13 - 0 

3. Фізкультурно-оздоровчі і спортивні споруди 

3.1 
Спортивні зали загального 

користування 

м2 площі 

підлоги 
211 - 0 

3.2 

Приміщення 

реабілітаційного 

призначення 

м2 загальної 

площі 

 

23 - 0 

4. Заклади культури та мистецтва, культурно-видовищні та дозвіллєві 

4.1 Будинок культури 
місць 

відвідування  
75 70 92 

4.2 Бібліотека 

тис. од. 

збереження/

чит. місць 

4,53/3 - 0 

5. Підприємства торгівлі, громадського харчування і побутового обслуговування 

5.1 Магазини  м2 торгової 

площі 

310 500 161 

 продовольчих товарів 143 350 243 
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№ 

з/п 

Найменування установ та 

підприємств обслуговування 

Одиниці 

виміру 

Нормативна 

потужність 

(за проектом) 

Фактична 

потужність 

Рівень 

забезпеченості, 

% 

 непродовольчих товарів 166 150 90 

5.2 Ринкові комплекси 
м2 торгової 

площі 
45 - 0 

5.3 Підприємства харчування 
посадочних 

місць 
11 - 0 

5.4 
Майстерні побутового 

обслуговування 

робочих 

місць 
3 - 0 

5.5 

Виробничі підприємства 

централізованого виконання 

замовлень (спеццехи, 

спеціалізовані майстерні, 

пральні, хімчистки тощо) 

робочих 

місць 
6 - 0 

6. Установи житлово-комунального господарства 

6.1 Відділення зв’язку об'єктів 0.6 1 100 

6.2 

Відділення і філії 

банківських установ у 

населених пунктах 

операційне 

місце 
1.51 - 0 

6.3 
Опорний пункт охорони 

порядку 

м2 загальної 

площі 
75 - - 

7. Установи житлово-комунального господарства 

7.1 Громадські вбиральні прилад 1,51 - 0 

7.2 
Кладовище традиційного 

поховання 
га 0,151 2,21 1463 

 

 

КЛАДОВИЩА ТРАДИЦІЙНОГО ПОХОВАННЯ 

Згідно вихідних даних, наданих Замовником, в межах села розташоване одне  

кладовище традиційного поховання характеристика якого наведена нижче в таблиці 

1.6 

Таблиця 1.6 

Кладовища (назва) 
Площа, га 

(за відводом) 

Статус (діюче чи 

закрите) 

Частка заповнення, 

(%) для діючих 

кладовищ 

вул. Шевченка, 27-а 2.21 недіюче 99 

На сьогодні кладовище традиційного поховання в межах села закрите, 

кладовищний період не закінчився. Поховання проводяться на існуючому кладовищі 

в межах Мироцького старостинського округу (Ворзельське кладовище). 
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ІНЖЕНЕРНА ІНФРАСТРУКТУРА 

Водопостачання 

Водопостачання с. Мироцьке відбувається з підземних джерел централізованим 

комунальним та відомчими водопроводами.  

Загальний об’єм водоспоживання складає 294,45 м³/добу.  

Потужність водопроводу  - 8.0м³/добу. Протяжність водопровідної мережі –  0.3 

км, d мережі 50мм у складі водопровідних споруд 2 свердловини, водонапірна башта 

ємністю бака 50м³.  

Якість води відповідає санітарним вимогам.  

Крім того, на території села, існують 2 свердловини, водонапірна башта (30м³), 

що на цей час законсервовані, ( в районі промислової зони ).  

Локальні водопроводи мають психоневрологічна лікарня (200м³/добу), база 

відпочинку (9м³/добу), та підприємство по виробці бетону 120м³/добу.  

Населення села використовують воду з приватних свердловин, колодязів.  

Система поливального водопроводу існує на території бази відпочинку. 

Джерело поверхневі води ставка (р. Рокач). Протяжність поливального водопроводу 

0.4 км.  

Охоплення населення села централізованою системою водопостачання складає 

10%.  

На сьогодні, існуючі потужності водопроводу є стримуючим фактором у 

розвитку житлового фонду та промисловості населеного пункту. 

 

Побутова каналізація 

На території с. Мироцьке існує централізована система каналізації потужністю 

- 8,0 м³/добу.  

Схема каналізації наступна: стічні води від школи, житлової багатоквартирної 

забудови надходять на КНС, від якої напірним колектором стічні води надходять у 

яр-ставок.  

Протяжність каналізації 2,5 км. Охоплення населення централізованою 

каналізацією 6%.   

Стічні води лікарні - в об’ємі 200м³, транспортується у каналізаційну мережу 

смт. Немішаєве і далі на очисні споруди потужністю 2.8 тис. м³/добу. Фактичне 

завантаження 3.4 тис.м³/добу.  

Очищення стічних вод повне біологічне з доочищенням у біоставках. Скид 

виконується у р. Рокач. 

 

Дощова каналізація 

Централізована система дощової каналізації у с. Мироцьке відсутня. 

Поверхневі води по рельєфу місцевості надходять у яри, струмки, ставки та у р. 

Рокач, яка відноситься до басейну р. Ірпінь. 

 

Електропостачання 

Електропостачання споживачів електроенергії с. Мироцьке Бучанського району 

Київської області здійснюється від енергосистеми «Київобленерго», по електричних 

мережах 10 кВ, через ПС 110/10 кВ «Немішаєво», на якій встановлено 

трансформатори потужністю 2х16 МВА .  
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Зв’язок з іншими ПС - 110 кВ по Л-110 кВ «Північна – Ірпінь» №1, №2 – з ПС-

110/10 кВ «Ірпінь» по Л-110 кВ «Екскаваторна» - з ПС 110/10 кВ «Екскаваторна» по 

Л-110 кВ «Тетерів» - з ПС 110/10 кВ «Тетерів».     

Споживачі в межах с. Мироцьке отримують електроенергію по мережах 10 кВ 

та  0,4 кВ, які виконані повітряними та кабельними лініями від трансформаторних 

підстанцій ТП-10/0,4 кВ – 6 од. ( ТП-112, ТП-62, ТП-246, ТП-281, ТП-282, ТП-283) 

загальною потужністю – 756 кВА та 3 од. абонентських ТП-10/0,4 кВ загальною 

потужністю – 2310 кВА. Всього 9 трансформаторних підстанцій ТП-10/0,4 кВ 

загальною потужністю – 3066 кВА.  

Живлення даних трансформаторних підстанцій ТП-10/0,4 кВ здійснюється від 

ПС 110/10 кВ «Немішаєво» по 3-х лініях 10 кВ Л-ТП-89, Л-ТП-72, Л-ТП-278.  

Вздовж  межі  с.  Мироцьке  транзитом  проходить  повітряна  лінія  ПЛ-110  кВ 

ПС-110/10 кВ « Ірпінь » – ПС -110/35/10 «Екскаваторна », ПС- 110/10 кВ «Ірпінь» – 

ПС -110/10 «Немешаєво», ПС -110/10 «Немешаєво» - ПС 110/10 кВ «Тетерів».  

Існуючі електромережі 10 кВ,  0,4 кВ, а також трансформаторні підстанції  

мають задовільний технічний стан та експлуатаційну придатність. 

 

Теплопостачання 

Теплопостачання споживачів с. Мироцьке здійснюється:  

-  садибної забудови – від індивідуальних теплогенеруючих установок;  

-  багатоквартирної забудови – від існуючої котельні. 

 

Газопостачання 

Газифікація с. Мироцьке розпочалася з 1989 року.  

Джерелом газопостачання с. Мироцьке являється газопровід високого тиску.   

Система газопостачання 3-ох ступенева.  Для зниження тиску з високого до 

середнього та низького в населеному пункті розташовані 8 одиниць ГРП та ШРП.   

Загальна протяжність газових мереж в  с. Мироцьке  складає 14 900 км, в тому 

числі: 

- газопроводи високого тиску (Ру  12,0 МПа) –  10,55 км;  

- газопроводи середнього тиску (Ру 0,3 МПа) – 4,35 км; 

Газоспоживачем села являється населення садибної та багатоквартирної 

забудови, промислові та комунально-побутові підприємства – для опалення та 

гарячого водопостачання.  

Кількість газифікованих будинків садибної забудови  – 600 одиниць 

 

Санітарне очищення 

Об’єм накопичення твердих побутових відходів за 2020 р. склав 0,581 тис.т. за 

рік. 

Вивіз та знешкодження твердих побутових відходів здійснюється на полігон 

ТПВ смт. Бородянка. Часткове компостування твердих побутових відходів, 

відбувається на присадибних ділянках.  

Система санітарного очищення режимна (2р×місяць). Для районів 

індивідуальної забудови по заявах громадян.  

Спеціальна санітарна техніка відсутня. Вивіз виконується на договірній основі 

з приватним підприємством. 
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ТРАНСПОРТНА ІНФРАСТРУКТУРА 

Зовнішні транспортні зв’язки села Мироцьке у напрямках міста Київ, Буча та 

інших населених пунктів Бучанської міської громади здійснюються приміським 

автобусом та індивідуальними видами транспорту. 

 

Автомобільні дороги 

По південній межі населеного пункту проходить міжнародна автомобільна 

дорога державного значення М-07 Київ – Ковель-Ягодин.  

Через територію села проходить обласна автомобільна дорога місцевого 

значення О 101324 /Київ – Ковель/-Мироцьке. 

Технічна характеристика автомобільних доріг наведена нижче в таблиці 1.7 

Таблиця 1.7 

№ 
Індекс 

дороги 

Назва 

дороги 

Категорія 

дороги 

Кількість 

смуг руху, 

од. 

Добова 

інтенсивність, 

авто/добу 

Тип 

покриття 

Дороги державного значення 

1 М-07 Київ – 

Ковель-

Ягодин 

ІІ 2 21000 Асфальтобетон 

Дороги місцевого значення 

1 О 101324 /Київ – 

Ковель/-

Мироцьке 

IV 2 - Асфальтобетон 

 

Автобусний транспорт 

На сьогодні село Мироцьке обслуговує 2 приміські автобусні маршрути 

характеристика яких наведена нижче в таблиці 1.8. 

Таблиця 1.8 

Характеристика приміських автобусних маршрутів в межах с. Мироцьке 

 

Повна назва маршруту 
Кількість 

рейсів за добу 

Вулиці по яких  

проходить маршрут 

Мироцьке-Блиставиця-Буча 9 Миру-Калинівка-Шевченка 

Мироцьке-Немішаєве-Буча 13 Миру-Шевченка 

 

Загальна довжина подвійного шляху автобусних ліній становить 9,33 км. 

Щільність автобусної мережі становить 0,7 км/ км2 . 

В межах села розташовано 5 автобусних зупинок. 

На перспективу для виконання вимог державних будівельних норм, щодо 

відстані між зупинками автобуса та пішохідної доступності до них, виникне 

необхідність організації автобусних маршрутів та в розміщенні нових автобусних 

зупинок. 
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Вулично-дорожня мережа 

Вулична мережа с. Мироцьке представлена головними та житловими вулицями, 

а також провулками та проїздами. 

Основною планувальною віссю структури вуличної мережі села Мироцьке є 

головні вулиці – Центральна, Миру та Шевченка. Решта вулиць – місцевого значення, 

що виконують функції житлових вулиць та проїздів. 

Характеристика вулиць села наведена нижче в таблиці 1.9 

Таблиця 1.9 

Характеристика вулиць села Мироцьке 

Назва вулиці 
Протяжність, 

м 

Тип покриття 

(тверде, 

ґрунтове) 

Наявність 

тротуару 

Наявність 

вуличного 

освітлення 

Соборна 1620 тверде - + 

Калинівка 1170 тверде - + 

Миру 830 тверде - + 

вул. Шевченка 1050 тверде - + 

Дружби 2600 тверде - + 

Виноградна 530 тверде - + 

Райдужна 420 тверде - + 

Степова 470 тверде - + 

пров. Шевченка 500 тверде - + 

 

На даний час протяжність існуючої вуличної мережі складає 9,91 км, з них 4,33 

км – головні, 5.58 км – житлові. Відповідно, щільність вуличної мережі, становить 0,7 

км/км2. Ширина вулиць в середньому становить 4,5 м. 

В селі Мироцьке автомобільні мости через водні поверхні відсутні. 

 

Легковий автомобільний транспорт 

На теперішній час орієнтовна кількість легкових індивідуальних автомобілів 

населення села Мироцьке складає 350 одиниць, що відповідає рівню автомобілізації 

231 автомобіль на 1000 мешканців.  

Індивідуальні транспортні засоби мешканців садибної забудови зберігаються за 

місцем проживання їх власників, багатоквартирної – на прибудинкових територіях. 

Технічне обслуговування легкових автомобілів мешканців здійснюється на 2х 

АЗС, які розташовані по автомобільній дорозі М-07. СТО в межах села відсутні. 

Виходячи з розрахунку на сьогодні потреб у нових об’єктах технічного 

обслуговування немає. 

 

Висновок 

Існуюча транспортна система не в повній мірі задовольняє попити населення у 

забезпеченні пасажирських і вантажних перевезень с. Мироцьке. В значній мірі це 

пов’язано з недостатньо розвиненою мережею пасажирського транспорту, істотними 

відмінностями в транспортному  забезпеченні  різних  частин  села,  нестачею  

організованих автостоянок та станцій техобслуговування, слабо розвиненою мережею 

проїздів, за якими здійснюється під'їзд транспортних засобів до житлових і 

громадських будинків, особливо для проїзду протипожежної техніки.    
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На сьогоднішній день основні вулиці села мають асфальтове вимощення та  

освітлення, але технічний стан вулиць і доріг не відповідає сучасним вимогам: 

ширина більшості вулиць не відповідає нормативним вимогам; покриття проїзної 

частини і тротуарів у незадовільному стані, що впливає на безпеку руху. 

 

ІНЖЕНЕРНА ПІДГОТОВКА ТА ЗАХИСТ ТЕРИТОРІЇ 

Внаслідок  аналізу природних умов, вивчення наявного картографічного і 

планового матеріалів, а також враховуючи архітектурно-планувальні рішення та 

перспективи розвитку населеного пункту, визначився комплекс гідротехнічних 

заходів з інженерної підготовки та захисту території: 

- регулювання русел річки; 

- ліквідація заболоченості; 

- благоустрій існуючих ставків; 

- протияружні заходи. 

Всі намічені заходи спрямовані на впорядкування поверхневого стоку, 

ліквідацію заболоченостей, благоустрій річок і ставків. Ці заходи є доповненням до 

розроблюваного даного генерального плану і підтверджують необхідність і технічну 

можливість їх виконання 

 

ОБ’ЄКТИ КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ 

На території с. Мироцьке відсутні об'єкти культурної спадщини, що занесені до 

даних Держаного реєстру нерухомих пам'яток України, «Переліку пам'яток археології 

Київської області» та «Переліку пам'яток історії та мистецтва Київської області, що 

не підлягають приватизації».  

Відповідно до вихідних даних наданих Управлінням культури, національностей 

та релігій КОДА враховано та нанесено на графічні матеріали пам’ятний знак, що 

присвячений жертвам голодомору, що розташований в центрі села та щойно виявлена 

пам’ятка архітектури - садиба поміщика Остен-Сакен, що розташована в смт. 

Немішаєве, за межами села Мироцьке. 

 

АНАЛІЗ РЕАЛІЗАЦІЇ ПОПЕРЕДНЬОЇ МІСТОБУДІВНОЇ 

ДОКУМЕНТАЦІЇ 

Внесення змін до генерального плану с. Мироцьке виконується в зв’язку з тим, 

що за період дії генерального плану надійшли письмові пропозиції (заяви) власників 

земельних ділянок в с. Мироцьке щодо влаштування об’єктів на них, які суперечать 

функціям територій визначених в генеральному плані. 

Попередній (діючий) генеральний план був розроблений ДП «НДПІ 

Містобудування». Проект виконано на розрахунковий строк 20 років (до 01.01.2037 

р.).  

За період дії генерального плану (вихідні дані діючої містобудівної 

документації 01.01.2017 року) було збільшено кількість садибної житлової забудови, 

проведено будівництво автозаправної станції, побудовано логістичний комплекс ТОВ 



23 

 

 

«Логістик Юкрейн». Пропозиції по інженерно-транспортній інфраструктурі не 

реалізовані. 

  

1.3 ПРИРОДНІ УМОВИ ТА РЕСУРСИ 

Місцеположення, рельєф 

В економічному й географічному відношенні село Мироцьке має вигідне 

розташування. В геоструктурному відношенні територія села Мироцьке розташована 

в межах Київського Полісся, на Нижньотетерівській акумулятивній низовині. 

Поверхня території переважно рівнинна, місцями хвиляста: добре виражені 

підвищення чергуються з низинами. Абсолютні відмітки рельєфу коливаються в 

межах 131,1-161,1 мБС. Рельєф території населеного пункту виражений, зі штучними 

водоймами. На заболочених територіях наявні меліоративні канали.. 

 

Клімат 

У відповідності з кліматичним районуванням України територія населеного 

пункту знаходиться в Південно-західному кліматичному районі Північної атлантико-

континентальної кліматичної області лісостепової природної зони. (ДСТУ- Н Б В.1.1-

27:2010 Будівельна кліматологія). Клімат району – помірно-континентальний.  

За фізико-географічним районуванням територія села розташована в 

кліматичній підзоні ІІ-В2, яка є сприятливою для всіх видів будівництва. 

 

Температура повітря  

Середньорічна  температура  становить  +6,8ºС,  найтеплішим  місяцем  є  

липень (+18,8ºС), найхолоднішим – січень (–6,3ºС).  

Тривалість періоду з середньодобовою температурою 118 діб.  Абсолютна 

мінімальна температура повітря –32 ºС, абсолютна максимальна +39 ºС.  

Середня тривалість безморозного періоду – 180 днів. Тривалість 

опалювального періоду – 191 день (СНиП II–А–6-62), як для Києва.   

Нормативна глибина сезонного промерзання ґрунтів становить 0,9 м.  

Характеристика окремих елементів клімату, що впливають на вибір 

планувальних рішень, наводиться за даними багаторічних спостережень метеостанції 

Немішаєве в таблиці 1.10. 

Таблиця 1.10 

Метеостанція І ІІ ІІІ IV V VI VII VIII IX X XI XII Рік 

Середня місячна і річна температура повітря 

Немішаєво -6,1 -5,8 -0,8 6,6 14,3 17,1 19,0 18,1 13,4 7,4 0,9 -4,0 6,7 

Абсолютний мінімум 

Немішаєво -31 -32 -23 -10 -2 3 6 5 -3 -18 -20 -31 -39 

Максимум температури повітря 

Немішаєво 8 9 18 27 31 33 39 37 32 27 22 11 38 

 

Відносна вологість  

Середня місячна вологість досягає найбільших значень і становить в грудні та 

січні 89%, в лютому – 85%, а найнижчих значень в травні (64%) та влітку (68-79%). 
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Атмосферні опади  

Вся північно-західна частина України, в тому числі с. Мироцьке, за кількістю 

опадів відноситься до зони достатньої зволоженості. Протягом року спостерігаються 

опади різного фазового стану – рідкі, тверді і змішані та визначаються, головним 

чином, циклонічною діяльністю. Розподіл кількості опадів (мм) по місяцях 

наводиться в таблиці 1.11. 

Таблиця 1.11 
Метеостанція І ІІ ІІІ IV V VI VII VIII IX X XI XII Рік 

Немішаєво 29 28 33 47 53 76 73 58 47 42 36 32 554 

Холодний  період 158             Теплий період 396 

 

Добовий максимум опадів за   рік досягав 103 мм (метеостанція Немішаєве).  

Сніговий покрив зберігається протягом 102 днів. Середня з найбільших  

декадних висот сніжного покриву за зиму по метеостанції Немішаєве складає 17-25 

см. 

Вітровий режим  

Переважними напрямами вітру впродовж року є південно-західні (18% 

повторюваності), північно-західні (18% повторюваності) і південно-східні (17% 

повторюваності).  

За даними метеостанції Немішаєве, середньорічна швидкість вітру складає 4,0 

м/с, середньомісячна максимальна – 4,9 м/с, максимальна швидкість вітру з північно-

західного напрямку становить 24 м/с, з інших напрямків – 18 м/с.   

За природно-кліматичними ознаками територія с. Мироцьке входить до II 

кліматичного району, для якого орієнтація вікон жилих кімнат квартир і гуртожитків 

на північну частину горизонту в межах 315 - 30° не дозволяється (СНиП, П - Л, 1 - 

62).  

Напрямок вітру (% повторюваності і середнє число штилів) за даними 

метеостанції Немішаєве наводиться в таблиці 1.12. 

Таблиця 1.12 

Період 

року 
Пн Пн-С Сх Пд-хС Пд Пд-3 3х Пн-Зх Штиль 

Теплий 12 11 10 15 8 17 8 19 43 

Холодний 9 8 10 19 11 18 10 15 24 

Рік 11 9 9 17 9 18 9 18 67 

 

Радіаційний режим 

 

Сонячне сяйво  

Тривалість  сонячного  сяйва  є  однією  з  важливих  характеристик  

радіаційного  режиму, яка визначається астрономічним фактором і циркуляцією 

атмосфери. В таблиці 1.13 наводяться дані, щодо середньої, найменшої і найбільшої 

тривалості (год) сонячного сяйва по місяцях, сезонах, періодах і в цілому за рік. 

Таблиця 1.13 

Сезон, 

період, рік 

Тривалість, годин 

середня найменша рік найбільша рік 

Зима 174 64 1966 309 1972 

Весна 573 434 1978 704 2002 

Літо 834 656 1980 968 1992 
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Осінь 373 223 2002 524 1969 

Хол. період  

(ХІ-ІІІ) 

350 197 1966 543 1972 

Теп. період  

(ІV-Х) 

1602 1209 1980 1853 1963 

Рік 1952 1525 1980 2302 1963 

 

Влітку спостерігається найбільша тривалість сонячного сяйва – 834 год., а 

взимку найменша – 174 год. Максимум тривалості сонячного сяйва припадає на після 

полуденні години (12-13 год), що пов’язано з добовим ходом хмарності.   

В середньому за рік спостерігається 90 днів без сонця (сонячного сяйва не 

буває протягом дня), причому найбільше їх взимку – 46 днів, а найменше влітку – 3 

дні. За показником сонячного сяйва дана місцевість відноситься до територій з 

великою повторюваністю сонячних днів протягом року. 

 

Сонячна радіація  

Основним джерелом енергії для підстилаючої поверхні і атмосфери є сонячна 

радіація. Для описуваної території середня річна величина сумарної сонячної радіації 

становить 6068  Мдж/м².  Більша  частина  сумарної  сонячної  радіації  припадає  на  

пряму  радіацію  – 4578МДж/м² (75%) і менша на розсіяну – 1495 МДж/м² (25%). 

Максимум сонячної радіації спостерігається в червні (872 МДж/м²), мінімум в грудні 

– 126 МДж/м². 

 

Грунти  

    Відповідно до технічної документації з нормативної грошової оцінки земель 

села Мироцьке в межах села виділено наступні агровиробничі групи ґрунтів:  

- Дерново-підзолисті та дерново неоглеєні і глеюваті глинисто-піщані 

грунти на піщаних відкладах;  

- Дерново-підзолисті та дерново неоглеєні і глеюваті супіщані грунти на 

піщаних відкладах;  

- Дерново-підзолисті та дерново неоглеєні і глеюваті глинисто-піщані 

грунти на піщаних відкладах; 

- Дерново-підзолисті та дерново неоглеєні і глеюваті супіщані ґрунти на 

піщаних відкладах;  

- Дерново-підзолисті та дерново неоглеєні і глеюваті глинисто-піщані 

ґрунти на суглинкових відкладах;  

- Дерново-підзолисті слабозмиті глинисто-піщані грунти;  

- Дерново-підзолисті слабозмиті супіщані ґрунти;  

- Лучно –болотні, мулувато-болотні і торфувато-болотні неосушені 

ґрунти;  

- Лучно –болотні, мулувато-болотні і торфувато-болотні осушені грунти;  

- Лучно –болотні, мулувато-болотні і торфувато-болотні солончакові 

неосушені ґрунти;  

- Торфовища середньоглибокі і глибокі сильнорозкладені осушені;  

- Дернові неглибокі глеюваті глинисто-піщані ґрунти;  

- Дернові глибокі глеюваті супіщані ґрунти;  

- Дернові глейові і осушені супіщані ґрунти;  
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- Розмиті глинисто-піщані ґрунти і виходи рихлих піщаних порід 

легкосуглинкові;  

- Розмиті піщані ґрунти і виходи рихлих піщаних порід легкосуглинкові; 

У складі земель сільськогосподарського призначення особливо цінні землі 

відсутні (відповідно до ст. 150 Земельного кодексу України).  

Механічний склад ґрунтів сприятливий для усіх видів капітального 

будівництва. Територія є придатною для господарського розвитку. 

 

Геологічна будова 

У геоструктурному відношенні територія знаходиться у межах південно-

західного крила Дніпровсько-Донецької западини. В геологічній будові приймають 

участь кристалічні породи докембрію, а також відклади юрської, крейдяної, 

палеогенової, неогенової та четвертинної систем.  

Тектонічний режим характеризується повільними диференційними 

вертикальними висхідними і низхідними рухами земної кори. Особливих змін 

поверхні в сучасних умовах це не спричиняє. Неотектонічні рухи на даній території є 

результатом блокових переміщень кристалічного фундаменту з осадовим чохлом. 

 

Гідрогеологічні умови 

Територія населеного пункту в цілому достатньо забезпечена водними 

ресурсами. 

Територія  відноситься  до  I  гідрогеологічного  району  –  гідрогеологічна  

провінція складчастої області Дніпровського артезіанського басейну Українського 

кристалічного масиву.   

Основний водоносний горизонт – Бучакський. Глибина залягання водоносного 

горизонту від 33 до 67 м. Дебіт свердловин змінюється від 5,0 до 20 м³/год. Вода з 

підвищеним вмістом заліза.   

Юрсько-крейдовий водоносний горизонт знаходиться у відкладах піску і 

зустрічається на глибіні 10 – 16,5 м. Потужність водопоглинаючої товщі 10 – 14 м. 

Статистичний рівень встановлюється на глибині 3 – 6 м. Вміст води водоносного 

горизонту незначний.  

Дебіт свердловин 15 – 35 м³/добу при зниженні рівня на 5 – 8 м.   

Перші від поверхні водоносні горизонти і комплекси – в алювіальних і озерно-

алювіальних антропогенових відкладеннях надзаплавних терас і 

середньоантропогенових флювіогляціальних відкладень. Піски з прошарками 

супісків, суглинків і глин, в нижній частині з галькою та гравієм.   

Водоносний горизонт, який знаходиться в тріщинуватій зоні кристалічних 

порід, також має незначну місткість води. Дебіт свердловин до 10 – 15м³/добу. 

Глибина залягання водомістких порід нижче 30 м.    

За рівнем природного захисту і поверхні забруднення горизонти ґрунтових вод 

відносяться до категорії незахищених, основні водоносні горизонти – до захищених 

та умовно захищених. 

 

Гідрографія і гідрологія 

Територія належить до Поліської області надмірної водності. Норма середнього 

річного стоку складає 3,5 л/с з кв. км, коефіцієнт стоку 0,20, заболоченість має 

максимальний показник 10%.   
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Щільність річкової мережі басейну цієї території складає 0,44 км/км².  

Північною частиною території с. Мироцьке протікає річка Рокач, що є 

притокою р. Ірпінь.   

Територію с. Мироцьке з заходу на схід перетинає каскад ставків, які 

зарегульовані шлюзами. 

 

Рослинний та тваринний світ 

Полісся є підпровінцією Східно-Європейською широколистяної провінції. 

Поліська підпровінція представлена липово-дубово-сосновими лісами. Деревинний 

ярус цих лісів утворюють граб, липа, ясен, клен гостролистий. Невеликими ділянками 

зустрічаються кленово-липово-дубові  ліси.  В  підліску  переважають  ліщина,  

бересклет  європейський.  У трав’яно-кущовому ярусі – папороть(орляк звичайний), 

чорниця, копитень європейський, кислиця звичайна та ін.  

Основні породи – дуб, сосна, береза, осика, вільха.  

В межах села та на півночі, за межами знаходяться лісові ділянки, переважно з 

листяними та мішаними породами дерев, що належать до ДП «Клавдієвське лісове 

господарство». Переважаючий склад дерев – сосна та береза. Площа земель 

лісогосподарського призначення в межах населеного пункту – 61,32 га. 

 

1.4 АНАЛІЗ ВІДОМОСТЕЙ ПРО СТАН НАВКОЛИШНЬОГО 

ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА 

Розділ розроблений відповідно до вимог ДБН Б.2.2-12:2019, ДБН Б.1.1-15:2012 

«Склад та зміст генерального плану населеного пункту», ДСН 173-96 «Державні 

санітарні правила планування та забудови населених пунктів». При цьому 

використані дані районних та обласних служб та управлінь. 

Графічне викладення матеріалу представлено на «Схемі планувальних 

обмежень», М 1:2000. Санітарно-захисні зони (далі СЗЗ) підприємств і об’єктів 

наведені головним чином відповідно нормативних параметрів, визначених ДСН 173-

96. Інші планувальні обмеження визначені відповідно до законів України, 

нормативно-правових та нормативних актів та проектних матеріалів у сфері 

забезпечення санітарно-епідеміологічних норм та охорони навколишнього 

природного середовища.  

В цьому проекті використані дані, наявні станом на час розробки проекту, що 

обумовлено в тому числі графіком його виконання, а також режимом роботи, 

термінами та умовами надання звітної інформації місцевими, районними та 

регіональними управліннями. 

Матеріали даної містобудівної документації вирішують основні принципові 

питання з планування територій і не можуть бути використані замість спеціальних 

проектів, схем та програм розвитку галузей економіки, охорони навколишнього 

середовища та здоров’я населення, пам’яток історії культури, інженерного захисту й 

підготовки території, розвитку систем транспорту, безпеки та організації дорожнього 

руху, інженерного обладнання тощо. При складанні зазначеної документації повинні 

враховуватись пропозиції відповідних розділів генерального плану (ДБН Б.1.1-

15:2012, п. 4.5. «Склад та зміст генерального плану населеного пункту»). 
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Планувальні обмеження 

Система планувальних обмежень техногенного характеру представлена, 

головним чином, санітарно-захисними, охоронними зонами та природоохоронними 

територіями.  

Нижче в таблиці 1.14 наведені нормативні санітарно-захисні та охоронні зони 

відповідно ДСН №173-96.  

Таблиця 1.14 

Нормативні санітарно-захисні та охоронні зони діючих підприємств та інших 

об’єктів 

Об’єкти Нормативна СЗЗ, м Документ 

Виробничі та комунальні об’єкти 

Підприємств ІІ класу 

шкідливості (за межами 

населеного пункту) 

500 ДСП 173-96 (додаток № 4) 

Каналізаційні очисні споруди 

(за межами населеного пункту) 

300 ДСП 173-96 (додаток № 12) 

ТОВ «Логістик Юкрейн» 50 ДСП 173-96 (додаток № 4) 

Підприємства ТОВ 

«УкрБутБетон» (виробництво 

товарного бетону, послуги  

доставки товарного бетону, 

бетонної суміші, цементних 

розчинів, будівель- 

ного піску, гранітного щебню) 

100 ДСП 173-96 (додаток № 4) 

Кладовище традиційного 

поховання (діюче) 
300 

ДСП 173-96 (додаток №4); 

ДСанПіН 2.2.2.028-99 

Об’єкти транспорту 

АЗС 50 ДСП 173-96 (пункт 5.32) 

Охоронні зони інженерних мереж та споруд 

Магістрального газопроводу – 

відводу І класу до ГРС 

Блиставиця  

100 (від  осі 

газопроводу по обидва 

боки) 

ст. 11 ЗУ «Про правовий режим 

охоронних зони об’єктів 

магістральних газопроводів»  

№ 3041-VI від 17.02.2011 р. 

ЛЕП (110 кВ) 20 

Постанова Кабінету Міністрів 

України від 4 березня 1997 р. № 

209 «Про затвердження Правил 

хорони електричних мереж» п.5 

ЛЕП (35 кВ) 15 

Постанова Кабінету Міністрів 

України від 4 березня 1997 р. № 

209 «Про затвердження Правил 

хорони електричних мереж» п.5 

ЛЕП (10 кВ) 10 

Постанова Кабінету Міністрів 

України від 4 березня 1997 р. № 

209 «Про затвердження Правил 

хорони електричних мереж» п.5 

Газопровід високого тиску  
10 м (від осі 

газопроводу по обидва 
ДБН Б.2.2-12:2019 Додаток И.1 
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Об’єкти Нормативна СЗЗ, м Документ 

боки) 

Газопровід середнього тиску 
4 м (від осі газопроводу 

по обидва боки) 
ДБН Б.2.2-12:2019 Додаток И.1 

Трансформаторна підстанція 

(ТП) – 10/0,4кВ 

 

3 м (10 м до вікон 

житлових та 

громадських будинків) 

Постанова Кабінету Міністрів 

України від 4 березня 1997 р. № 

209 «Про затвердження Правил 

хорони електричних мереж» п.5 

Транспортні коридори 

Автомобільні  дороги 

державного значення (ІІ 

технічна категорія) 

100 ДСП 173-96 (п.5.25) 

Природоохоронні 

Прибережні захисні смуги 

водних об’єктів (нормативні 

параметри) 

50; 25 
ВКУ (ст. № 88) та згідно 

містобудівної документації 

Протипожежна відстань від 

будинків, будівель і споруд до 

лісових ділянок 

100; 

50; 

20 

ДБН Б.2.2-12:2019 (п. 15.2.4) 

При прийнятті проектних рішень щодо функціонального використання 

території також враховуються інші охоронні зони комунікаційних об’єктів, 

інженерних мереж.  

 СЗЗ виробничих, комунальних та сільськогосподарських територій не 

витримані й охоплюють житлову забудову.  

У відповідності до Державних санітарних правил планування та забудови 

населених пунктів 173-96: 

У   санітарно-захисних зонах не можна допускати розміщення: 

- житлових будинків з прибудинковими територіями, гуртожитків, готелів, 

будинків для приїжджих, аварійних селищ; 

- дитячих   дошкільних   закладів,   загальноосвітніх   шкіл, лікувально-

профілактичних та  оздоровчих  установ  загального   та спеціального    призначення    

зі    стаціонарами,   наркологічних диспансерів; 

- спортивних споруд, садів, парків, садівницьких товариств; 

- охоронних зон джерел водопостачання, водозабірних споруд та споруд 

водопровідної розподільної мережі. 

Не допускається використання для вирощування сільськогосподарських 

культур, пасовищ для худоби земель санітарно-захисної зони  підприємств, що 

забруднюють навколишнє середовище високотоксичними  речовинами та 

речовинами, що мають віддалену дію (солі важких металів, канцерогенні речовини, 

діоксини, радіоактивні речовини та ін.). Можливість сільськогосподарського 

використання земель санітарно-захисних зон, що не забруднюються вищевказаними 

речовинами,  необхідно визначати  відповідно до законодавства. 

 

У санітарно-захисній зоні допускається розташовувати: 

- пожежні депо, лазні, пральні, гаражі, склади (крім громадських та 

спеціалізованих продовольчих), будівлі управлінь, конструкторських бюро, учбових 

закладів, виробничо-технічні училища  без  гуртожитків,  магазини,  підприємства  
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громадського харчування, поліклініки, науково-дослідні лабораторії, пов'язані з 

обслуговуванням даного та прилеглих підприємств; 

- приміщення для чергового аварійного  персоналу  та  добової охорони 

підприємств за встановленим списочним складом, стоянки для громадського та 

індивідуального транспорту,  місцеві та  транзитні комунікації,    ЛЕП,   

електростанції,   нафто-   і   газопроводи, свердловини   для   технічного   

водопостачання,   водоохолоджуючі споруди,  споруди  для  підготовки  технічної 

води,  каналізаційні насосні станції,  споруди  оборотного  водопостачання,  

розсадники рослин для озеленення підприємств та санітарно-захисної зони. 

Згідно п. 5.7 Державних санітарних правил планування та забудови населених 

пунктів, затверджених Наказом Міністерства охорони здоров’я України від 

19.06.1996р. № 173, розміри санітарно-захисної зони можуть бути зменшені, коли в 

результаті розрахунків та лабораторних досліджень, проведених для району  

розташування  підприємств або іншого виробничого об'єкта, буде встановлено, що на 

межі житлової забудови та прирівняних до неї об'єктів концентрації шкідливих 

речовин у атмосферному повітрі, рівні шуму, вібрації, ультразвуку, електромагнітних 

та іонізуючих випромінювань, статичної електрики не перевищуватимуть гігієнічні 

нормативи. 

Скорочення (встановлення) розмірів СЗЗ для промислових, 

сільськогосподарських підприємств та виробничо-комунальних об’єктів 

затверджується уповноваженими службами Міністерства охорони здоров’я України 

на підставі висновку санітарно-епідеміологічної експертизи проектних матеріалів на 

будівництво (реконструкцію) зазначених об’єктів. 

Від ЛЕП напругою 110, 35 та 10 кВ, з метою обмеження впливу на суміжні 

ділянки та об’єкти, згідно пункту 5 Постанови Кабінету Міністрів України від 4 

березня 1997 р. № 209 «Про затвердження Правил хорони електричних мереж», 

встановлюються охоронні зони в обидві сторони відповідно 20, 15 та 10 м.  

До особливих обмежень, що діють у межах охоронних зон об'єктів 

магістральних газопроводів належить заборона: 

- будувати житлові будинки, виробничі чи інші будівлі та споруди, громадські 

будівлі; 

- розміщувати автозаправні та автогазозаправні станції і склади пально-

мастильних матеріалів; 

- будувати гаражі та автостоянки, дачні і садові будинки та господарські 

споруди; 

- будувати автомобільні дороги та залізничні колії, що проходять паралельно до 

магістрального газопроводу, крім 

випадків спорудження відомчих технологічних доріг підприємств 

магістральних газопроводів; 

- влаштовувати звалища, виливати розчини кислот, солей та лугів, а також 

інших речовин, що спричиняють корозію; 

- розміщувати спортивні майданчики, стадіони, ринки, зупинки громадського 

транспорту, організовувати заходи, 

пов'язані з масовим скупченням людей; 

- будувати огорожі для відокремлення земельних ділянок приватної власності, 

лісових ділянок, садів, виноградників тощо; 
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- зберігати сіно та солому, розбивати польові стани і табори для худоби, 

розміщувати пересувні та стаціонарні пасіки; 

- висаджувати багаторічні насадження; 

- облаштовувати цвинтарі, скотомогильники; 

- переорювати (руйнувати) під’їзні шляхи та відомчі технологічні дороги до 

магістральних газопроводів; 

- розводити вогонь і розміщувати відкриті або закриті джерела вогню. 

Природоохоронні території представлені системою прибережних захисних 

смуг річок, струмка, водотоків та водойм села. Дані ділянки потребують ландшафтно-

планувальної організації та відповідного благоустрою а також дотримання 

встановлених режимів господарської діяльності.  

На час розробки даної містобудівної документації Проект встановлення меж 

прибережних захисних смуг водойм в межах села відсутній. При прийнятті проектних 

рішень враховуються нормативні параметри прибережних захисних смуг річок та 

водойм на них. Відповідно ВКУ ст. 87, 88 нормативні параметри для водойм села 

становлять: для р. Рокач та водойм площі дзеркала менше 3га - 25м, ставків, площею 

більше 3,0га – 50 м. Ділянки прибережних захисних смуг відносяться до земель 

водного фонду. Господарське використання регламентується дією Земельного, 

Водного Кодексів України та постановою КМУ № 502 від. 13.05.96 р. Об’єкти, що 

знаходяться у прибережній захисній смузі, можуть експлуатуватися, якщо при цьому 

не порушується її режим. Непридатні для експлуатації споруди, а також ті, що не 

відповідають встановленим режимам господарювання, підлягають винесенню з 

прибережних захисних смуг.  

При розробці генерального плану, на Схемі проектних планувальних обмежень 

будуть надані пропозиції щодо встановлення прибережних захисних смуг, з 

урахуванням ситуації, що склалася та проектних рішень щодо планувальної 

структури прибережних ділянок. Території прибережних захисних смуг є складовою 

екологічного каркасу населеного пункту і підлягають упорядкуванню, озелененню та 

благоустрою. Для точного визначення меж ПЗС усіх водойм села необхідно 

розробити спеціальні проекти із землеустрою щодо їх встановлення, з урахуванням 

проектних рішень даної містобудівної документації, та подальшим їх винесенням в 

натуру. 

Об’єкти смарагдової мережі в межах села відсутні, охоронні зони об’єктів 

природно-заповідного фонду не визначені. 

Таким чином, система планувальних обмежень, що регламентує проектне 

рішення представлена санітарно-захисними та охоронними зонами, 

природоохоронними зонами, системою зелених насаджень різного виду 

використання. При прийнятті проектних рішень враховуються існуючі та 

перспективні планувальні обмеження, режими господарської діяльності в їх межах. 

На подальшому етапі розробки даної містобудівної документації 

передбачається визначення комплексу адміністративно-планувальних і технічних 

заходів, реалізація яких сприятиме покращенню умов проживання населення, 

оздоровленню міського середовища та підвищенню його екологічної стійкості до 

техногенних навантажень. 
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Інженерно-будівельна оцінка території 

За ступенем сприятливості в залежності від рельєфу, глибини залягання 

ґрунтових вод, затоплення території, заболоченості та заторфованності виділяють 3 

категорії територій: сприятливі, малосприятливі та несприятливі для будівництва. 

Фактори, що впливають на інженерно-будівельну оцінку території села 

Мироцьке:  

- рельєф території рівнинний, частково спостерігаються яроустворення;  

- в північній частині села вздовж р. Рокач присутня заболоченість території;  

- ґрунти допускають зведення будівель і споруд без влаштування штучних 

основ і складних фундаментів;  

-  рівень  ґрунтових  вод  допускає  будівництво  без  проведення  робіт  по  

зниженню рівня ґрунтових вод або влаштування гідроізоляції. (рівень залягання 

грунтових вод, як правило, на глибині понад 3 метри.)   

- небезпечні геологічні процеси відсутні.  

Виходячи з проведеного аналізу, можна зробити висновки, що територія села 

знаходиться, в основному, в задовільних умовах для будівництва.  

Основна частина села (близько 80%) сприятлива для забудови, і лише 20% - 

несприятлива для забудови, що потребує проведення інженерного захисту території.  

В межах села існує каскад ставків, водойми потребують розчищення та 

організації благоустрою, дамби потребують ремонту. 
 

Аналіз зовнішніх та внутрішніх факторів щодо обмеження розвитку села 

Згідно генерального плану м. Києва та проекту приміської зони найвищий 

показник по прогнозу зростання чисельності населення на період до 2020 р. становить 

в Києво-Святошинському районі. В зв’язку з цим виникає потреба в подальшому 

розвитку житлового будівництва, створенні нових підприємств малого та середнього 

бізнесу в сфері обслуговування,  в розвитку транспортної та інженерної 

інфраструктури.  

Основні  фактори,  що  сприяють  розвитку  населеного  пункту  та  зростанню 

чисельності населення:  

– вигідне географічне положення – близькість м. Києва, м. Буча та м. Ірпінь, що 

дає змогу забезпечити існуюче та перспективне населення об’єктами громадського 

обслуговування вищого рівня та місцями прикладання праці;  

– великий територіальний ресурс в межах населеного пункту для розвитку 

житлової, виробничої  та  комерційної  забудови,  реалізація  якої  принесе  додаткові  

інвестиції до бюджету населеного пункту;  

– сприятливі екологічні умови проживання населення, що забезпечується 

відсутністю шкідливих підприємств чи ін. об’єктів в межах населеного пункту.   

Стримуючими факторами розвитку села Мироцьке є:  

–  недостатній розвиток соціальної інфраструктури; 

– недостатня кількість малих та середніх підприємств в межах населеного 

пункту;  

–  недостатньо розвинена транспортно-інженерна інфраструктура. 
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ІІ. ОБҐРУНТУВАННЯ ТА ПРОПОЗИЦІЇ 

Враховуючи наявні ресурси проектних територій було визначено декілька 

стратегічних напрямків подальшого розвитку проектних територій: виробничий, 

сільськогосподарський, рекреаційний, екологічної безпеки та соціального розвитку. 

Дані напрямки сприятимуть зростанню промислового та сільськогосподарського 

виробництва на основі його інноваційно – інвестиційної складової, залучення та 

активізація стимулів зняття гостроти проблеми зайнятості та якісного розвитку 

соціальної інфраструктури, створення умов по підвищенню рівня життя населення. 

Забезпечення стратегії розвитку відбудеться за рахунок ефективного 

використання наявних ресурсів в проектних межах населеного пункту та в разі 

врахування можливостей територій, що входять до с. Мироцьке.  

Відповідно до визначення стратегії сталого перспективного розвитку соціальна 

складова представлена об’єктами соціальної інфраструктури згідно з державними 

будівельними нормами (навчальними закладами, закладами медичного 

обслуговування, об’єктами торгівлі, громадського харчування, побутового 

обслуговування, кредитно-фінансових установ, організацій та установ управління).  

Таким чином забезпечення стратегії розвитку відбудеться за рахунок існуючих 

ресурсів в межах проектних територій та за рахунок можливостей запроектованих 

територій і об’єктів, а саме: 

- залучення додаткових ресурсів до бюджету; 

- підвищення рівня зайнятості мешканців села за рахунок збільшення 

кількості робочих місць у  сфері послуг, промисловості та 

сільськогосподарського виробництва; 

- урегулювання земельних відносин в проектних межах; 

- підвищення ефективності використання комунальної інфраструктури; 

- підвищення ефективності роботи транспортної інфраструктури; 

- збереження та розвиток об’єктів культурної спадщини; 

- гармонійний розвиток села з урахуванням інтересів громади, бізнесу та 

влади; 

- створення умов для розвитку малого та середнього підприємництва; 

- забезпечення екологічної безпеки та збереження навколишнього 

середовища – оздоровлення водойм, проведення необхідних заходів з 

інженерної підготовки та захисту території та створення можливостей 

для розвитку рекреації в межах населеного пункту. 

 

2.1 ПРОПОЗИЦІЇ ЩОДО ЗМІН МЕЖІ НАСЕЛЕНОГО ПУНКТУ 

Відповідно до рішення генерального плану села Мироцьке передбачено 

збільшення території з 1358 до 1868 га за рахунок територій сільськогосподарського 

призначення, виробничих територій та кладовища традиційного поховання. Розвиток 

села передбачений в східному та південному напрямку до межі м. Буча та смт 

Ворзель. 

Генеральним планом частину територій передбачено використати для 

розміщення комунальної та громадської території, рекреаційних територій активного 
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відпочинку та технопарку. Частина територій буде зберігати існуюче функціональне 

використання. 

 

2.2 ПРОГНОЗ ДЕМОГРАФІЧНОГО РОЗВИТКУ СЕЛА. ПЕРСПЕКТИВНА 

ЧИСЕЛЬНІСТЬ НАСЕЛЕННЯ  

У Київській області народжуваність вище середньої по Україні. Якщо в 2010 р. 

показник сумарної народжуваності на Київщині був нижчий, ніж  у середньому по 

Україні, то в 2017 р. область за цим показником значно покращила свої позиції.  

У прогнозному періоді очікується зростання народжуваності. Підставами для 

такого твердження є:  

-  продовження реалізації відкладених у 1994–2001 рр. народжень, що 

проявляється у зростанні народжуваності серед жінок старше 30 років і, відповідно, 

збільшенні середнього віку матері при народженні;  

-  орієнтація населення на дводітну сім'ю, що підтверджується даними 

спеціальних вибіркових соціально-демографічних обстежень населення «Сім’я і 

діти». Згідно результатів цих обстежень середня бажана кількість дітей серед жінок 

дітородного віку становить 2.0–2.1 дитини, а середня запланована 1.7–1.8 дитини;  

-  більш повна реалізація запланованих народжень завдяки запровадженим 

Урядом України грошовій допомозі при народженні дитини. 

Прогнозована  чисельність  населення  на  перехідний  період  визначається  

методом експертних оцінок, виходячи з концепції росту чисельності населення за 

рахунок механічного приросту в період 10 років і природного приросту - на 

розрахунковий період, а також на основі аналізу містобудівної ємності наявних 

територій та варіантів перспективного їх розвитку.  

 Згідно з аналізом вікової структури, приріст населення за рахунок 

народжування складає біля 30 % населення. 

Перспективна чисельність населення с. Мироцьке визначена по сельбищній 

ємності території. Перспективне населення – це населення, що буде розселятися в 

існуючому житловому фонді на кінець кожного періоду реалізації генерального 

плану, та населення, що розселятиметься в житловому фонді, передбаченому до 

будівництва на кожному етапі реалізації генерального плану. 

При визначенні перспективної чисельності населення, що залишиться 

проживати в існуючому житловому фонді, враховане його зменшення, враховуючи те, 

що частина населення буде переселятись в новий житловий фонд, передбачений 

до будівництва.  

Перспективна чисельність населення в новому житловому фонді  розрахована 

виходячи із орієнтовної кількості осіб що проживають в одному будинку - 3 особи. 

Передбачити всі нюанси розвитку села в нових економічних  умовах, які 

проводяться в Україні, практично неможливо, тому, враховуючи містобудівну ємність 

території населеного пункту в існуючих межах та пропозиції замовника та громади 

щодо розвитку території населеного пункту, була визначений наступний склад 

перспективного населення: 

-  існуюче населення – 1510 осіб;  

-  перспективне населення в межах проектної садибної забудови – 710 осіб;  

- перспективне населення за рахунок переведення садової та дачної забудови в 

садибну забудову – 550 осіб. 
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Таким чином, для розрахунків на етап 20 років генеральним планом с. 

Мироцьке приймається 2770 осіб. 

 

2.3 ПРОГНОЗ ЧИСЕЛЬНОСТІ ТРУДОВИХ РЕСУРСІВ  

Соціально-економічна сфера діяльності села Мироцьке матиме розвиток при 

умові:   

–  розширення сфери застосування праці, створення нових робочих місць з 

урахуванням перспективних трансформацій вікової структури трудових ресурсів та 

спеціалізації  

господарського комплексу населеного пункту;   

–  підвищення економічної активності населення у віці 19-29 років, де 

традиційно реєструються найнижчі рівні зайнятості, що пояснюється наявністю тут 

значної кількості економічно неактивного населення – учнів і студентів, які 

навчаються з відривом від виробництва. Основні резерви поповнення робочої сили за 

рахунок цієї вікової групи пов’язані з ростом рівня зайнятості серед випускників 

професійно-технічних і вищих навчальних закладів (забезпеченість першим робочим 

місцем), а також стимулюванням поєднання навчання та праці серед студентів;   

–  сприяння зайнятості пенсіонерів з метою подовження їх трудового життя та 

компенсації прогнозованого зменшення питомої ваги осіб працездатного віку серед 

мешканців села,  а  також  послаблення навантаження на  системи пенсійного  та  

соціального забезпечення; 

–  налагодження системної взаємодії влади, бізнесу, громадськості й освітніх 

установ з питань профорієнтації населення, визначення перспективної потреби в 

обсягах підготовки фахівців того чи іншого профілю, узгодження програм навчання 

та підвищення кваліфікації, стажування студентів на підприємствах. 

З урахування перспективного розвитку територій виробничих підприємств, що 

передбачено генеральним планом, кількість робочих місць збільшиться не тільки для 

працездатного населення с. Мироцьке, а також і для забезпечення місцями праці 

мешканців всією територіальної громади. Виробничо-комунальні території 

пропонується розвивати в західній частині села у комплексі з виробничою зоною села 

Микуличі Бородянського району та в південному та східному напрямку за рахунок 

розміщення території технопарку.  

В цілому ж, в межах села є потенціал для початку формування виробничого 

комплексу локального рівня, в структурі якого, разом з об’єктами малого та 

середнього бізнесу, буде розвиватись комерційна діяльність та сфера культурно-

побутового обслуговування. Зі збільшенням загальної чисельності населення, 

збільшиться питома вага населення у працездатному  віці.  На  перспективу  

передбачається  значний  розвиток  сфери  обслуговування, обумовлений 

необхідністю підвищення рівня обслуговування до нормативних показників як 

існуючого так і перспективного населення. 

Прогноз балансу трудових ресурсів наведений нижче в таблиці 2.1 

Таблиця 2.1 

Показник осіб 

Чисельність постійного населення 2770 

Чисельність населення у працездатному віці 1880 
Кількість працюючого населення 1800 
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Показник осіб 

з них у виробничій сфері, у тому числі: 1170 

- промисловість 550 

- будівництво 150 

- транспорт (транспортне обслуговування вантажів і складське  

господарство)  

300 

- сільське, лісове та рибне господарство 
170 

з них у невиробничій сфері, у тому числі: 630 

- фінансова діяльність 20 

- оптова та роздрібна торгівля, готелі, ресторани 400 

- державні управління 20 

- освіта 80 

- охорона здоров’я 70 

- - мистецтво, спорт, розваги та відпочинок 40 

Зайняті в особистих селянських господарствах 

вах: 

- 

 

2.4 ЖИТЛОВЕ БУДІВНИЦТВО 

Житлове будівництво в розрахунковий період спрямоване на підвищення рівня 

забезпеченості житлом існуючих мешканців села та створення умов для проживання 

перспективного населення.  

Виходячи з цього, проведені розрахунки обсягів нового житлового будівництва 

та визначений житловий фонд села на розрахунковий період. 

Збільшення площі житлового фонду планується за рахунок садибної 

одноквартирної забудови. 

Нове садибне будівництво запропоновано вести на вільних територіях.  

Аналіз територіальних ресурсів в межах села Мироцьке показав, що житлове 

будівництво  можливо розмістити на ділянках загальною площею 39,4 га. Освоєння 

цієї території проектом прогнозується в два етапи: розрахунковий та 

позарозрахунковий строк 

Для розрахунків навантажень на інженерні мережі середня загальна площа  

садибного будинку, що передбачається до зведення, прийнята 110 м2, середня  

кількість проживаючих в одному будинку – 3 особи осіб, середній розмір ділянки 

приймався у 0,15 га. Таким чином, проектний обсяг житлового будівництва на кінець 

розрахункового строку складе 32 340 м2. 

Показники перспективного житлового фонду на розрахунковий період наведені 

в таблиці 2.2. 
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Таблиця 2.2 

Динаміка ведення житлового фонду с. Мироцьке 

Тип 

забудов

и 

Існуючий 

житловий фонд 

Житлове 

будівництво 

Перспективний 

житловий фонд 

Житлова 

забезпеченість, 

м2/людину 

Будинків 

(квартир) 

/ м2 

Населен

ня, осіб 

Будинків 

(квартир) / 

м2 

Населе

ння, 

осіб 

Будинків 

(квартир) 

/ м2 

Населен

ня, осіб 
існуюча проектна 

Садибна 
600(600)

/ 72000 
1426 

294 (294)/ 

34340 
710 

 

894(894)

/96340 

2136 50,5 45,1 

Багатокв

артирна 

3(40)/ 

2160 
84 - - 

3(40)/ 

2160 
84 25,7 25,7 

Перевед

ення в 

садибну 

забудову  

- - - - 
325(325)

/26000 
550 - 47,2 

Всього 

603(640)

/ 74160 

1510 294 (294)/ 

34340 

710 1222(12

59)/ 

124500 

2770 49,1 45,0 

 

Крім того, передбачається резервування ділянок під нове садибне житлове 

будівництво на території 1.21 га, на якій можливе будівництво 880 м2 (8 будинків) з 

відповідним проектуванням інженерних комунікацій для цього будівництва. 

Резервування ділянок передбачено на території, яка на сьогодні потрапляє в 

санітарно-захисну зону від кладовища традиційного поховання (300 м). Після 

закриття кладовища, закінчення кладовищного періоду та прокладання мереж 

водопроводу та каналізації зазначені ділянки можливо використовувати для 

розміщення садибної житлової забудови.  

 

2.5 РОЗВИТОК ОБ’ЄКТІВ ГРОМАДСЬКОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ 

Вдосконалення функціонально-просторової організації мережі  обслуговування  

на території населеного пункту передбачає розміщення основних установ соціально-

культурного обслуговування населення в селі Мироцьке та забезпечення 

повсякденного обслуговування за місцем проживання населення в об’ємі, що 

забезпечує досягнення розрахункових нормативів.   

Заклади та підприємства обслуговування об'єднуються за галузевою ознакою у 

територіальні мережі:  

- дитячих дошкільних закладів, загальноосвітніх шкіл;  

- лікувально-профілактичних закладів;  
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- закладів культури, мистецтва та спорту;  

- підприємств торгівлі, громадського харчування, побутового та 

комунального обслуговування;  

- органів управління та підприємств зв'язку.  

Населений пункт забезпечується підприємствами та установами 

обслуговування:  

- в громадському центрі села - підприємствами торгівлі, харчування, 

побутового обслуговування, культурно-освітніми закладами, дільничними закладами 

охорони здоров’я, а також адміністративними, організаційно-господарськими 

установами для забезпечення потреб населення у межах села;   

- в громадських підцентрах – дошкільними навчальними закладами, 

магазинами товарів повсякденного попиту, закладами харчування та ін.  

Генеральним планом передбачається реконструкція існуючого будинку 

культури з доведенням місткості до нормативних показників та будівництво нового 

для забезпечення потреб населення села на розрахунковий строк. В північній частині 

села запроектовано громадський центр, де передбачено будівництво спортивного 

комплексу та стадіону.   

Розвиток первинної первинної медичної допомоги забезпечується шляхом 

будівництва амбулаторій загальної практики сімейної медицини, що запроектовані 

генеральним планом. Потреба у закладах вторинної ланки медичної допомоги буде 

забезпечена Ірпінською центральною міською лікарнею, що розрахована на 310 

ліжок.  

Головним завданням реконструкції існуючої мережі культурно-побутового 

обслуговування є:  

- максимальне збереження та можливість використання в перспективі 

існуючих закладів обслуговування;  

- доведення рівня обслуговування до нормативних показників; 

- розвиток тих видів обслуговування, які на даний момент відсутні;  

- формування ефективної інфраструктури обслуговування різних рівнів з 

метою забезпечення всіх потреб населення;  

- більш раціональне розміщення об'єктів обслуговування. 

 

Розрахунок необхідної місткості установ та підприємств обслуговування 

виконаний на період розрахункового етапу до 2040 року для села Мироцьке та зони 

його впливу відповідно до ДБН Б.2.2-12:2019 . 

Чисельність населення с. Мироцьке на розрахунковий період прийнята 2770 

осіб. 

Нижче в таблиці 2.3 наводиться розрахунок необхідної місткості установ та 

підприємств обслуговування на розрахунковий строк. 
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Таблиця 2.3 

Потреба у об’єктах громадського обслуговування 

№ 

з/п 

Найменування установ 

та підприємств 

обслуговування 

Одиниці 

виміру 

потужності 

Нормативи 

ДБН Б.2.2-12:2019 

 

Розрахунко

ва потреба 

Існуючі, що 

зберігаються 

на 

перспективу 

Необхідне 

будівництво 

Необхідна територія для 

розміщення, га 

1. Заклади освіти 

1.1 Заклади дошкільні освіти місць 
1-2 роки – до 60 %; 5-6 

років – до 100% 
94 25 70 

Передбачено будівництво 2-х 

закладів на 35 місць кожний 

по вулиці Проектна №53 та 

вулиці Проектна №20 

1.2 
Заклади загальної 

середньої освіти 
місць 

до 15 років 100%; 16-

18 років 80-90% 
316 240 120 

Передбачено будівництво 

закладу І ступеня на 120 місць 

по вулиці Проектна №53 

поєднаного із закладом 

дошкільної освіти  

1.3 

Спеціалізовані заклади 

позашкільної освіти 

(будинки школярів, школа 

мистецтв) 

місць 
15,3% від загальної 

кількості школярів 
5 - 5 

Передбачити в існуючому 

закладі загальної середньої 

освіти 

2. Заклади охорони здоров’я 

2.1 Лікарня зі стаціонаром ліжко 14-15 39 - - 
За рахунок Ірпінської 

центральної міської лікарні 

2.2 

Медична амбулаторія 

загальної практики 

сімейної  медицини, ФАП 

відвідувань за 

зміну 
24 66 30 36 

Передбачено будівництво 

закладу на 40 відвідувань у 

зміну по вулиці Проектній 

№55  

2.3 Аптека (категорія V) об’єктів 0,09 0,25 -  Передбачено в будівлі 
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№ 

з/п 

Найменування установ 

та підприємств 

обслуговування 

Одиниці 

виміру 

потужності 

Нормативи 

ДБН Б.2.2-12:2019 

 

Розрахунко

ва потреба 

Існуючі, що 

зберігаються 

на 

перспективу 

Необхідне 

будівництво 

Необхідна територія для 

розміщення, га 

амбулаторії по вулиці 

Центральній 

3. Фізкультурно-оздоровчі і спортивні споруди 

3.1 
Спортивні зали загального 

користування 

м2  площі 

підлоги 
140 м2  388 - 500 

Передбачено будівництво 

спорткомплексу по вулиці 

Проектна №58 

3.2 

Басейни криті й відкриті 

загального користування 

для населення 

м2 дзеркала 

води 

 

20 на 1000 осіб 55 - 60 

Передбачено будівництво 

спорткомплексу по вулиці 

Проектна №58 

3.3 

Приміщення 

реабілітаційного 

призначення 

м2 загальної 

площі 
15 42 -  

Передбачено будівництво 

реабілітаційного центру по 

вулиці Проектна №1. 

Кількість місць визначається 

на подальших стадіях 

4. Заклади культури та мистецтва, культурно-видовищні та дозвіллєві 

4.1. Бібліотека 

тис. од. 

збереження/ч

ит. місць 

3,5/2 на 1 тис жителів 8/6 - - За рахунок закладу м. Буча 

4.2 Будинок культури 
місць 

відвідування 
15-20 на 1 тис жителів 139 70 80 

Передбачено будівництво по 

вулиці Проектна №59 

5. Підприємства торгівлі, харчування (заклади ресторанного господарства) та побутового обслуговування 

5.1 Магазини  
м2 торгової 

площі 

205 

на 1 тис жителів 
568 500 68 

Для забезпечення радіусу 

доступності передбачено 

будівництво 3-х нових 

магазинів  
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№ 

з/п 

Найменування установ 

та підприємств 

обслуговування 

Одиниці 

виміру 

потужності 

Нормативи 

ДБН Б.2.2-12:2019 

 

Розрахунко

ва потреба 

Існуючі, що 

зберігаються 

на 

перспективу 

Необхідне 

будівництво 

Необхідна територія для 

розміщення, га 

5.2 Підприємства харчування місць  
7 на 1 тис.жителів 

1.5 
19 - - 

Передбачено будівництво 2-х 

підприємств  

Кількість місць визначається 

на подальших стадіях 

5.3 Ринковий комплекс 
м2 торгової 

площі 

20-30 м2  

на 1 тис жителів 
70 - - 

Передбачено будівництво 

вздовж автодороги М-07 

5.4 
Майстерня побутового 

обслуговування 

робочих 

місць 
1,5-2 на 1тис.жителів 6 - - За рахунок закладів м. Буча 

5.5 

Виробничі підприємства 

централізованого 

виконання замовлень 

(спеццехи, 

спеціалізовані майстерні, 

пральні, хімчистки 

тощо) 

робочих 

місць 
4 на 1тис.жителів 11 - - За рахунок закладів м. Буча 

6. Організації та установи управління, проектні організації, кредитно-фінансові установи, підприємства зв’язку, юридичні установи, 

правопорядку 

6.1 
Відділення і філії 

банківських установ 

операційне 

місце 

1 операційне місце 

на 1-2 тис. жителів 
2.77 - 3 

Передбачено влаштування 

центральній частині села 

6.2 Відділення зв’язку об'єктів 
0,39 на 1 тис. 

жителів 
1 1 1 За рахунок існуючого 

6.3 
Опорний пункт охорони 

порядку 
м2  

30-100 м2 на 

населений пункт 
180 - - 

Передбачено влаштування 

центральній частині села в 

громадській зоні 
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№ 

з/п 

Найменування установ 

та підприємств 

обслуговування 

Одиниці 

виміру 

потужності 

Нормативи 

ДБН Б.2.2-12:2019 

 

Розрахунко

ва потреба 

Існуючі, що 

зберігаються 

на 

перспективу 

Необхідне 

будівництво 

Необхідна територія для 

розміщення, га 

7. Організації житлово-комунального господарства 

7.1 
Кладовище традиційного 

поховання 
га 

0,1 га на 1 тис. 

жителів 
0.277 2.21 6.62 

Перебачено влаштування 

нового кладовища 

відповідно детальному 

плану території біля 

існуючого Ворзельського 

кладовища та проектне 

кладовище в західній 

частині села 

7.2 
Пожежно-рятувальний 

підрозділ 

пожежний 

автомобіль 

2 автомобіля на 1-7 

тис. жителів 
2 - 2 

Передбачено будівництво 

пожежно-рятувального 

підрозділу на 2 пожежних 

автомобіля (+2 резервні) 

7.3 
Громадські вбиральні прилад 1 на 1 тис. жителів 

2.77 - 3 
Влаштування на території 

рекреаційної зони  
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2.6 АРХІТЕКТУРНО-ПЛАНУВАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ 

ТЕРИТОРІЇ.ФУНКЦІОНАЛЬНЕ ЗОНУВАННЯ ТЕРИТОРІЇ НАСЕЛЕНОГО 

ПУНКТУ 

Архітектурно-планувальна організація території 

Метою вдосконалення планувальної структури території села Мироцьке є 

забезпечення в інтересах територіальної громади раціонального розподілу території 

за видами використання та оптимізація функціональних зв`язків між цими 

територіями, з урахуванням ситуації, що склалася.    

Основною планувальною віссю населеного пункту є головна вулиця села, що 

перетинає населений пункт. Генеральним планом пропонується створити ще декілька 

планувальних осей, що формуватимуть структуру населеного пункту на територіях 

нових житлових кварталів. 

Передумовою для розвитку планувальної структури населеного пункту стала 

гостра необхідність у зміні балансу території у бік резервування її під житлове 

будівництво для існуючого та нового населення. 

Генеральним планом пропонується організація наступних функціональних зон: 

 зони житлової забудови; 

 зони громадської забудови; 

 виробнича зона; 

 зони рекреаційного призначення. 

Через населений пункт проходять обласні автомобільні дороги місцевого 

значення. Цей фактор можна віднести до таких, що сприяють економічному розвитку 

населеного пункту. 

 

Функціональне зонування території 

У межах території села Мироцьке склалися та розвиватимуться надалі  наступні 

функціональні зони:  

- СЕЛЬБИЩНА ЗОНА - включає житлові ділянки існуючої, проектної 

багатоквартирної та садибної забудови з присадибними ділянками, ділянки установ і 

підприємств обслуговування, парки, сквери, бульвари, вулиці, проїзди, майданчики 

для стоянки автомашин. Враховуючи загальну тенденцію розвитку приміської зони м. 

Києва, з метою раціонального та інтенсивного використання територій, генеральним 

планом передбачається розташування нової та садибної житлової забудови.  Квартали 

проектної садибної забудови розміщені в північній, частині села, загальною площею 

біля 39,4 га. Орієнтовно 1,9 га зарезервовано під житлову садибну забудову в 

північній частині села та 16 га під переведення садової та дачної забудови в садибну 

забудову також в північній частині села. 

Передбачається  формування  мережі  підцентрів  для  нових  кварталів,  з  

урахуванням  радіусів  обслуговування об’єктів та зв’язку з основним громадським 

центром села. 

Площа сельбищної зони на перспективу становитиме орієнтовно 24,19 %. 

 

- ВИРОБНИЧА ЗОНА  - сформована в основному в західній, південній та 

північно-західній частині населеного пункту. Зона передбачає розміщення: 
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- технопарку (Бучатехногарден) у складі виробничо-складських територій, 

територій ІТ-галузі, територій багатофункціональних центрів олімпійських видів 

спорту, територій медичного фармакологічного напрямку та територій розвитку 

освітнього напрямку; 

- підприємств ІV та V категорій шкідливості; 

- підприємств без екологічних наслідків; 

- комунально-складські та логістичні об’єкти; 

- транспортну інфраструктуру (АЗС, СТО, автозаправні комплекси), проїзди, 

майданчики, тощо; 

- об’єктів та споруд інженерної інфраструктури. 

Площа виробничої зони на перспективу становитиме 52,07 %.  

Також передбачено розташування пожежного депо на 4 автомобілі (2 основні 

та 2 резервні). Існуючі кладовища, що створюють негативний вплив на прилеглі 

території пропонуються до закриття, проектне кладовище передбачається в західній 

частині населеного пункту та відповідно детальному плану території біля існуючого 

Ворзельського кладовища. 

- ЛАНДШАФТНО-РЕКРЕАЦІЙНА ЗОНА – формує комплексну зону, що 

характеризується високим потенціалом природних ландшафтів –  навкруги каскаду 

ставків, вздовж річки Рокач та поблизу лісових масивів. Зона включає  ділянки 

передбачені під зелені насадження загального користування площею 78.18 га в 

кварталах нового житлового будівництва та окремі ділянки зелених насаджень 

спеціального призначення (в санітарно-захисних зонах кладовищ та охоронних зонах 

ЛЕП, що входять до комплексної зеленої зони), а також рекреаційні території 

активного відпочинку та водойми.    

Склад зони рекреаційного призначення наведений в розділі «Зелені 

насадження» 

До зон  відпочинку  села  Мироцьке  відносяться  рекреаційні  території 

активного відпочинку,  що  створюються вздовж існуючих водойм та лісових масивів. 

Розвиток рекреаційної зони пропонується шляхом розчищення існуючих ставків та 

створення нових з улаштуванням пляжної зони вздовж них.   

Зона відпочинку (рекреації) складе – 4,99 % всієї території села. 

 

Розподіл проектних територій по с. Мироцьке 

Таблиця 2.4 

№ 

п/п 
Територія 

Площа 

га % 

1 Житлової забудови 272.00 14.56 

 з них   

1.1 - садибної 166.24 8.90 

1.2 - резерв садибної 3.11 0.17 

1.3 - доущільнення існуючої садибної забудови 2.46 0.13 

1.4 - багатоквартирної 1.07 0.06 

1.5 - території, відведені під садибну житлову забудову, але 

не освоєні 
82.88 

4.44 

1.6 - переведення садової та дачної забудови в садибну 16.24 0.87 
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№ 

п/п 
Територія 

Площа 

га % 

2 Громадської забудови 179.96 9.63 

3 Виробничі території  682.23 36.52 

4 Комунальної забудови 27.75 1.49 

 з них   

4.1 - території головних споруд інженерної інфраструктури 18.92 1.01 

4.2 - території кладовищ традиційного поховання 8.83 0.47 

5 Складської забудови 77.0 4.12 

6 Транспортної інфраструктури 185.67 9.94 

 з них   

6.1 - вулично-дорожньої мережі 185.67 9.94 

7 Ландшафтно-рекреаційні та озеленені 370.19 19.82 

 з них    

7.1 - зелені насадження загального користування 78.18 4.19 

7.2 - озеленені території спеціального призначення 126.08 6.75 

7.3 - Ліси та інші лісовкриті площі, лісопарки 72.8 3.90 

7.4 - рекреаційного призначення 93.13 4.99 

7.5 - інші озеленені та відкриті території -  

10 Водні поверхні 73.2 3.92 

 Територія в межах населеного пункту, всього: 1868.0 100,0 

Слід зазначити, що площа земель, які включаються в межі села та їх 

розподілення на розрахунковий строк, потребують уточнення під час проведення 

додаткових робіт (встановлення в натурі меж села та ін.). 

Узгодження і процедура відчуження земельної ділянки у власника земельного 

паю або земельної ділянки, наданої для ведення особистого селянського 

господарства, відбувається на стадії розміщення конкретного об’єкту будівництва. 

Згідно з п. 3 ст. 173 Земельного кодексу України включення земельних ділянок 

у межі населеного пункту не тягне за собою припинення прав власності і права 

користування цими ділянками, якщо не буде проведено їх вилучення (викуп) 

відповідно до Земельного кодексу України. 

 

2.7 ОХОРОНА КУЛЬТУРНОЇ СПАДИЩИНИ 

Для дотримання вимог ст.37 Закону України «Про охорону культурної 

спадщини», ДБН Б.2.2-12:2019. ДБН Б.1.1-15:2012. ДБН Б.1.1-22:20І7 під час 

розроблення генерального плану та плану зонування з метою захисту пам’яток 

культурної спадщини, в тому числі й археології. а також тих, що можуть бути 

виявлені необхідно: 

- провести інвентаризацію об’єктів культурної спадщини 

- обов’язково провести археологічні дослідження плануємої території 

- забезпечити розробку облікової та науково-проектної документації на об`єкти 

культурної спадщини 
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- нанести на містобудівну документацію виявлені та наявні об’єкти культурної 

спадщини з визначеними межами та охоронними зонами з урахуванням норм 

закону України «Про охорону культурної спадщини», ДБН Б.2.2-І2:2019 

- перевести цільове призначення земельних ділянок, на яких розміщенні об’єкти 

культурної спадщини в землі історико-культурного призначення 

- нанести землі історико-культурного призначення на містобудівну 

документацію 

- нанести на містобудівну документацію зони археологічного контролю (ДБН 

Б.2.2-12:2019) 

- передбачити заходи по подальшому збереженню об`єктів культурної спадщини 

- до моменту розробки документації' щодо визначення охоронних зон 

встановити навколо об'єктів археології охорону зону у розмірі 500м. об'єктів 

історії- 50м. 

- врахувати можливість виявлення людських останків та боєприпасів часів 

Другої світової війни при веденні земельних. будівельних робіт 

- при розробленні плану зонування врахувати наявні обмеження та умови 

подальшого використанню території розміщення об`єктів культурної спадщини 

та їх охоронних зон. 

Принагідно попереджаємо. що проведення містобудівних, архітектурних чи 

ландшафтних перетворень, будівельних, меліоративних, шляхових. земляних робіт на 

охоронюваних археологічних територіях, у межах охорони пам’яток без дозволу 

відповідного органу охорони культурної спадщини заборонено. За порушення даних 

вимог передбачена кримінальна, адміністративна та фінансова відповідальність. 

Крім того, звертаємо Вашу увагу, шо порядок використання території об’єктів 

культурної спадщини та їх охоронних зон належить до виключної' компетенції' 

органу охорони культурної спадщини. 

Одночасно наголошуємо, що згідно Закону України «Про охорону культурної 

спадщини». Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» проект 

містобудівної документації' підлягає погодженню з органом охорони культурної 

спадщини. Декларативний спосіб погодження містобудівної документації' з органом 

охорони культурної спадщини Законом України «Про охорону культурної спадщини» 

заборонено. Реалізація непогоджених з органом охорони культурної спадщини 

програм, проектів містобудівних. архітектурних. ландшафтних перетворень. 

будівельних. меліоративних. шляхових. земляних робіт на територіях пам'яток. їх 

охоронних зонах заборона законодавством. 

 

2.8 ЗЕЛЕНІ НАСАДЖЕННЯ 

Залежно від функціонального призначення та на підставі ДБН Б.2.2-12:2019 

озеленені території поділяються на території загального, обмеженого користування та 

спеціального призначення. 

Існуючі зелені насадження загального користування на території села 

Мироцьке відсутні. Згідно «ДБН Б.2.2-12:2019» таблиці 8.1 території села відноситься 

до зони мішаних та широколистяних лісів з площею озеленених території 12 м2 на 

одну особу. Отже для проектної кількості населення 2770 осіб потреба в озеленених 

територіях на розрахунковий період складе 3,32 га. 

Генеральним планом передбачено 78,18 га проектних зелених насаджень 

загального користування. 
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Крім того проектом передбачено створення рекреаційних територій активного 

відпочинку площею 93.12 га 

 Таким чином площа зелених насаджень загального користування задовольняє 

нормативні потреби на розрахунковий і позарозрахунковий періоди. 

Рішеннями генерального плану розвиток системи зелених насаджень 

обмеженого користування планується головним чином у зв’язку з організацією 

територій озеленених ділянок біля громадських будинків, навчальних закладів, 

культурно-освітніх установ. 

2.9 КЛАДОВИЩА 

В існуючих межах с. Мироцьке розташоване одне недіюче кладовище 

традиційного поховання, загальною площею 2,21 га, яке на сьогодні повністю 

заповнене. Генеральним планом рекомендується закриття існуючого кладовища через 

недотримання санітарних розривів до сельбищних територій.  

Згідно Додатку Е.1 ДБН Б.2.2-12:2019, норма кладовищ традиційного 

поховання в сільській місцевості становить 0,1 га на 1000 жителів. При розрахунковій 

чисельності населення у 2770 осіб необхідна територія кладовищ повинна становити 

мінімум 0,277 га. Генеральним планом пропонується відведення ділянки в західній 

частині села площею 1,79 га під проектне кладовище, що повністю задовольнить 

майбутні потреби с. Мироцьке. 

Крім того в проектні межі села передбачено включити існуюче Ворзельське 

кладовище на територію якого розроблене детальне планування з перспективою його 

збільшення та закриття частини існуючих зон поховань. 

Рекомендовано разом із рішенням про припинення нових захоронень 

розглядати можливість скорочення СЗЗ до 100 м від окремих ділянок кладовищ, для 

яких завершений кладовищний період, і які можна вважати закритими, з 

оформленням відповідного висновку (п.3.12 ДСанПіН 2.2.2.028-99; п.п.5.7-5.9 ДСП 

173-96). 

 

2.10 ПРОТИПОЖЕЖНІ ЗАХОДИ 

На даний час згідно наданих вихідних даних в с. Мироцьке пожежні депо 

відсутні. Обслуговування села здійснює 30-та пожежно-рятувальна частина, ДП 

«Антонов» де в оперативному розрахунку – 6 пожежних автомобілів.  

Відповідно до ДБН Б.2.2-12:2019 та ДСТУ 8767:2018 «Пожежно-рятувальні 

частини. Вимоги до дислокації та району виїзду, комплектування пожежними 

автомобілями та проектування», пожежно-рятувальні підрозділи розміщуються з 

розрахунку:  

- 1 пожежний автомобіль в населених пунктах з кількістю жителів до 1 

тис. осіб; 

- 2 автомобіля – в населених пунктах з кількістю жителів більше 1 тис. до 

7 тис. осіб; 

- 8 і більше тис. осіб – 1 пожежний автомобіль на 4 тис. осіб. 

Радіус обслуговування пожежно-рятувальних підрозділів необхідно приймати: 

- із розрахунку району виїзду пожежно-рятувального підрозділу не більше 

ніж 3 км у функціональних зонах населених пунктів по дорогах загального 

користування; 
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- із розрахунку прибуття пожежно-рятувальних  підрозділів до місця 

виклику за час, що не перевищує для території села - 20 хв. 

Відповідно до вищезазначеного для забезпечення пожежної безпеки села 

Мироцьке передбачається розмістити пожежно-рятувальний підрозділ на 2 пожежні 

машини (+2 резервні) по вул. Проектній №1. 

Пожежно-рятувальний підрозділ села Мироцьке передбачено розмістити в 

будинку пожежного депо ІІ типу (на 2 одиниці техніки) з урахуванням кількість 

людей - мешканців та резерву у відповідності до п. 15.1.1, п. 15.1.2, табл. 15.1 ДБН 

Б.2.2-12:2019 «Планування та забудова територій» (ділі – ДБН Б.2.2-12:2019) та п. 5.2, 

п. 8.4, п. 9.1.1, табл. 9.1 ДСТУ 8767:2018 «Пожежно-рятувальні частини. Вимоги до 

дислокації та району виїзду, комплектування пожежними автомобілями та 

проектування» (далі - ДСТУ 87672018). 

Для визначення дислокації та райони виїзду проектного пожежно-рятувального 

підрозділу (далі ПРП) села Мироцьке проектом передбачено застосовувати критерій 

розрахунку часу прибуття ПРП до місця виклику. Відповідно до таблиці 6.1 ДСТУ 

8767:2018 гранично допустима швидкість руху пожежного автомобіля для 

перспективного населення міста становитиме 31 км/год. Враховуючі час прибуття 

пожежно-рятувальних підрозділів до місця  виклику  за  час (20 хвилин) відстань по 

дорогах загального користування становитиме 10,3 км, що відповідає дислокації 

перспективного пожежного депо. 

У разі розміщення в межах населеного пункту підприємств, виробничу  

діяльність яких визначено додатком А ДСТУ 8767:2018, рівень техногенної небезпеки 

яких підпадає  під критерії додатка Б ДСТУ 8767:2018, такі підприємства має бути 

забезпечено об’єктовим пожежно-рятувальним підрозділом з пожежним депо. 

Відповідно п.15.1.1 ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування і забудова територій» та 

враховуючі наявну кількість пожежної та аварійно-рятувальної техніки тип 

проектного пожежного депо визначений як ІІ.  

Відповідно п. 6.4 ДСТУ 8767:2018 під час визначення дислокації пожежно-

рятувальної частини у населеному пункті треба враховувати наявність залізничних 

переїздів (крім IV категорії) та розсувних мостів, паромних переправ. В с. Мироцьке  

відсутні розсувні мости, паромні переправи та залізничні переїзди. 

Відповідно п. 7.3.1 ДСТУ 8767:2018 кожен ПРП має бути укомплектовано 

спеціальною пожежною технікою для рятування людей з висоти. 

В зв’язку з наявністю в межах с. Мироцьке лише малоповерхової забудови 

(умовною висотою до 9 м) відповідно вимогам п. 7.3.63 ДСТУ 8767:2018 ПРП не 

комплектують спеціальною пожежною технікою для рятування з висоти. У цьому разі 

основну пожежну техніку має бути укомплектовано штатними ручними засобами 

рятування людей з висоти. 

Розміщення 100% резерву основних пожежних машин (машин, які подають на 

пожежу вогнегасні речовини) слід передбачати у гаражних приміщеннях будівель 

пожежних частин (згідно вимог п.2.35 ДБН В.1.2-4-2006). 

Даним проектом також передбачені протипожежні містобудівні заходи, 

спрямовані на попередження і боротьбу з пожежами. 

У разі розміщенні нових виробничих об’єктів (промислових, 

сільськогосподарських та н.) враховувати при розміщення нових пожежних частин 

вимоги п. 3.37 СНиП ІІ-89-80* та п. 3.31 ДБН Б.2.4-3-95. 
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Протипожежні відстані між житловими будинками та від житлових будинків до 

будівель і споруд іншого призначення слід визначати відповідно до протипожежних 

вимог, що наведені  в табл. 15.2 ДБН Б.2.2-12:2019. 

Витрата води на зовнішнє пожежогасіння на території села та кількість 

одночасних пожеж прийнято згідно з таблицями 3 та 4 ДБН В.2.5-74:2013 

«Водопостачання. Зовнішні мережі та споруди». Витрата складає 10,0 л/с на одну 

пожежу, а кількість одночасних пожеж – 1 шт. 

Розрахункову витрату води на потреби внутрішнього пожежогасіння прийнято 

1 струмінь 5 л/с. Розрахункова кількість одночасних пожеж – 3 шт. 

Розрахунковий час зовнішнього пожежогасіння – 3 години (пункт 6.2.13 ДБН 

В.2.5-74:2013). Розрахунковий час роботи пожежних кран-комплектів прийнято 120 

хв. (табл.6 ДБН В.2.5-64:2012). 

Об’єм води на зовнішнє та внутрішнє пожежогасіння складе: 

0,216
1000

356012011036003



пожV   (м3). 

Протипожежний запас намічається зберігати в резервуарах чистої води на 

водопровідних ділянках ємністю 216 м3 

Протипожежний запас води з урахуванням тригодинного зовнішнього гасіння 

пожежі і 120-ти хвилинного внутрішнього гасіння однієї пожежі, пропонується 

виконувати на основі господарсько-питного водопроводу.  

Зовнішнє пожежогасіння на території села передбачається від пожежних 

гідрантів 125 мм. за ГОСТ 8220-85, що мають бути встановлені на кільцевих 

водопровідних мережах на відстані не більше 150 метрів один від одного (відповідно 

до вимог ДБН Б.2.2-12:2018) та на відстанях до будівель і споруд, або їх частин, що 

обслуговуються гідрантами, не більше 200 м. по дорогах з твердим покриттям та не 

менше 5 м (пукти 12.16 та 13.3.4 ДБН В.2.5-74:2013 «Водопостачання. Зовнішні 

мережі та споруди»). У місцях розташування пожежних гідрантів на опорах ЛЕП 

напругою 0,4 кВ проектом пропонується встановлення світлових покажчиків “ПГ”, 

згідно з ГОСТ 12.4.009-83. Внутрішнє пожежогасіння передбачається від пожежних 

кран-комплектів за ДСТУ4401-2:2005, встановлених всередині будівель. 

Додатково для потреб зовнішнього пожежогасіння села, згідно з ДБН Б.2.2-

12:2019, проектом передбачається забирання води пожежними автомобілями з 

існуючих водних об’єктів. Для цього проектом передбачається влаштування 

приймальних колодязів на березі річки та під’їзду з твердим покриттям і розворотним 

майданчиком розмірами 12 x 12 м.  

В місцях розташування пожежних водоприймальних колодязів проектом 

пропонується встановлення світлових покажчиків «ПВ», згідно з ГОСТ 12.4.009-83 

(на опорах зовнішнього освітлення, або стінах будівель). Конкретні місця 

розташування пожежних резервуарів та водозабірних колодязів і світлових 

покажчиків «ПВ» пропонується визначити на подальших стадіях проектування.  

Береги водойм облаштовуються пірсами через кожні 500 м, що забезпечить 

зручний забір води у будь-яку пору року не менше, ніж трьома пожежними 

машинами водночас. Пірси повинні бути обладнані зручними під’їздами. 

Для зручності забору води пожежними машинами і подачі її до місця пожежі, 

ділянки необхідно обладнати під’їзною дорогою і розворотним майданчиком 12х12 м, 



50 

 

 

пірсам. З метою забезпечення швидкого забору води в зимовий час улаштовують 

близько пірсів незамерзаючі ополонки, для чого в лід вморожують дерев’яні бочки, 

які заповнюють утеплювачем. При необхідності використання знімають верхню 

кришку, забирають утеплювач, вибивають нижнє днище бочки та установлюють 

пожежну машину для забору води. 

В випадках, коли влаштування пірсу неможливо, облаштовують береговий 

колодязь обсягом не менш 5,0 м3. Забір роди зі ставка здійснюється через оголовки з 

рибозахисною сіткою. Глибина закладення труби, що підводить воду до колодязя, 

повинна бути нижче рівня промерзання ґрунту не менш чим па 0,20м, і нижче 

поверхні льоду у водоймі не менш чим на 0,5м. Діаметр прийомної труби повинен 

бути не менш 200мм, а її кінець розташовують вище дна водойми не менш, чим на 

0,5м і з боку водойми закривають металевою сіткою 

На розрахунковий строк система водопостачання передбачається другої 

категорії надійності подачі води, магістральні та розподільчі мережі кільцеві, 

протипожежні низького тиску з встановленням пожежних гідрантів згідно ДБН В.2.5-

74:2013, а також арматури для аварійного відключення ділянок мережі. Елементи 

системи, що відносяться до протипожежного водопостачання – першої категорії. 

Згідно ДБН Б.2.2-12:2019 п.15.3.9, п.15.3.10; п.15.3.11 на території садибної 

забудови на період відсутності централізованого водопостачання, слід встановлювати 

пожежні щити (стенди). Пожежні щити (стенди) встановлюються на території об’єкта 

з розрахунку один щит (стенд) на 5000 м2. 

В комплект засобів пожежогасіння, які розташовуються на щитах (стендах), 

слід включати: вогнегасники - 3 шт.; ящик с піском - 1 шт.; покривало із негорючого 

теплоізоляційного матеріалу чи войлоку розміром 2м х 2м - 1 шт.; крюки - 3 шт.; 

лопати - 2 шт.; ломи - 2 шт.; сокири - 2 шт. 

Протипожежні потреби для кожної зони водопостачання визначаються на стадії 

розробки спеціалізованої схеми відповідно до розрахункової чисельності населення, 

категорії виробництв та ступеню вогнестійкості будинків окремих зон (витрати води 

на зовнішнє пожежогасіння в населеному пункті повинно бути не менше кількості 

води на пожежогасіння житлових та громадських будівель, вказаних у табл. 4 ДБН 

В.2.5-74:2013). 

Протипожежний запас намічається зберігати в резервуарах чистої на 

водопровідних ділянках. Протипожежні потреби для кожної зони водопостачання 

визначаються на стадії розробки спеціалізованої схеми відповідно до розрахункової 

чисельності населення, категорії виробництв та ступеню вогнестійкості будинків 

окремих зон (витрати води на зовнішнє пожежогасіння в населеному пункті повинно 

бути не менше кількості води на пожежогасіння житлових та громадських будівель, 

вказаних у табл. 4, ДБН В.2.5-74:2013). 

 

2.11 ТРАНСПОРТНА ІНФРАСТРУКТУРА 

Зовнішній транспорт 

Проектні рішення по зовнішньому транспорту приймалися відповідно до 

рішень «Схемою планування території Київської області» (далі – Схема). 
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Автомобільні дороги 

Відповідно рішень Схеми в північно західній частині зони впливу с. Мироцьке 

передбачено проходження ВКАД навколо м. Києва, тому ділянку автомобільної 

дороги державного значення М-07 що проходить через с. Мироцьке до ВКАДу 

рішенням схеми передбачено перевести в категорію регіональної автодороги 

державного значення. 

В межах села вздовж автодороги передбачено влаштування місцевих (бічних) 

проїздів.   

Існуючу автомобільну дорогу місцевого значення передбачено реконструювати 

з проведенням капітального ремонту та створенням в межах села здовж них тротуарів 

та велосипедних доріжок.  

Крім того рішенням генерального плану в межах села та вздовж автодороги 

державного значення передбачено влаштування автозаправних комплексів 

(комплексів автосервісу) та стоянки для відстою вантажного транспорту. 

 

Автобусний транспорт 

Розвиток вулично-дорожньої мережі і підвищення пропускної спроможності 

сприятиме розвитку і покращенню роботи пасажирського транспорту.  

Основним видом громадського пасажирського транспорту в освоєнні 

пасажирських перевезень і надалі залишиться автобус. Розвиток автобусних 

маршрутів передбачається за такими основними принципами:  

- збереження пріоритету масових перевезень;  

- охоплення автобусним сполученням усіх територій нових житлових 

масивів і зв’язків з ними; 

- використання сучасного рухомого  складу різної місткості 

Розвиток автобусної мережі передбачається і надалі розвивати в зовнішньому 

сполученні. Запроектовані лінії руху автобусу на ділянках нової житлової забудови та 

на її зв’язках з громадськими центрами, місцями прикладання праці та існуючими 

житловими масивами. Маршрути пасажирського транспорту проходитимуть по 

головних та по житлових вулицях з можливістю проїзду пасажирського транспорту. 

Довжина подвійного шляху ліній автобусу в межах села Мироцьке на 

розрахунковий період складатиме – 18.78 км. Щільність автобусної мережі становить 

1,1 км/ км2. 

Додатково, для виконання нормативних вимог, щодо відстаней між зупинками 

транспорту (відповідно ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування та забудова територій») 

проектом передбачено розмістити нові зупиночні пункти у межах села Мироцьке у 

кількості 35 об’єктів. Крім того зупинки на перспективу необхідно обладнати 

«кишенями» для заїзду автобусів.  

 

Вулично-дорожня мережа 

Генеральним планом передбачено значний розвиток вуличної мережі 

с. Мироцьке, що включає будівництво нових вулиць, проїздів та провулків, а також 

впорядкування існуючої вуличної мережі. 

На перспективу проектом передбачено влаштування твердого покриття на 

вуличній мережі, яке на сьогодні є ґрунтове, влаштування тротуарів вздовж існуючих 

та проектний вулиць та організацію велосипедної доріжки вздовж існуючих головних 
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вулиць села. Окрім того на перспективу необхідно розробити проект вуличного 

освітлення на існуючі та проектні вулиці. 

На перспективу головними вулицями села, як і сьогодні, будуть вулиці 

Центральна, Миру та  Шевченка, які необхідно буде реконструювати із розширенням 

проїзної частини до 12 метрів. Крім того проектом передбачено будівництво нових 

головних та житлових 

Існуючи житлові вулиці передбачено реконструювати з влаштуванням твердого 

покриття (за відсутності) з шириною проїзної частини 5,5 м. 

Нижче у таблиці 2.5 зазначено категорію та наведено перелік та характеристика 

проектних головних та житлових вулиць. 
Таблиця 2.5 

№ Назва Ширина, м Довжина, км 

Ширина в 

червоних 

лініях, м 

Головні вулиці 

1 вулиця Проектна 1 12,0 2.630 30,0 

2 вулиця Проектна 2 12,0 1.190 30,0 

3 вулиця Проектна 3 12,0 1.380 30,0 

4 вулиця Проектна 4 12,0 1.070 30,0 

5 вулиця Проектна 5 12,0 2.980 30,0 

6 вулиця Проектна 6 12,0 0.710 30,00 

 Всього по головним вулицям  9.960  

Житлові вулиці 

1 вул. Проектна №7 5,5 3.300 20,0 

2 вул. Проектна №8 5,5 0.570 20,0 

3 вул. Проектна №9 5,5 2.130 20,0 

4 вул. Проектна №10 5,5 1.820 20,0 

5 вул. Проектна №11 5,5 1.650 20,0 

6 вул. Проектна №12 5,5 1.150 20,0 

7 вул. Проектна №13 5,5 0.440 20,0 

8 вул. Проектна №14 5,5 1.050 20,0 

9 вул. Проектна №15 5,5 0.340 20,0 

10 вул. Проектна №16 5,5 1.130 20,0 

11 вул. Проектна №17 5,5 1.350 20,0 

12 вул. Проектна №18 5,5 0.600 20,0 

13 вул. Проектна №19 5,5 0.490 20,0 

14 вул. Проектна №20 5,5 0.580 20,0 

15 вул. Проектна №21 5,5 0.310 20,0 

16 вул. Проектна №22 5,5 0.430 20,0 
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№ Назва Ширина, м Довжина, км 

Ширина в 

червоних 

лініях, м 

17 вул. Проектна №23 5,5 0.200 20,0 

18 вул. Проектна №24 5,5 0.500 20,0 

19 вул. Проектна №25 5,5 0.260 20,0 

20 вул. Проектна №26 5,5 0.120 20,0 

21 вул. Проектна №27 5,5 0.790 20,0 

22 вул. Проектна №28 5,5 1.050 20,0 

23 вул. Проектна №29 5,5 0.810 20,0 

24 вул. Проектна №30 5,5 0.750 20,0 

25 вул. Проектна №31 5,5 0.250 20,0 

26 вул. Проектна №32 5,5 0.410 20,0 

27 вул. Проектна №33 5,5 2.130 20,0 

28 вул. Проектна №34 5,5 0.580 20,0 

29 вул. Проектна №35 5,5 0.540 20,0 

30 вул. Проектна №36 5,5 0.390 20,0 

31 вул. Проектна №37 5,5 1.060 20,0 

32 вул. Проектна №38 5,5 1.610 20,0 

33 вул. Проектна №39 5,5 0.410 20,0 

34 вул. Проектна №40 5,5 1.850 20,0 

35 вул. Проектна №41 5,5 1.410 20,0 

36 вул. Проектна №42 5,5 0.340 20,0 

37 вул. Проектна №43 5,5 0.480 20,0 

38 вул. Проектна №44 5,5 0.830 20,0 

39 вул. Проектна №45 5,5 0.830 20,0 

40 вул. Проектна №46 5,5 1.370 20,0 

41 вул. Проектна №47 5,5 0.680 20,0 

42 вул. Проектна №48 5,5 3.260 20,0 

43 вул. Проектна №49 5,5 1.070 20,0 

44 вул. Проектна №50 5,5 0.270 20,0 

45 вул. Проектна №51 5,5 0.320 20,0 

46 вул. Проектна №52 5,5 0.240 20,0 

47 вул. Проектна №53 5,5 1.210 20,0 

48 вул. Проектна №54 5,5 0.670 20,0 

49 вул. Проектна №55 5,5 0.180 20,0 

50 вул. Проектна №56 5,5 1.740 20,0 
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№ Назва Ширина, м Довжина, км 

Ширина в 

червоних 

лініях, м 

51 вул. Проектна №57 5,5 0.390 20,0 

52 вул. Проектна №58 5,5 1.370 20,0 

53 вул. Проектна №59 5,5 1.340 20,0 

54 вул. Проектна №60 5,5 0.480 20,0 

55 вул. Проектна №61 5,5 0.510 20,0 

56 вул. Проектна №62 5,5 0.960 20,0 

57 вул. Проектна №63 5,5 0.520 20,0 

58 вул. Проектна №64 5,5 0.640 20,0 

59 вул. Проектна №65 5,5 0.260 20,0 

60 вул. Проектна №66 5,5 0.790 20,0 

61 вул. Проектна №67 5,5 0.530 20,0 

62 вул. Проектна №68 5,5 0.210 20,0 

63 вул. Проектна №69 5,5 0.160 20,0 

64 вул. Проектна №70 5,5 2.380 20,0 

65 вул. Проектна №71 5,5 1.290 20,0 

66 вул. Проектна №72 5,5 0.660 20,0 

67 вул. Проектна №73 5,5 0.450 20,0 

68 вул. Проектна №74 5,5 1.010 20,0 

69 вул. Проектна №75 5,5 1.220 20,0 

70 вул. Проектна №76 5,5 1.000 20,0 

71 вул. Проектна №77 5,5 0.990 20,0 

72 вул. Проектна №78 5,5 2.380 20,0 

73 вул. Проектна №79 5,5 0.210 20,0 

74 вул. Проектна №80 5,5 0.490 20,0 

75 вул. Проектна №81 5,5 0.410 20,0 

76 вул. Проектна №82 5,5 0.350 20,0 

 Всього по житловим вулицям  66.950  

Всього 76.910  

На розрахунковий період протяжність вулично-дорожньої мережі села 

Мироцьке становитиме 86.820 км, з них реконструкція вулиць – 9.91 км, будівництво 

– 76.910 км. Щільність вулично-дорожньої мережі на перспективу становитиме 

4,7 км/км2. 

Передбачається проведення поточного ремонту існуючого покриття проїзної 

частини та проведення робіт з її розширення на тих ділянках, де параметри не 

відповідають нормативним вимогам. На всіх вулицях до кінця розрахункового етапу 

передбачається влаштування твердого покриття, пішохідних тротуарів та зовнішнього 
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освітлення. Креслення поперечних профілів вулиць на проектний етап надаються у 

складі проекту. 

 

Легковий автомобільний транспорт 

На кінець розрахункового строку кількість приватних легкових автомобілів 

мешканців села становитиме 830 автомобілів. 

Прийнятий рівень автомобілізації на перспективу становитиме 300 легкових 

автомобілів на 1000 мешканців 

Нижче у таблиці 2.6 приведені орієнтовні прогнозні показники кількості 

легкового індивідуального транспорту на розрахунковий період за типами забудови. 

Таблиця 2.6 

Тип забудови: 

Населення, тис. осіб 
Кількість легкових 

індивідуальних автомобілів 

Існуючий 

стан 

Етап 

генерального 

плану 

Існуючий 

стан 

Етап 

генерального 

плану 

Садибна 1426 2686 330 806 

Багатоквартирна 84 84 20 24 

Разом 1510 2770 350 830 

 

Індивідуальні легкові транспортні засоби мешканців садибної житлової 

забудови села зберігаються за місцем проживання їх власників.  

Індивідуальні автомобілі власників багатоквартирного житлового будівництва 

передбачено зберігати на автомобільних стоянках постійного зберігання легкових 

автомобілів, які передбачено влаштувати на прибудинкових територіях. 

Необхідним є встановлення нових та впорядкування існуючих знаків 

пріоритету на вузлах вуличної мережі населеного пункту, які регламентують 

черговість проїзду автотранспортних засобів. 

Всі запроектовані генеральним планом об’єкти обслуговування населення 

мають бути забезпечені автостоянками для тимчасового зберігання автотранспорту. 

Площа та місткість їх має бути розрахована згідно до табл. 10.7 ДБН Б.2.2-12:2019 на 

подальших стадіях проектування при розробленні детального плану території. 

Технічне обслуговування автотранспорту 

На розрахунковий строк, селу для обслуговування парку автотранспорту 

(легкових приватних та державних автомобілів, вантажних автомобілів, транзитного 

транспорту), потрібно: 

- виходячи з кількості розрахункового парку автомобілів, транзитного 

автотранспорту, при середній нормі обслуговування – 300 автомобілів на 1 

паливно-роздавальну колонку на добу, на перспективу необхідно 9 колонок або 3 

АЗС по 3 колонки кожна. Додатково до існуючої АЗС передбачено розмістити ще 1 

АЗС; 

- при середній нормі обслуговування – 200 автомобілів на 1 пост СТО, на 

перспективу необхідно 12 постів або 3 СТО. 

Нові АЗС та СТО передбачено розмістити вздовж автодороги державного 

значення.. 
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2.12 ІНЖЕНЕРНА ІНФРАСТРУКТУРА 

Водопостачання 

Для забезпечення водопостачанням житлової, громадської забудови та  

виробничих території проектом передбачається подальша розбудова мереж 

водопостачання  з прокладанням водоводів у межах проектних червоних ліній вулиць 

(існуючих та тих, що проектуються). Передбачається влаштування об’єднаної 

системи водопостачання на господарсько-питні та протипожежні потреби села 

Мироцьке. 

Згідно з вимогами п.п. 6.2, 6.3 ДБН А.3.1-5-2016 будівництво зовнішньої 

системи господарсько-питного та протипожежного водопроводу повинно бути 

передбачено на етапі підготовчих робіт будівництва об’єктів містобудування. 

Проектом прийнято другу категорію надійності системи водопостачання за 

вимогами пункту 8.4 ДБН В.2.5-74:2013 «Водопостачання. Зовнішні мережі та 

споруди». Ті елементи системи водопостачання, пошкодження яких може призвести 

до перебоїв у подаванні води на потреби пожежогасіння, проектом передбачено 

першої категорії (кільцеві водопровідні мережі з пожежними гідрантами, резервуари 

чистої води, пожежні насоси тощо). 

Обсяги води на господарсько-питне водопостачання розраховано відповідно до 

пунктів 11.1.3, 11.1.11 ДБН В.2.2-12:2019 «Планування та забудова територій», а 

також додатку А ДБН В.2.5-64:2012 «Внутрішній водопровід та каналізація» за 

формулою: 

21
1000

kk
Nq

Q садибн

садибн

госп
госп 


 , [м3/добу], 

де 
садибн

госпq  – середньодобовий (питомий) норматив господарсько-питного 

водоспоживання на одного мешканця, що враховує витрати води на потреби 

громадських будівель, q  = 150 л/добу (дод. А.1 ДБН В.2.5-64:2012 «Внутрішній 

водопровід та каналізація»), 

садибнN  – розрахункова кількість населення, 

1
k  – коефіцієнт, що враховує непередбачені витрати води на господарсько-питні 

потреби (відповідно до примітки 3 таблиці 1 ДБН В.2.5-74:2013 «Водопостачання. 

Зовнішні мережі та споруди»), 1
k  = 1,1, 

2k  – коефіцієнт добової нерівномірності водоспоживання (ДБН В 2.5-74:2013 

пункт 6.1.2), 
2k  = 1,3. 

Відповідно до прогнозних показників чисельності населення та підвищення 

рівня інженерного благоустрою житлового фонду, потреба у воді максимального 

споживання на розрахунковий строк генерального плану складе, у м3/добу: 

Таблиця 2.7 
 

 

 
Тип води Об’єм, м3/добу 

Вода питної якості 594.17 

Технічна вода 360.10 
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Витрати на господарсько-питні потреби виробничих територій складуть: 

гадобумFQ промдобпром  /25,4 3

..  
де 

Fпром – площа промислової забудови, га; 

4,25 м3/добу га – норма витрат води на господарсько-питні потреби 

промислових підприємств (прийнято згідно з довідковими даними наданими 

інститутом «Укрпромпроект»). 

72,322625,4)7723,682(. добпромQ  м3/добу. 

Проектом передбачено, що водопостачання житлової забудови та виробничих 

територій буде здійснюватись від проектних водозаборів. 

Проектом визначено будівництво 4-х ділянок водозаборів. Загальна потужність 

комунального водопроводу - 3900.0 м³/макс.добу.  

Водозабір №1. Потужність водозабору 1200 м³/добу – розташовується в 

південно-східній частині. У складі споруд водозабору 3 свердловини (2 

роб+1резервна), комплекс споруд водо підготовки 2 РЧВ ємністю 200м³ кожний, НС-

ІІ підйому. Площа ділянки 2.0 га.  

Водозабір №2. Потужність водозабору 600 м³/добу – розташовується в 

південно-східній частині. У складі споруд водозабору 2 свердловин (1роб.+1резервна) 

комплекс споруд водо підготовки 2РЧВ ємністю 100м³ та 150м³ кожний, НС-ІІ.  

Водозабір №3. Потужність водозабору 1200 м³/добу – розташовується в 

північно-західній частині. У складі споруд водозабору 4 свердловин (2роб.+2резервні) 

комплекс споруд водо підготовки 2РЧВ ємністю 100м³ та 150м³ кожний, НС-ІІ. 

Водозабір №4. Потужність водозабору 900 м³/добу – розташовується в 

південно-західній частині. У складі споруд водозабору 3 свердловин 

(2роб.+1резервна) комплекс споруд водо підготовки 2РЧВ ємністю 100м³ та 150м³ 

кожний, НС-ІІ. 

Зона санітарної охорони свердловин 30м.   

Водопровідна мережа кільцева, одно зональна.  

Система водопостачання об’єднана господарсько-побутова та протипожежна.  

На мережі передбачено установка пожежних гідрантів через150м. 

До поверхневих джерел водопостачання відносяться ставки на р. Рокач.  

Води поверхневих джерел використовуються на полив та зрощення 

сільськогосподарських культур. 

До  підземних  джерел  водопостачання  відносяться  води  сеноманського  та  

бучакського водоносних горизонтів, які надійно захищені від проникнення 

забруднень з поверхні землі. 

Згідно з ДБН В.2.5-74:2013, дод. А, табл. А1 витрати води на поливання 

покриття з трави складуть: 

7,11725,0
1000

)818007/0,3( 2

. 



мдобул

Qполив  м3/добу 

Витрати води на поливання-миття удосконалених покриттів складуть: 

52,428
1000

)857043/5,0( 2

. 



мдобул

Qполив  м3/добу 
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Поливання та миття удосконалених покриттів пропонується проводити 

поливальними машинами очищеними водами дощової та побутової каналізації. 

Витрати води на полив присадибних ділянок виконаний з розрахунку на одного  

мешканця та становить 249,3 м3/рік. 

Витрата води на зовнішнє пожежогасіння на території села та кількість 

одночасних пожеж прийнято згідно з таблицями 3 та 4 ДБН В.2.5-74:2013 

«Водопостачання. Зовнішні мережі та споруди». Витрата складає 10,0 л/с на одну 

пожежу, а кількість одночасних пожеж – 1 шт. 

Розрахункову витрату води на потреби внутрішнього пожежогасіння прийнято 

1 струмінь 5 л/с. Розрахункова кількість одночасних пожеж – 3 шт. 

Розрахунковий час зовнішнього пожежогасіння – 3 години (пункт 6.2.13 ДБН 

В.2.5-74:2013). Розрахунковий час роботи пожежних кран-комплектів прийнято 120 

хв. (табл.6 ДБН В.2.5-64:2012). 

Об’єм води на зовнішнє та внутрішнє пожежогасіння складе: 

0,216
1000

356012011036003



пожV   (м3). 

Протипожежний запас намічається зберігати в резервуарах чистої води на 

водопровідних ділянках ємністю 216 м3 

Поливання територій, прилеглих до громадських будівель, комерційної 

забудови та промислових будівель, пропонується здійснювати окремими системами 

поливальних водопроводів, що живляться від стаціонарних чи портативних 

поливальних насосних станцій, які забирають воду з річки, технічних свердловин або 

можуть використовувати очищені поверхневі води. 

Тип джерела водопостачання і розрахунки витрат, по кожній з систем 

поливального водопроводу передбачається виконувати на подальших стадіях 

проектування (стадії «Проект» і «Робоча документація»). 

Для зрошення садиб, поливання та миття територій передбачається 

використання місцевих поверхневих джерел та ґрунтових вод, свердловин технічної 

води, використання води сільського водопроводу - тільки для територій, до 

санітарного стану яких ставляться підвищені вимоги. Дане питання вирішується на 

наступних стадіях проектування з залученням галузевих організацій,  визначенням 

джерел через техніко-економічні розрахунки і обґрунтування, з урахуванням 

технічних умов та технологічних потреб. 

 

Основні заходи щодо удосконалення та розвитку систем водопостачання села 

Мироцьке включають: 

- проведення робіт по розвідці та затвердженню запасів підземних вод, 

визначення перспективних ділянок для облаштування водозабірних споруд; 

- будівництва ділянок водозабірних споруд; 

- приведення об’єму резервуарного парку у відповідність до 

розрахункових витрат води на потреби пожежогасіння (216 м3); 

- охоплення 100% житлового фонду централізованою системою 

водопостачання; 

- впровадження автоматизованої системи управління водопровідно-

каналізаційним господарством; 
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- повне обладнання житлового фонду водомірними пристроями і 

регуляторами тиску, ліквідація втрат та непродуктивних витрат води тощо; 

- улаштування вузлів регулювання з метою поліпшення роботи системи 

водопостачання; 

- впровадження використання індивідуальних і колективних установок 

(пристроїв) доочищення води для питних потреб у місцях її безпосереднього 

споживання, у т.ч. першочергово в закладах загальної середньої освіти та закладах 

громадського харчування; 

- створення виробничої бази, удосконалення економічних та правових 

засад функціонування водопровідно-каналізаційного господарства; 

- розробка галузевої Схеми водопостачання територій с. Мироцьке (після 

затвердження даного проекту) у відповідності з рішеннями по складу, кількості та 

розміщенню водокористувачів, установлення складу першочергових і 

перспективних заходів та механізму реалізації зазначеної Схеми. 

 
Водопровідні мережі та споруди 

Водогони та мережі об’єднаної системи господарсько-питного та 

протипожежного водопроводу пропонується передбачати кільцевими з 

поліетиленових труб типу ПЕ-100 за ДСТУ Б В.2.7-151:2008. 

На кільцевих водопровідних мережах села пропонується встановлювати 

пожежні гідранти 125 мм. за ГОСТ 8220-85. Відстань між пожежними гідрантами 

буде визначено на подальших стадіях проектування (стадії «Проект» і «Робоча 

документації») при визначенні типу гідрантів, які будуть застосовані, але не більше 

150 м. Відстань до будівель і споруд, або їх частин, що обслуговуються гідрантами, 

не повинна перевищувати 200 м. по дорогах з твердим покриттям (пукти 12.16 та 

13.3.4 ДБН В.2.5-74:2013 «Водопостачання. Зовнішні мережі та споруди»). 

Проектом пропонується водопровідні колодязі на мережах та камери 

перемикання на водоводах передбачати зі збірних залізобетонних елементів за ТПР 

901-09-11.84. 

Водопровідні мережі передбачається прокладати на відстанях від фундаментів 

будівель і споруд, передбачених у таблиці додатку И.1, а до інших підземних 

інженерних мереж – передбачених у таблиці додатку И.2 ДБН Б.2.2-12:2019 

«Планування та забудова територій». 
 

Каналізація (побутова) 

Генеральним планом передбачається 100% охоплення території села 

централізованою системою побутової каналізації. 

Відповідно до розрахункових об’ємів водопостачання  об’єм побутових стічних 

вод на розрахунковий строк генерального плану у максимальну добу складає 

3820,89 м3. 

Відведення розрахункового об’єму стічних вод села на перспективу буде 

здійснюватися централізованою системою каналізації на групові очисні споруди смт 

Немішаєво.  

Очищення стічних вод повне біологічне з доочищенням у ставках. Скид у р. 

Рокач за межами села Мироцьке 

 

http://polypipe.info/production-quality/159-dsty-1
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Проектом прийнято будівництво роздільної централізованої системи 

каналізації.  

Визначено 14 басейнів каналізування території села, що обумовлено рельєфом 

місцевості. 

Враховуючи зріст об’єму стічних вод від смт. Немешаєво, с. Микуличі, с. 

Козинці, с. Мироцьке проектом передбачена реконструкція існуючих очисних споруд 

повної біологічної системи очищення з доочищенням на першу чергу і доведення їх 

потужності згідно проектних об’ємів надходження стічних вод. 

Для існуючої і нової садибної забудови, централізоване каналізування яких 

неможливе, передбачається встановлення локальних очисних споруд на кожній  

ділянці, які складаються з септиків, або установок глибокого біологічного очищення  

типу «BіoClere», «ТОПАС», «Mіcroclar», «BIOTAL» та фільтруючих колодязів. 

Відповідно п. 6.1.42 ДБН 2.2.12-2019 відведення стічних вод  від житлових 

будинків в вигріб не допускається. До будівництва централізованої системи 

каналізації в селі для каналізування садиб, як виняткова міра, для приймання стічних 

вод можуть бути використані локальні очисні споруди типу септиків. 

При цьому відповідно до примітки 6 додатку И.3 ДБН В.2.2-12:2019  санітарно-

захисну зону від септиків пропонується приймати 5 м, від фільтруючих колодязів – 8 

м. 

У поливальний період року, очищені та знезаражені стічні води можливо 

використовувати для зрошення зелених насаджень, з урахуванням виконання вимог 

передбачених у висновку Інституту гігієни та медичної екології ім. О.М. Марзеєва 

№ 21/4191 від 5.11.02. Для партерних газонів та квітників система зрошення – 

внутрішньо - ґрунтова, для садових газонів з посадками дерев та чагарників 

допускається поверхневий спосіб поливання з розташуванням зрошувачів на висоті 

декілька сантиметрів від поверхні землі. Зрошення насаджень у першому поясі зони 

санітарної охорони джерел госппитного водопостачання і поливання покриттів 

проїздів та майданчиків – тільки водою із госппитного водопроводу. 

У складі даного проекту розробляється принципова схема магістральних мереж 

та головних споруд системи каналізації, виконуються розрахунки загального 

добового об’єму стічних вод з урахуванням 100 % каналізування забудови в межах 

населеного пункту на розрахунковий строк. 

Остаточне визначення місця розміщення очисних споруд, вибір технології 

очищення та уточнення розрахункових показників вирішується на наступних стадіях 

проектування, при розробці спеціалізованих проектів, з урахуванням рішень даного 

проекту, детального аналізу місцевих умов, вихідних даних на проектування. 

Остаточний вибір варіанту належить до компетенції органів місцевого 

самоврядування. 

Очисні споруди мають забезпечити відновлення якості води, її природної 

структури та біологічної активності і можливість подальшого використання. 

Обов’язкові умови впровадження місцевих очисних споруд: 

- сертифікація технології та установок очищення; 

- глибоке очищення та знезараження стічних вод; 

- приведення площі зелених насаджень відповідність з діючими 

нормативами озеленення, що дозволить використовувати очищені стічні води для 

зрошення, виключаючи підвищення і забруднення ґрунтових вод; 
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- улаштування локальних систем без випуску стічних вод, тобто повного 

їх використання; 

- забезпечення нормативної санітарно-захисної зони. 

- організація постійного та надійного моніторингу санітарного та 

екологічного стану рекреаційної зони; 

- виконання інших вимог місцевих органів санітарного та екологічного 

нагляду. 

Прокладка самопливної та напірної каналізаційної мережі передбачається з 

труб поліетиленових ПЕ 100 SDR-17; ПЕ 100 SDR-11; по ДСТУ Б.В.2.7 – 151:2008. 

Діаметр вуличної мережі повинен бути не менш 160 мм. 

На каналізаційної мережі в місцях повороту траси в плані та зміни ухилу 

встановлюються оглядові колодязі зі збірних залізобетонних елементів за ТПР 902-

09-22-84. На них необхідно встановлювати люки з вентиляційними отворами та 

запірним пристроєм. Оглядові колодязі на прямих ділянках траси встановлюються в 

залежності від діаметру трубопроводу через 35-50-100 м. 

При будівництві каналізаційних очисних споруд та каналізаційних мереж 

необхідно впроваджувати новітні технології та сучасні матеріали. 

 

Основні заходи щодо вдосконалення та розвитку системи каналізації села 

Мироцьке: 

- повне обладнання житлового фонду системою каналізації; 

- створення виробничої бази, удосконалення економічних та правових 

засад функціонування водопровідно-каналізаційного господарства. 

- за можливості, передбачити одночасне будівництва на території 

населених пунктів систем та мереж централізованого водопостачання та 

господарсько-побутової каналізації 

 

Першочергові заходи щодо розвитку системи каналізації с. Мироцьке: 

- розробка спеціалізованої проектної документації з урахуванням рішень 

даного проекту щодо кількості та розміщення водокористувачів з метою 

визначення повного складу першочергових та перспективних заходів на 

будівництво і розвиток системи водовідведення та економічного механізму 

реалізації цих заходів. 

 

Дощова каналізація  

При опрацюванні схеми дощової каналізації були вирішені наступні основні 

питання: 

- забезпечення відводу поверхневих вод з території існуючої житлової 

забудови і вулиць, та територій, що намічаються під освоєння генеральним планом; 

- запобігання забруднення водойм шляхом влаштування очисних споруд 

дощової каналізації. 

Зважаючи на перспективи розвитку с. Мироцьке, відведення поверхневих вод з 

території існуючої забудови, нової забудови та вулиць передбачається комбінованим 

методом: відкритим способом – по спланованій поверхні до лотків проїзної частини 
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вулиць з наступним їх відведенням через зливоприймальні колодязі до системи 

закритої дощової каналізації. 

Дощові колектори запроектовано вздовж вулиць та на нових ділянках садибної 

житлової забудови намічених під освоєння на проектний період дії генерального 

плану та в існуючих районах. 

Рішенням генерального плану відведення дощового стоку передбачено 

самопливною та напірною мережею дощової каналізації до насосних станцій, а далі 

до локальних очисних споруд дощової каналізації. 

Схему каналізування дощових та снігових вод закритою системою прийнято 

таку. 

Стічні води, що утворюються внаслідок випадіння атмосферних опадів (дощу і 

танення снігу чи льоду), а також поливання/зрошення зелених насаджень, поливання 

або миття удосконалених покриттів тротуарів, проїжджої частини автодоріг і вулиць 

на сельбищних територіях населених пунктів та майданчиках об'єктів 

господарювання з кожного басейну каналізування самопливними мережами 

надходять до локальних очисних споруд.  Найбільш забруднену частину стоку (перші 

20 хв. дощу), відповідно до вимог  ДБН В.2.5-75:2013, ДСТУ-Н Б.2.5-71:2013 та 

ДСТУ 3013-95, пропонується очищувати на очисних спорудах. Очищені та умовно 

чисті води від очисних споруд пропонується скидати у поверхневі потоки, або 

подавати у накопичувальні резервуари очищених та умовно чистих поверхневих 

стоків. З накопичувальних резервуарів стічні води передбачається використовувати 

для поливання зелених насаджень та миття удосконалених покриттів у періоди 

відсутності дощів. Надлишок очищених та умовно чистих поверхневих стоків 

передбачається відводити на скидання у поверхневі водні об’єкти за допомогою 

насосних станцій поверхневих вод та напірних колекторів. 

На усіх випусках вод дощової каналізації планується встановлення очисних 

споруд, де передбачена повна чистка поверхневого стоку відповідно вимог ДБН 

В.2.5-75:2013 «Каналізація: зовнішні мережі та споруди». Для очищення зібраних 

дощових вод передбачено влаштування очисних споруд блочно-модульного типу 

«ЕКМА», які не передбачають наявності санітарно- захисної зони. Очисні споруди 

поверхневого стоку блочно-модульного комплексу «ЕКМА-15» проточного типу, 

який складається з 4 частин: 1) дощоприймального колодязя; 2) резервуару-

пісколовки (функціональний блок "ЕКМА-П"); 3) нафтосепаратору (функціональний 

блок "ЕКМА-Ф"); 4) блоку-біофільтру (функціональний блок "ЕКМА-Б"). Дощові та 

талі води з майданчику водозбору збираються через дощоприймальники по системі 

дощової каналізації в розподільчий колодязь, з якого потрапляють до резервуару 

пісколовки, де відбувається вилучення піску та біодеструкція плаваючих 

нафтопродуктів. Далі води потрапляють до нафтосепараторних бонів, які заповнені 

спіненим полістиролом, перлітовим сорбентом та препаратом-біодеструктором. 

Останньою ланкою очисної системи є блок-біофільтр – тут відбувається доочищення 

води з використанням факультативних мікроорганізмів біодеструкторів препарату 

«Еконадін». 

Основні переваги БМК «ЕКМА-15»: 

- розміщення споруд під газонами або на стоянках (з використанням 

дорожніх плит); 

- без електроенергії; 
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- монтажні блоки обладнання встановлюють у типових залізобетонних 

колодязях; 

- монтаж та демонтаж блоків – через люк; 

- простота обслуговування (2 рази на рік); 

- відсутність небезпечних відходів. 

Таблиця 2.8 

Габаритні розміри очисних споруд БМК «ЕКМА-15» 

№ Характеристики 
Одиниці 

вимірювання 
«ЕКМА-15» 

1 Продуктивність л/с 15 

2 Діаметр колодязю «ЕКМА-П» м 1,0 

3 Діаметр колодязю «ЕКМА-Ф» м 1.5 

4 Діаметр колодязю «ЕКМА-Б» м 1.5 

5 Робоча глибина, Нроб м 1.85 

6 Діаметр підвідного трубопроводу мм 150 

7 Діаметр відвідного трубопроводу мм 150 

 

Проектом передбачено: 

- будівництво головних та магістральних колекторів закритої дощової 

каналізації; 

- будівництво 5-ти підземних локальних очисних споруд. Випуски очищеного 

стоку будуть здійснюватися у водойми; 

- будівництво мереж самопливної закритої дощової каналізації – 44,8 км; 

- влаштування мереж напірної закритої дощової каналізації – 3,5 км; 

- будівництво насосних перекачувальних станцій – 12 одиниць. 

В подальшому для забезпечення надійної роботи системи дощової каналізації 

необхідно виконувати регулярне прочищення, колекторів, приймальних та оглядових 

колодязів, як найменше два рази на рік так, як при їх експлуатації відбувається 

накопичення значних відкладень. Також необхідно проводити регулярну розчистку на 

відкритій водовідній мережі, проводити ремонт аварійних трубопроводів з заміною 

конструкцій колекторів і колодязів термін експлуатації яких закінчився.  

На найбільш забруднених територіях промислових і комунально-складських 

зон, автостоянок, гаражів, автозаправних станцій та інших джерел забруднення 

залежно від особливостей їх функціонального використання і площ, необхідно 

створити локальні системи водовідведення й очищення дощових вод різного ступеня 

складності, з максимальною можливістю використання стоку для оборотного 

водопостачання або для поливу та миття цих територій. Решту стоків необхідно 

підключати до мережі дощової каналізації 

Даний розділ підтверджує можливість здійснення планувального рішення 

проектної території, потребує уточнення і береться за основу на наступних стадіях 

проектування. 

Остаточні умови будівництва систем дощової каналізації (мереж та споруд), 

місця випуску очищених стоків уточняються на наступних стадіях проектування 

відповідно до технічних умов експлуатуючих організацій та визначення 

розрахункових витрат дощових вод, гідравлічних розрахунків. 
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Каналізаційні мережі та споруди.  

Самопливна каналізаційна мережа та напірні трубопроводи проектом 

пропонується передбачати відповідно з поліетиленових труб типу ПЕ-100 за ДСТУ Б 

В.2.5-32:2007 та ПЕ-100 за ДСТУ Б В.2.7-151:2008. 

Каналізаційні колодязі та камери на мережі пропонується передбачати із 

збірних залізобетонних елементів згідно з ТПР 902-09-22.84 та ТПР 902-09-11.84. 

При виконанні креслення «Схема інженерного обладнання території» 

каналізаційні насосні станції розташовано, виходячи з умови заглиблення підвідного 

самопливного колектора до 5,0 м. 

Каналізаційні мережі передбачається прокладати на відстанях від фундаментів 

будівель і споруд, передбачених у таблиці додатку И.1, а до інших підземних 

інженерних мереж – передбачених у таблиці додатку И.2 ДБН Б.2.2-12:2019 

«Планування та забудова територій» 
 

Електропостачання 

Для вирішення схеми електропостачання виконано розрахунок електричних 

навантажень. 

Розрахунок перспективного споживання електроенергії та максимальних 

навантажень для потреб с. Мироцьке на проектний етап будівництва для комунально-

побутових та господарських споживачів виконується згідно з ДБН Б.2.2-12:2019 

«Планування та забудова територій» за узагальненими показниками споживання 

електроенергії, в яких враховується громадський та житловий сектор села, 

підприємства комунально-побутового обслуговування, зовнішнє освітлення, системи 

теплопостачання, водопостачання та водовідведення (ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування 

та забудова територій», табл.11.4). 

Розрахунок перспективного споживання електроенергії та максимальних 

навантажень на проектний етап виконується згідно з табл. 11.4 ДБН Б.2.2-12:2019 

«Планування та забудова територій» з врахуванням досягнутого на теперішній час 

споживання електроенергії та приймається 950 кВт год/люд. на рік при річній 

кількості годин використання максимуму навантаження 4100 годин. 

Таблиця 2.9 

Підрахунок електричних навантажень господарсько-побутових та комунальних 

споживачів 

№ 

п/п 

Найменування 

споживачів 

Кількість 

населення, 

чол. 

Питома 

норма, кВт 

годин на 1 

чол. за рік 

Річне 

споживання 

ел.енергії, 

млн.кВт 

годин 

Кількість 

годин 

використ. 

макс. 

навантаж. 

Загальне 

навантаж

ення, тис. 

кВт 

1. Житлова забудова 2770 950 2.632 4100 0.642 

 Разом  2770  2.632  0.642 

 

 

 

 

 

http://polypipe.info/production-quality/159-dsty-1
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Таблиця 2.10 

Підрахунку електричних навантажень виробничої сфери  

№ 

п/п 
Найменування підприємства 

Кількість 

працюючих, осіб 

Річне 

споживан. 

ел.енергії, 

млн.кВт 

годин 

Загальне 

навантаження, 

тис. кВт 

1 Виробничі території 870 22.62 4.917 

2 Комунальні території  300 4.80 0.889 

3 Інші 630 10.08 2.100 

 Разом 1800 37.5 7.906 

 

Таблиця 2.11 

Підрахунок сумарних електричних навантажень 

№ 

п/п 
Найменування 

Річне споживання 

електроенергії, 

млн. кВт годин 

Загальне 

навантаження, 

тис. кВт 

1 Житловий фонд 2.632 0.642 

2 Виробнича сфера 37.5 7.906 

 Всього 40.132 8.548 

 

Для надійного забезпечення в перспективі зростаючих потреб села в 

електроенергії та потужності,  виходячи з розрахунків, враховуючи пропозиції 

генерального плану с. Мироцьке, проектом пропонується:  

- живлення ТП -10/0,4 кВ, що проектуються, виконати від запроектованих ЛЕП-

10 кВ від підстанції 110/10 кВ «Немішаєве».  

-  на розрахунковий строк побудувати ПС – 35/10 кВ «Мироцьке» з 

трансформаторами потужністю 2 х 2,5 МВА та спорудити дві повітряні лінії ПЛ-35 

кВ від ПС 110/10 кВ «Немешаєво». Розташування ПС - 35/10 кВ передбачається в 

перспективних межах с. Микуличі, яка також передбачається для покриття 

навантажень с. Микуличі. (вирішується на подальших стадіях проектування згідно 

технічних умов енергопостачальної організації)    

- передбачити будівництво необхідної кількості розподільчих пунктів (РП-10 

кВ), трансформаторних підстанції ТП-10/0,4 кВ,  мереж 10 кВ,  0,4 кВ та зовнішнього 

освітлення. Електричні мережі у межах житлової забудови – кабельні.    

На протязі всього проектного періоду необхідно проводити реконструкцію та 

розширення електричних мереж 10 кВ та 0,4 кВ, заміну зношеного та морально 

застарілого обладнання, впроваджувати енергозберігаюче обладнання та технології.  

Розміщення РП-10 кВ, ТП-10/0,4 кВ та траси ЛЕП вирішується на подальших 

стадіях проектування  згідно технічних умов енергопостачальної організації.  

Охоронна зона від ПЛ-110 кВ – 20 м, від ПЛ-35 кВ – 15 м  по обидві сторони 

лінії від крайніх проводів.  
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Теплопостачання 

Генеральним планом передбачається подальший розвиток житлово- 

комунального сектору села. Виходячи з перспективи розвитку сельбищної території с. 

Мироцьке, теплопостачання нового садибного житлового фонду передбачається 

індивідуальними теплоустановками, а закладів обслуговування – автономними 

системами. В якості палива в джерелах теплової енергії проектом пропонується 

використовувати природний газ. 

Розрахункові витрати теплоти на опалення, вентиляцію, гаряче водопостачання 

житлово-комунального сектора визначені згідно даних щодо динаміки розвитку 

житлового фонду та розселення населення у відповідності до вимог нормативних 

документів: ДБН В.2.5-39:2008 «Теплові мережі» і ДСТУ-Н Б В.1.1-27:2010 

«Будівельна кліматологія»  

В якості альтернативи пропонується розглянути на подальших стадіях 

проектування варіант встановлення в громадських спорудах проточних або ємкісних 

водопідігрівачів для гарячого водопостачання. 

Для житлової садибної забудови, як альтернативний варіант, розглянути 

варіанти впровадження електричних та твердопаливних котлів.  

Для теплопостачання виробничих підприємств пропонується влаштування 

окремих систем теплопостачання, за окремими проектами, з котельними, що 

працюють на природному газі.  

За результатами розрахунків, орієнтовні величини необхідного теплового 

потоку житлового фонду, закладів і підприємств обслуговування в проектних межах 

села Мироцьке, за умови 100% покриття потреб теплоспоживання на кінець реалізації 

обсягів будівництва розрахункового строку, наведені в таблиці 2.12. 

Таблиця 2.12 

Розрахунок потреб теплоспоживання по житловому фонду на кінець 

розрахункового періоду 

№ 

п/п 
Споживачі 

Тепловий потік, МВт 

(розрахунковий строк) 

Опалення Вентиляція 
Гаряче 

водопостачання 
Всього 

1 

Житловий фонд, заклади 

та підприємства 

обслуговування в 

проектних межах села 

Мироцьке, всього 

11.672 1.401 2.512 15.584 

2 Нова забудова 
3.219 0.386 0.644 4.249 

 

Загальна розрахункова потужність теплоспоживання будинків на 

розрахунковий період складає 15.584 МВт. 

З метою покращення екологічного стану довкілля, економії паливно-

енергетичних ресурсів для теплопостачання об’єктів пропонується застосування 

теплових установок сучасного типу (теплогідромеханічні генератори, теплові насоси 
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та інші). Для теплонасосних установок (ТНУ) джерелом низькопотенційного тепла 

можливе використання систем утилізації тепла на очисних спорудах каналізації, 

використання тепла ґрунтів, водоймищ. Покриття теплових навантажень 

пропонується через комплексне застосування ТНУ з геліосистемами. 

Згідно з Розпорядженням КМ України № 502-р від 28.09.06 р. та № 159-р від 

11.02.09 р., через техніко-економічні розрахунки пропонується проведення робіт у 

напрямку впровадження заходів з переобладнання об’єктів теплогенеруючими 

установками на електриці. Реалізація цього питання вимагає у більшості випадків 

виконання комплексу робіт з модернізації електромереж, спрямованого на збільшення 

їх пропускної спроможності. Застосування комбінованого теплогенеруючого 

обладнання з використанням електрики у періоді «нічного» тарифу і природного газу 

є пріоритетним в першу чергу для об’єктів бюджетної та соціальної сфери. 

Вибір варіанту системи теплопостачання об’єкту, кількість джерел 

теплопостачання, місця їх розміщення, вибір основного обладнання конкретизуються 

на подальших етапах проектування за техніко-економічними розрахунками та 

обґрунтуваннями, з урахуванням відповідних технічних умов та інвестиційних 

пропозицій. 
 

Газопостачання 

Розвиток системи газопостачання села намічається з урахуванням існуючих та 

нових споживачів. 

Витрати газу передбачаються на:  

- приготування їжі та гарячого водопостачання в садибній та 

багатоквартирній забудові;  

- опалення садибної та  багатоквартирної забудови;  

- опалення, вентиляція та гаряче водопостачання закладів комунально-

побутового призначення, підприємств торгівлі тощо. 

В  лікувально-оздоровчих,  дитячих  дошкільних  закладах,  школах,  

підприємствах громадського харчування передбачається використання 

електроенергії. 

Газопровідні мережі передбачається прокладати на відстанях від фундаментів 

будівель і споруд, передбачених у таблиці додатку И. 1, а до інших підземних 

інженерних мереж – передбачених у таблиці додатку И.2 ДБН Б.2.2-12:2019 

«Планування та забудова територій». Шафові регуляторні пункти газу передбачається 

розміщувати на відстанях від будівель, споруд та інженерних мереж, передбачених у 

таблиці 8 ДБН В.2.5-20:2018. 

Облік газу слід передбачати комерційний – для здійснення фінансових 

розрахунків між організаціями, що збувають газ, та кожним споживачем – для 

контролю за ефективністю використання газу та дисципліною споживання. 

Кожний споживач газу (домовласник та організація) незалежно від форми 

власності та сфери діяльності) повинен бути забезпечений єдиним комерційним 

вузлом обліку кількості газу (стор.236 ДБН В.2.5-20-2018 «Газопостачання»). 

Лічильник газу передбачається також встановлювати разом з комбінованим 

будинковим регулятором тиску газу (КБРТ) в металевій шафі на зовнішніх стінах 

газифікованих садибних житлових будинків не нижче III ступеня вогнестійкості або 

на опорах із негорючих матеріалів на ділянках споживачів.  
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Результати розрахунків річних витрат природного газу за умови 100% 

забезпеченості споживачів, визначених у межах проекту, наведено у таблиці 2.13 

Таблиця 2.13 

Розрахунок споживання газу на кінець розрахункового строку 

№ 

п/п 
Споживачі 

Річні витрати природного газу на кінець 

розрахункового строку, млн.м³/рік 

Житлові будинки 

(Приготування їжі і гарячої 

води за наявності в 

квартирі газової плити і 

газового водонагрівача) 

Опалювальні 

установки 

забудови 

Всього 

1 
Житловий фонд в проектних 

межах села Мироцьке всього 
0.693 3.422 4.114 

2 Нова забудова 0.178 0.799 0.976 

 

Виходячи з розміру паливного еквіваленту природного газу Е=1,16, прийнятого 

у даному проекті за вихідний (основний) вид палива, маса умовного палива всього по 

селу на розрахунковий строк складе близько 4,77 тис. т. 

Перспективний розвиток газифікації села Мироцьке з урахуванням 

газопостачання споживачів по ділянках розміщення громадської і садибної забудови 

передбачається шляхом подальшої розбудови системи розподільчих газопроводів 

високого, середнього і низького тисків, будівництва нових ГРП, ШРП. Для 

забезпечення газопостачанням споживачів садибної забудови проектом пропонується 

влаштування комбінованих будинкових регуляторів тиску (КБРТ) шляхом 

прокладання газопроводів середнього тиску вулицями села до проектних ділянок 

садибної забудови. 

Даним проектом рекомендовано проведення коригування існуючої схеми 

газопостачання села у відповідності до нових навантажень та пропозиціями 

забезпечення стабільності експлуатації Схеми в цілому. При цьому, за основу 

коригування Схеми слід брати принципи економної, ефективної і безпечної подачі та 

споживання природного газу, а також заходи, спрямовані на скорочення його витрат 

на одиницю виробленої теплоти та продукції, на впровадження нових технологій, які 

дозволяють заміну природного газу, у т.ч. на інші види палива – відходи сировини 

(пеллети), біогаз та інші. 

Кількість проектних ГРП, ШРП та місця їх розташування, траси проектних 

розподільчих газопроводів середнього та низького тиску з урахуванням реконструкції 

окремих ділянок мереж із збільшенням їх пропускної здатності, уточняються на 

наступних стадіях проектування за відповідними гідравлічними розрахунками, із 

залученням спеціалізованих проектних організацій. 

 

Політика енергозбереження 

Висока надійність роботи системи енергопостачання є однією з вирішальних 

умов забезпечення ефективної життєдіяльності населеного пункту. 

Система газопостачання є однією з складових частин системи 

енергозабезпечення. Від її надійної і гарантованої роботи залежить ефективність 
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роботи встановленого газовикористовуючого обладнання, його коефіцієнт корисної 

дії. 

Основними заходами з економії газу є: 

- надійна і безпечна робота системи газопостачання – подавання 

природного газу на газові пальники у кількості і під тиском, які забезпечують 

максимальний ККД газовикористовуючого обладнання; 

- вжиття заходів зі своєчасного запобігання аварій і інших порушень у 

роботі системи газопостачання. Це дасть можливість уникнути матеріальних витрат 

на ліквідацію наслідків аварії; 

- введення жорсткої системи контролю за споживанням і обліком 

спожитого газу на кожному об’єкті; 

- упровадження заходів, які сприяють зменшенню витрат газу на опалення, 

за рахунок зменшення витрат у житлових, громадських, адміністративних будівлях 

шляхом застосування нових матеріалів, які зберігають тепло в будинках, 

впровадження нових систем теплоізоляції; 

- упровадження високо економічного газового обладнання з високим 

коефіцієнтом корисної дії; 

- упровадження нових технологій, що дозволяють заміну природного газу 

на інші види палива (відходи сировини, біогаз, тощо). 
 

Санітарне очищення 

Для села Мироцьке приймається комбінована система санітарного очищення 

від твердих побутових відходів:  

− планово-подвірна для громадських центрів та підприємств;  

−  планово-квартальна для зони садибної житлової забудови.  

У разі застосування планово-квартальної системи збирання побутових  відходів  

споживачі  самостійно  завантажують  побутові  відходи  у  сміттєвоз,  що  прибуває 

за графіком. Сухе побутове сміття, тверді побутові відходи з території  садибної 

житлової забудови збирається у пластикові мішки і зберігаються на спеціальному 

майданчику у межах кожної садибної ділянки. Пропонується передбачити окремі 

пластикові мішки для скла, пластмаси, паперу, металевих банок, що дасть можливість 

забезпечити поводження з відходами відповідно до вимог чинного законодавства, в 

т.ч. шляхом вилучення за видами вторинної сировини з  подальшим її переробленням 

за відповідними технологіями на спеціалізованих підприємствах.  

В призначений згідно з розкладом для кожної вулиці час спеціальний 

автотранспорт забирає відходи та відвозить на існуючий полігон твердих побутових 

відходів.  

Залишки їжі та інші органічні рештки підлягають компостування на  

спеціальних майданчиках, або ж контейнерах в межах кожної ділянки, після їх  

перегнивання та знезараження використовуються як органічні добрива.  

У разі застосування планово-подвірної системи збирання побутових відходів  

на території громадських центрів, прибудинкової території багатоквартирної  

житлової забудови, територій об’єктів громадської, комунальної і виробничої  

забудови передбачаються майданчики встановлення контейнерів для сміття.  
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Сухе побутове сміття,  тверді відходи та сміття з прибудинкової території 

багатоквартирної житлової забудови може збиратися у облаштований планувальний 

модуль підземного способу збирання відходів з розділенням їх за видами.  

На місце розташування та площу майданчика для збирання побутових  відходів 

впливає їх спосіб видалення: наземний та підземний або вакуумний (пневматичний).  

На території села Мироцьке передбачаються місця встановлення контейнерів 

для сміття. Містобудівною документацією пропонується передбачити окремі 

контейнери  для скла, пластмаси, паперу, металевих банок і харчових відходів, що 

дасть можливість забезпечити поводження з відходами відповідно до вимог чинного  

законодавства, в т.ч. шляхом вилучення за видами вторинної сировини з подальшим її 

переробленням за відповідними технологіями на спеціалізованих підприємствах. 

Згідно з п.2.14 ДСП «Утримання територій населених місць», при зберіганні 

відходів в контейнерах необхідно передбачити таку періодичність вивезення сміття: 

- в холодний  період року (при середньодобовій температурі -5 С і нижче) 

не більше ніж один раз на три доби;  

- в теплий період року (при середньодобовій температурі більше ніж  +5  

С)  -  не більше ніж одна доба (щоденне перевезення). 

 Відповідно до норм ДБН Б.2.2-12:2019 обсяг утворення твердих побутових 

відходів та сміття з вулиць, на розрахунковий період проекту, складе 1,066 тис. т/рік 

(чисельність населення 2770 осіб; норма утворення ТПВ на одну особу – 350 кг/рік та 

додатково 10%, що враховують утворення великогабаритних, ремонтних та 

будівельних відходів). 

Відповідно до «Програми поводження з твердими побутовими відходами в 

Київській області»  передбачається будівництво сміттєсортувально-переробного 

комплексу (орієнтовною потужністю 200 тис т/рік, площею 7,7 га в межах  с. Озера), 

що включає створення потужностей з перероблення  відпрацьованої  побутової  

техніки  та  великогабаритних  відходів  та  створення потужностей (цехів) з 

утилізації (використання) вторинних відходів. 

На першу чергу будівництва проектом передбачається вивіз та знешкодження 

твердих побутових відходів по існуючій схемі, за рахунок збільшення поверхні 

ділянок ТПВ, необхідна площа на 4 роки 0.18га. 

Вивезення  твердих  і  рідких  побутових  відходів  передбачено по існуючий 

схемі. 

Для забезпечення надійного санітарного очищення села проектом передбачена 

придбання наступної техніки: сміттєвози – 2 одиниці, поливальні машини – 2 

одиниці, асенізаційна машина – 2 одиниці. 

Для забезпечення виконання «Програми поводження з твердими побутовими 

відходами», постанова Кабінету Міністрів України від 4.04.2004року № 265), в с. 

Мироцьке пропонується запровадити організацію роздільного збору твердих 

побутових відходів з наступним їх використанням і утилізацією. 

За умови запровадження в селі роздільного збору сміття, об’єм вивозу твердих 

побутових відходів на полігон можливо зменшити на 30-50% для чого необхідно 

встановити окремі контейнери для різного виду сміття. 

Технологія сортування ТПВ передбачає приймання, облік, сортування їх на 

органічну складову, і сортування відходів (метал чорний та кольоровий, чотири види 

пластику, скло, будівельні відходи). Відсортовані вторинні ресурси реалізуються для 

переробки на окремі підприємства і на підсипку доріг, тощо. 
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Згідно статті 30 закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» 

вирішення питань збирання, транспортування, утилізації та знешкодження побутових 

відходів, належить до компетенції виконавчих органів сільських рад. 

Системи ефективного збирання відходів повинна бути зручною для мешканців 

і забезпечувати безпечне та гігієнічне збирання через захист відходів від зовнішніх 

чинників (вітру, тварин тощо). 

Для зберігання та тимчасового збирання побутових відходів рекомендується 

використовувати контейнери об’ємом 1,1м3 бо він поєднує вищій рівень якості 

функціонування та гігієни. 

На території садибної забудови необхідно передбачити місця для розміщення 

контейнерів, в які мешканці будуть складати відсортоване сміття. 

Майданчики для встановлення контейнерів для сміття повинні бути огороджені 

і мати тверде покриття (асфальтове, бетонне). 

Ефективність збирання залежить від ступеня ущільнення відходів: чим вище 

рівень ущільнення, тим більшу кількість відходів можна перевести. 

Для транспортування рекомендуються використовувати автомобілі з заднім 

завантаженням так як вони мають більший об’єм для перевезення відходів і 

досягають більшого рівня ущільнення до того ж автомобілі з заднім завантаженням 

краще підходять для контейнерів об’ємом 1,1 м3. 

Будівельні, ремонтні та великогабаритні відходи, що не розміщаються в 

контейнер для зберігання побутових відходів, повинні забиратися на запит від 

мешканців та юридичних осіб з використанням спеціалізованого обладнання 

транспортних засобів і контейнерів. Одна така вантажівка та декілька контейнерів 

повинні бути для обслуговування всього району. 

В селі необхідно відкрити пункти для купівлі вторинної сировини у населення. 

Згідно ДБН 2.2-12:2019 п 11.2.4 пункти приймання вторинної сировини повинні 

забезпечувати відбір відходів електричних та електронних приладів, небезпечних 

відходів (в складі побутових відходів) та вторинної сировини. Необхідна кількість 

приймальних пунктів визначається місцевими органами за потребою. 

Органічні та зелені відходи можуть стати цінним ресурсом для місцевого 

виробництва компосту. Компостування можна проводити на полігоні з 

використанням аеробної технології компостування. Компости можуть 

використовуватись в якості добрива для дерев та кущів та рекультивації земель 

несільськогосподарського призначення. 

На території кладовищ необхідно встановлювати контейнери для збору сміття. 

Майданчики для встановлення контейнерів для сміття повинні бути огороджені і мати 

тверде покриття ( асфальтове, бетонне). 

На вулицях, в парках, скверах, ринках, біля магазинів, на зупинках 

громадського транспорту та місцях проведення масових заходів, необхідно 

встановлювати сучасні урни для роздільного збирання сміття. 

Території ринків, парків, кладовищ та інших місць з великим скупченням 

людей необхідно забезпечити громадськими вбиральнями. Під час проведення 

масових заходів в разі відсутності поруч громадських вбиралень, тимчасово, можливо 

використовувати біотуалети. 

Для реалізації впровадження роздільної системи збору твердих побутових 

відходів, сільською радою та відповідними санітарними та екологічними службами 

необхідно проводити велику просвітню роботу. 
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Основні заходи щодо вдосконалення та розвитку системи санітарного 

очищення передбачають: 

- створення приймальних пунктів вторинної сировини;  

- створення критих, відгороджених, укрупнених контейнерних 

майданчиків та їх облаштування згідно з діючими санітарними нормативами в селах і 

селищах України; 

- облаштування ділянок для встановлення контейнерів; 

- створення умов для миття та дезобробки спецавтотранспорту та 

контейнерів. 

Правові, організаційні та економічні засади діяльності, пов'язаної із 

запобіганням або зменшенням обсягів утворення відходів, їх збиранням, 

перевезенням, зберіганням, обробленням, утилізацією та видаленням, знешкодженням 

та захороненням, а також з відверненням негативного впливу відходів на навколишнє 

природне середовище та здоров'я людини проводити відповідно до положень Закону 

України «Про відходи». 

Основні рішення та показники, які стосуються вдосконалення та розвитку 

системи санітарного очищення беруться за основу та підлягають уточненню на 

наступних стадіях проектування та при розробці спеціалізованої схеми санітарного 

очищення. 

Також на перспективу необхідно розробити програму поводження з 

безпритульними тваринами в селі. 

Основними завданнями Програми повинні бути:  

- розроблення і впровадження системи обліку, реєстрації та ідентифікації 

безпритульних тварин;  

- розроблення і впровадження системи масової стерилізації, щеплення, 

профілактичних обробок та лікування безпритульних тварин;  

- розроблення і впровадження заходів щодо підтримки супроводу 

безпритульних тварин протягом усього їхнього життя;  

- розробка і впровадження системи інформаційно-просвітницьких заходів 

стосовно гуманного поводження з безпритульними та домашніми тваринами. 

Виконання комплексу заходів у сфері поводження з домашніми та іншими 

тваринами дозволить:  

- зменшити потенційну кількість безпритульних тварин; 

- зберегти здоров’я населення, зменшити рівень захворювання населення 

хворобами, спільними для людей і тварин;  

- сформувати сучасне гуманне ставлення до тварин, які поруч з людиною;  

- сприяти свідомому ставленню громадян до існуючих проблем у сфері 

утримання та поводження з домашніми та іншими тваринами;  

- запровадити міжнародний позитивний досвід у вирішенні питань 

поводження з домашніми та іншими тваринами;  

- сформувати у підростаючого покоління етичне ставлення до тварин;  

- впровадити чіткий алгоритм робіт та заходів з відлову та утримання 

бездомних тварин фахівцями комунальних підприємств.  

Враховуючи незначні розміри населених пунктів сільської ради в питанні 

поводження з безпритульними тваринами доцільно укладення договору із 

спеціалізованою організацією в сфері поводження з безпритульними тваринами. 
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Разом з тим додатково необхідно розробити та реалізувати заходи по 

належному поводженню з домашніми тваринами. 

Безвідповідальне ставлення власників до контролю розмноження тварин 

призводить до постійного збільшення кількості безпритульних тварин, від чого 

потерпають і мешканці населеного пункту і самі тварини.  

Неконтрольована кількість безпритульних тварин призводить до байдужого, 

негативного та жорстокого ставлення до них. Неналежний догляд за домашніми 

тваринами та велика чисельність безпритульних тварин призводять до того, що 

тварини гинуть та отримують травми у дорожньо-транспортних пригодах, 

потрапляють у місця, з яких неможливо вибратись, хворіють інфекційними 

хворобами. 

Планування вилову безпритульних тварин проводиться за дорученням та 

погодженням сільської ради. Позапланово можуть бути виловлені агресивні, 

травмовані та хворі тварини, які потребують ветеринарної допомоги або ізоляції. 

 

2.13 ІНЖЕНЕРНА ПІДГОТОВКА ТА ЗАХИСТ ТЕРИТОРІЇ 

Згідно картографічного і планового матеріалів, а також враховуючи 

архітектурно-планувальні рішення та перспективи розвитку визначився комплекс 

гідротехнічних заходів з інженерної підготовки та захисту території, який включає: 

- регулювання русел рік 

- розчистку та благоустрій існуючих водойм; 

- ліквідація заболоченості; 

- вертикальне планування. 

Всі гідротехнічні заходи з інженерної підготовки території виконані у 

відповідності з ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування та забудова територій», ДБН В.1.1-

25-2009  «Інженерний захист територій та споруд від підтоплення та затоплення»  на 

стадії схеми і не можуть служити документом для виконання робіт.  

Всі об’єми визначені орієнтовно та потребують уточнення на подальших 

стадіях проектування. 

 

Регулювання русел рік, розчистка та благоустрій існуючих водойм 

Для створення і підтримки сприятливого водного режиму річки Турія,, для 

покращення санітарно-гігієнічного стану проектованої території, а також для 

забезпечення пропуску повеневих вод річкою в більш короткі строки, попередження 

довгострокових затоплень заплавних земель, передбачається розчищення від мулу і 

наносів, а також від водної рослинності.  

На заболочених ділянках заплав там, де це потрібно, рекомендується 

влаштувати канави для осушення. Розріз нового русла річок (після розчищення) 

повинен забезпечувати пропуск максимальних витрат. Профіль поперечного розрізу 

русла рекомендується трапецеїдальним. 

Внаслідок проведення робіт по розчищенню русел річки загальний рівень 

ґрунтової води в заплавах буде знижено до 1,0 м, що дозволить більш раціонально 

використати заплави для можливості відпочинку населення. 

Крім того, необхідно заборонити скиди від підприємств і організацій, а також 

господарчо-побутові відходи, встановити прибережні захисні смуги і водоохоронні 

зони вздовж річок, струмків і ставків. 
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Заходи по розчистці рекомендується виконувати регулярно, так як річка 

поступово замулюються і заростають вологолюбивою рослинністю. 

 Вийнятий при розчищенні водних об’єктів ґрунт можливо використовувати 

для влаштування укосів берегів, підсипання території. Також вийнятий ґрунт, який 

містить велику кількість гумусу та торфу, можливо використовувати для влаштування 

зелених насаджень. 

Посів багаторічних трав без інших допоміжних засобів захисту допускається на 

схилах (укосах) крутістю до 35°. Посадка дерев допускається на схилах (укосах) 

крутизною до 15°. 

Благоустрій існуючих ставків 

Існуючі ставки замулені і зарослі водною рослинністю. Ставки рекомендується 

почистити від мулу, наносів і водної рослинності; провести капітальний ремонт 

гребель і водопропускних споруд. 

Крім того, намічений капітальний ремонт гребель і водоскидних споруд на всіх 

існуючих ставках, упорядкування відкосів гребель. 

Найменша глибина води в ставках повинна складати 2,0 м, при цьому вода буде 

прогріватися не на повну глибшу, і відповідно не буде інтенсивно заростати ложе 

ставків водною рослинністю. 

На берегах ставків необхідно створити прибережні захисні смуги і 

водоохоронні зони з насадженням деревно-кущової рослинності. 

Загальна площа водойм, де необхідно виконати заходи по розчистці складає 

62,77 га, протяжність розчистки річки – 3,3 км. 

 

Ліквідація заболоченості 

На території села є ряд заболочених ділянок площею біля 14,4 га. 

Всі вони потребують ліквідації, так як всі вони можуть являтись місцями 

виплоду комах, в тому числі і комарів, які можуть бути переносниками захворювань. 

Для ліквідації осередку малярії проводяться інженерно-меліоративні заходи. 

Наявність, кількість та поширення осередку малярії визначають малярійну 

характеристику території. При проектуванні інженерної підготовки слід складати 

карти анофелогенних територій та водоймищ в радіусі до 5 км з характеристикою 

кожного осередку.  

Комплекс протималярійних заходів включає: 

- вертикальне планування та організацію поверхневого стоку; 

- осушення заболочених територій та зниження рівня ґрунтової води; 

- пропуск малих водотоків в трубах; 

- регулювання стоку; 

- благоустрій берегів річки. 

Ліквідацію заболочених ділянок намічається виконувати шляхом осушення і 

підсипки території. 

Завершальним етапом планувальних робіт є виконання агролісомеліоративних 

заходів, що забезпечать стійкість схилів (укосів) при освоєнні та захист від ерозії 

ґрунтів та перероблення берегів. 

Агролісомеліорація повинна забезпечити: 

- припинення площинного змиву ґрунтів; 

- стабілізацію схилів; 

- зниження розмивання тальвегів та балок. 
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Заходи агролісомеліорації включають: 

- вітрозахисні, снігозатримувальні і водопоглинальні лісонасадження на 

відкритих територіях, що прилягають до схилів; 

- декоративно-захисні насадження дерев і чагарників; 

- берегозахисні деревно-чагарникові насадження по берегах каналів; 

- посів багаторічних трав або обдернування. 

- За необхідності можливе застосування: 

- покриття з гнучких підстилок і сітчастих блоків заповнених комнем 

(габіонні конструкції); 

- покриття з синтетичних матеріалів (геотекстиля). 

Посів багаторічних трав без інших допоміжних засобів захисту допускається на 

схилах (укосах) крутістю до 35°. Посадка дерев допускається на схилах (укосах) 

крутизною до 15°. 

 

Вертикальне планування 

Вертикальне планування виконано на нових ділянках забудови та вулиць і  

вирішено методом проектних відміток та ухилів, проставлених по новим вулицям. 

Проектні відмітки встановлено в характерних точках, на перетині осей вулиць та в 

точках зміни ухилів поздовжнього профілю вулиць. 

Проектні відмітки представлені у вигляді дробу. У чисельнику наведені 

проектні (червоні) відмітки, які відносяться до верху покриття. У знаменнику 

наведено існуючі  натурні відмітки (відмітки поверхні у даній конкретній точці).  

Ухили також представлені у вигляді дробу. У чисельнику наведені величини 

ухилів у промілях (‰). У знаменнику наведено відстань (м) між двома суміжними 

точками зміни поздовжнього профілю.  

Вертикальне положення (відмітки поверхні) вже складеної існуючої 

забудованої території та вулиць з твердим покриттям збережено без зміни та взято за 

основу при проектуванні нових вулиць та ділянок нової забудови. 

У межах внутрішньо квартальних територій вертикальне планування 

виконується за умови надання нормативного проектного ухилу поверхні від будівель 

та споруд у напрямку твердого покриття проїздів та вулиць (для забезпечення 

відведення поверхневих вод).  
 

2.14 ПРОПОЗИЦІЇ ЩОДО ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО 

СЕРЕДОВИЩА 

Аналіз природних умов і ресурсів свідчить, що село Мироцьке на даному етапі 

має достатній природно-ресурсний потенціал для його життєдіяльності та розвитку. З 

метою охорони й оздоровлення навколишнього середовища у проекті рекомендовано 

виконати ряд планувальних і технічних заходів. Намічений комплекс заходів повинен 

реалізовуватись через дію законів України щодо екологічного стану та санітарно-

епідеміологічного контролю території. 

Вирішення стратегічних екологічних проблем великою мірою залежить від 

стану вирішення структурного реформування економіки (зменшення енергоємності 

виробництва), ступеню зношення основних фондів, рівня застосування інноваційних, 

ресурсозберігаючих та природоохоронних технологій. 
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Для невідкладного вирішення екологічних проблем необхідне виконання 

комплексних заходів економічного, соціального, технологічного та культурного 

характеру з урахуванням вимог Закону України «Про регулювання містобудівної 

діяльності». Їх продуктивному вирішенню та піднесенню ефективності управління 

природоохоронною справою на державному та регіональному рівнях у найближчій 

перспективі сприятиме: 

- формування інформаційної системи моніторингу довкілля, як складової 

регіональної системи, створення автоматизованої системи передачі, збору даних та 

оцінки екологічної ситуації в сільській раді, прогнозування шкідливого впливу на 

довкілля; 

- впровадження дієвих економічних складових впливу на систему 

природокористування за рахунок реалізації в повному обсязі принципу «забруднювач 

платить» та створення регіонального екологічного фонду; 

- територіально-планувальна організація з урахуванням всіх планувальних 

обмежень як зон регулювання забудови та обмеження природокористування; 

- забезпечення виконання заходів, передбачених державними, обласними 

та районними цільовими програмами щодо охорони та відтворення довкілля, а саме 

обласними та регіональними програмами екологічного спрямування. 

 

Щодо охорони атмосферного повітря рекомендовано виконати комплекс 

заходів: 

При  виборі  нових територій  для  будівництва, а також розвитку існуючих 

територій в селі необхідно здійснювати оцінку якості повітряного  середовища з 

метою запобігання можливому несприятливому впливу атмосферного   забруднення 

на здоров'я населення, умови його проживання та відпочинку, стан навколишнього 

середовища. 

Для захисту атмосферного повітря відповідно до вимог статей 10-22 Закону 

України «Про охорону атмосферного повітря» від шкідливих викидів на території 

села необхідно вдатися до таких заходів: 

- необхідно отримати фонові концентрації за забруднюючими речовинами, 

що можуть бути представлені у викидах та проектній документації, передбачити 

встановлення постів безперервного моніторингу атмосферного повітря на території с. 

Мироцьке; 

- додатково встановити пости на межі СЗЗ (з усіх боків згідно річної рози 

вітрів) найбільших підприємств забруднювачів; 

- розробити рекомендації щодо обґрунтування обсягу викидів від 

виробничих територій  в атмосферне повітря по с. Мироцьке; 

- моніторинг забруднення приземного шару атмосферного повітря в 

районах зовнішніх автомагістралей, на межі санітарно-захисних зон підприємств з 

житловою забудовою. Особливу увагу приділити фактично існуючим промисловим 

підприємствам, що надасть можливість у майбутньому проаналізувати зміни та 

визначити вплив; 

- упорядкування системи нормативних СЗЗ промислово-комунальних 

об’єктів з метою зменшення їх параметрів до зовнішніх меж виробничих об’єктів, в 

тому числі методом впровадження технологій, дружніх навколишньому середовищу 

при реструктуризації та технологічному переоснащенні виробництв; 
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- оновлення рухомого складу автотранспорту, що працює на районних 

автобусних маршрутах, врахування техніко-екологічних характеристик транспортних 

засобів при проведенні конкурсу з визначення перевізників. Необхідно передбачити 

недопущення перевищення ГДК вмісту забруднюючих речовин в атмосферному 

повітрі при господарській діяльності та роботі автотранспорту; 

- у найбільш забруднених місця, таких як центральні вулиці, необхідно 

заборонити рух, створити пішохідну зону; 

- проведення ремонтно-будівельних робіт вулиць і доріг, поліпшення 

якості дорожнього покриття; 

- розширення мережі зелених насаджень, у тому числі спеціального 

призначення: шумозахисне озеленення вздовж, вуличної мережі, смуги зелених 

насаджень автомагістралей; 

- поточний догляд (ремонт та реконструкція) за зеленими насадженнями 

всіх типів функціонального призначення; 

- недопущення спалення сухої рослинності та опалого листя на території 

села. 

Контроль за виконанням цих заходів здійснюють установи 

держпродспоживслужби. У тих випадках, коли організація СЗЗ не можлива у 

конкретних умовах, необхідно здійснювати заходи, що передбачені п.5.5 ДСП 173-96. 

Можливість розміщення перспективної забудови на територіях, що входять до складу 

нормативних СЗЗ (згідно ДСП 173-96) слід розглядати лише після отримання 

відповідного висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи про 

скорочення СЗЗ у визначеному чинним законодавством порядку. Подальше 

зменшення нормативних розмірів СЗЗ можливе за умови розробки спеціалізованих 

наукових висновків, що розробляються сертифікованими санітарно-

епідеміологічними установами МОЗ України відповідно вимог ДСП 173-96 

«Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів ( п.5.5-5.9). 

 

Щодо охорони водних ресурсів с. Мироцьке: 

При виборі нових територій для будівництва, а також розвитку існуючих 

територій в селі повинна бути проведена гігієнічна оцінка водних ресурсів з точки 

зору можливості забезпечення водою в необхідній кількості і потрібної якості потреб 

населення, промисловості, а також використання для культурно-оздоровчих цілей. 

Для охорони водних ресурсів села необхідне: 

- відповідно до ст. 58 Земельного кодексу України та статті 87 Водного 

кодексу України необхідне дотримання регульованого режиму господарської 

діяльності на земельних ділянках водоохоронної зони р. Рокач та ставків в межах с. 

Мироцьке; 

- відповідно до ст. 60,61 Земельного кодексу України та ст. 88, 89 Водного 

кодексу України необхідне дотримання режиму обмеженої господарської діяльності 

на земельних ділянках прибережно-захисної смуги (ПЗС) р. Рокач та ставків в межах 

с. Мироцьке; 

- згідно зі ст. 80 Водного кодексу України необхідна ретельна охорона 

території в межах ПЗС від будь-якого будівництва (окрім гідротехнічного) для 

збереження водності ставків; 

- контроль хіміко-бактеріологічних показників підземних вод, 

призначених для споживання; 
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- будівництво мереж централізованого водопостачання та каналізації зі 

100% охопленням житлової забудови; 

- заборона використання питних вод в технічних цілях, 

ліквідація непродуктивних витрат води, запровадження водозберiгаючих технологій; 

- впровадження контролю скидів виробничих стічних вод за показниками 

якості у каналізаційну мережу; 

- розбудова мереж дощової каналізації та влаштування локальних очисних 

споруд дощової каналізації; 

- виявлення та ліквідація джерел хімічного забруднення підземних вод; 

- моніторинг рівнів підземних вод та ліквідація осередків підтоплення на 

території с. Мироцьке. 

- здійснення спеціального водокористування лише за наявності дозволів на 

спеціальне водокористування; 

- дотримання підприємствами-водокористувачами встановлених у 

дозволах на спеціальне водокористування лімітів забору та використання води, 

лімітів скидання та нормативів гранично допустимого скидання забруднюючих 

речовин у поверхневі водні об’єкти; 

- утримання в належному стані зон санітарної охорони підземних джерел, 

встановлених прибережних захисних смуг та водоохоронних зон поверхневих водних 

об’єктів, очисних та інших водогосподарських споруд і технічних пристроїв; 

- будівництво локальних нових каналізаційних очисних споруд блочно - 

модульного типу (аераційних установок), розрахованих на повне окислення з 

аеробною стабілізацією мулу, що забезпечить надійну очистку стічних вод. 

 

Стосовно охорони ґрунтів: 

Санітарний стан ґрунтів територій,  що відводяться  під забудову, оцінюється за    

хімічними, бактеріологічними, гельмінтологічними та ентомологічними показниками. 

Комплексна оцінка санітарного стану грунту проводиться шляхом порівняння 

фактичного вмісту хімічних і біологічних  забруднювачів з  гранично допустимими  

або орієнтовно-допустимими концентраціями (ГДК, ОДК)   хімічних   речовин   в   

грунті і показниками епідеміологічної небезпеки ґрунтів (додаток № 14 Державних 

санітарних правил планування та забудови населених пунктів ). 

Для  хімічних  інгредієнтів, що постійно присутні в грунті в природних умовах 

і для яких не встановлені еколого-гігієнічні нормативи, ступінь небезпеки 

антропогенного забруднення ними грунту оцінюється за коефіцієнтами їх 

концентрацій, які є відношенням фактичного вмісту елементів в грунті до їх 

природного (фонового) вмісту; сума коефіцієнтів концентрацій провідних 

інгредієнтів складає сумарний індекс небезпеки, що характеризує категорію 

забруднення грунту. 

Для захисту ґрунтів с. Мироцьке необхідно: 

- проведення оборотних сівозмін на сільськогосподарських угіддях, 

посадка сидератів, проведення сільськогосподарських меліорацій; 

- попереднє замочування та тяжке трамбування лесовидних ґрунтів перед 

початком будь-якого будівництва; 

- проведення процедури вертикального планування та прокладання 

відкритої мережі дощової каналізації з влаштування локальних очисних споруд 

дощової каналізації. 
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У сфері поводження з відходами необхідно: 

- придбання  контейнерів  для  твердих  побутових  відходів  та  їх 

роздільного збирання;  

- створення приймальних пунктів вторинної сировини.  

   Також необхідно виконати наступні заходи: 

- проведення геохімічного обстеження території села; 

- 100 % охоплення території планово-подвірною санітарною очисткою, 

реалізація програми роздільного збору побутових відходів, що дозволить зменшити 

на 30-50 % обсяг вивозу твердих побутових відходів; 

- першочергове 100 % охоплення житлових будинків, що знаходяться у 300-

метровій СЗЗ кладовищ централізованими мережами водопостачання та 

водовідведення; 

- покращення дорожнього покриття вуличної мережі. 

 

Щодо фізичних факторів впливу на навколишнє середовище (шум): 

При будівництві або реконструкції промислових, комунальних і транспортних  

об'єктів потрібно передбачати заходи, які забезпечують гігієнічні нормативи звуку і 

вібрації на сельбищній території, в приміщеннях житлових і громадських  будівель 

відповідно до санітарних норм.  

Рівні музичних, мовних та інших біогенних шумів від джерел на сельбищній  

території  на  відстані 2 м від житлових будівель і потрібно приймати на 5 дБА нижче 

відповідних гранично допустимих рівнів звуку. 

Забезпечення на сельбищній території акустичного режиму, що відповідає    

гігієнічним нормативам, повинно здійснюватися шляхом застосування  

містобудівних, будівельних та конструктивних рішень, адміністративно-

організаційних заходів. 

Житлову  забудову,  дитячі  дошкільні  заклади,  заклади загальної середньої 

освіти, заклади охорони здоров'я потрібно  розташовувати  в  зоні,  що найбільш 

віддалена від джерел акустичного забруднення. 

При виборі типу забудови, особливо в першому ешелоні поблизу джерел  

підвищених  рівнів  звуку,  потрібно  враховувати  захисні акустичні властивості 

споруд і необхідність максимального зниження колективного акустичного 

навантаження на населення. 

Для зниження вкладу вулично-дорожньої мережі в загальне акустичне 

навантаження  на  населення  необхідно використовувати: 

     - штучні та природні акустичні екрани; 

     - звукозахисні  споруди  або  захисні  елементи  в   спорудах першого ешелону 

забудови. 

Для забезпечення нормативних рівнів шуму на території житлової та 

рекреаційної забудови пропонується проведення ремонтних робіт автодорожнього 

полотна, покращення якості покриття автодоріг. 

 

Ландшафтно-планувальні заходи: 

Ландшафтно-планувальні заходи по с. Мироцьке включають: 

- закриття існуючого кладовища зі зменшенням СЗЗ до 100 м; 

- проведення повної інвентаризації системи зелених насаджень у відповідності з 

«Правилами утримання зелених насаджень міст та інших населених пунктів»; 
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- формування зелених насаджень спеціального призначення (санітарно-захисні 

зони, протишумове озеленення магістральної вуличної мережі); та насаджень 

обмеженого використання – озеленення та ландшафтне впорядкування територій 

оздоровчих закладів в межах їхнього відводу; 

- формування локальних місць рекреаційного використання (скверів, парків) з їх 

благоустроєм та ландшафтною організацією (дендрологічний склад, малі архітектурні 

форми); утримання зелених насаджень в здоровому, упорядкованому стані, створення 

та формування декоративних та ефективних в екологічному відношенні, стійких до 

техногенних навантажень насаджень, скверів і паркових зон; 

- упорядкування системи існуючих нормативних санітарно-захисних зон 

промислово-комунальних об’єктів методом зменшення їх параметрів до мінімально-

можливих розмірів, у деяких випадках, при достатньо ефективному впровадженні 

інженерних заходів, до зовнішніх меж виробничих об’єктів; 

- розробка проекту та дотримання зон санітарної охорони джерел 

водопостачання; 

- формування єдиної системи контрольно-спостережних постів системи 

моніторингу навколишнього середовища (житлова зона, рекреаційна зона, 

комунально-виробнича зона). 

 

Електромагнітне забруднення: 

З метою захисту населення  від  дії  електричного  поля повітряних ліній     

електропередачі (ПЛЕ) встановлюються охоронні зони, території яких 

розташовуються вздовж трас ПЛЕ по обидва їх боки. Розміри цієї території 

визначаються від проекції на землю крайнього струмонесучого дроту до відстаней,  

на яких забезпечується гранично допустимий рівень поля,  встановлений діючими 

санітарними нормами. 

В  межах  охоронних  зон   ПЛЕ   забороняється розміщувати  житлові  і 

громадські будівлі,  дачні ділянки та інші місця перебування людей,  майданчики для 

стоянки та  зупинки  всіх видів  транспорту,  підприємства по обслуговуванню 

автомобілів, а також сховища нафти і нафтопродуктів. 

Сільськогосподарські угіддя, що знаходяться на території санітарно-захисних 

зон ПЛЕ,  можуть бути використані для вирощування сільськогосподарських культур, 

що не потребують ручної обробки, тобто повинні бути виключені умови для   

тривалого перебування людини в зоні дії електричного поля. 

Прокладку електричних  мереж напругою 10 кВ на сельбищних територіях 

потрібно, як правило, передбачати кабельними лініями. 

Висновки: 

Проаналізувавши вищезазначене та відповідно Закону України «Про оцінку 

впливу на довкілля» село Мироцьке відноситься до «Другої категорії видів 

планованої діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та 

підлягають оцінці впливу на довкілля» тому враховуючи Закон України «Про 

стратегічну екологічну оцінку» постає необхідність у розробленні Стратегічної 

екологічної оцінки. 
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2.15 ПРОЕКТНІ ПЛАНУВАЛЬНІ ОБМЕЖЕННЯ 

Таблиця 2.14 

Об’єкти Нормативна СЗЗ, м Документ 

Виробничі та комунальні об’єкти 

Підприємств ІІ класу 

шкідливості (за межами 

населеного пункту) 

500 ДСП 173-96 (додаток № 4) 

Каналізаційні очисні споруди (за 

межами населеного пункту) 
300 ДСП 173-96 (додаток № 12) 

Кладовище традиційного 

поховання (проектне) 
300 

ДСП 173-96 (додаток №4);  

ДСП 2.2.2.028-99 

Кладовище традиційного 

поховання після закриття та 

завершення кладовищного 

періоду 

100 ДСанПіН 2.2.2.028-99 пункт 3.12 

Мобільний крематорій 300 
ДСП 173-96 (додаток №4);  

ДСП 2.2.2.028-99 

Колумбарій 100 ДСП 2.2.2.028-99 

підприємства ТОВ 

«УкрБутБетон» (виробництво 

товарного бетону, послуги  

доставки товарного бетону, 

бетонної суміші, цементних 

розчинів, будівель- 

ного піску, гранітного щебню) 

100 ДСП 173-96 (додаток № 4) 

Промислові та комунально-

складські підприємства 4-го 

класу шкідливості 

100 ДСП 173-96 (додаток №4) 

Промислові та комунально-

складські підприємства 5-го 

класу шкідливості 

50 ДСП 173-96 (додаток №4) 

Локальні очисні споруди 

дощової каналізації  
 

Для очищення зібраних дощових 

вод передбачено влаштування 

очисних споруд блочно-

модульного типу «ЕКМА», які не 

передбачають наявності санітарно- 

захисної зони 

Каналізаційна насосна станція  15 ДБН Б.2.2-12:2019 Додаток И.3 

   

Об’єкти транспорту 

Автозаправні комплекси 

(АЗС+СТО), автозаправні 

станції 

50 ДСП 173-96 (пункт 5.32) 

Автостоянка для відстою 

вантажного транспорту 
50 ДСП 173-96 (додаток №10) 

Охоронні зони інженерних мереж та споруд 

Магістрального газопроводу – 

відводу І класу до ГРС 

Блиставиця  

100 (від  осі 

газопроводу по обидва 

боки) 

ст. 11 ЗУ «Про правовий режим 

охоронних зони об’єктів 

магістральних газопроводів»  
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Об’єкти Нормативна СЗЗ, м Документ 

№ 3041-VI від 17.02.2011 р. 

ЛЕП (110 кВ) 20 

Постанова Кабінету Міністрів 

України від 4 березня 1997 р. № 

209 «Про затвердження Правил 

хорони електричних мереж» п.5 

ЛЕП (35 кВ) 15 

Постанова Кабінету Міністрів 

України від 4 березня 1997 р. № 

209 «Про затвердження Правил 

хорони електричних мереж» п.5 

ЛЕП (10 кВ) 10 

Постанова Кабінету Міністрів 

України від 4 березня 1997 р. № 

209 «Про затвердження Правил 

хорони електричних мереж» п.5 

Газопровід високого тиску  

10 м (від осі 

газопроводу по обидва 

боки) 

ДБН Б.2.2-12:2019 Додаток И.1 

Газопровід середнього тиску 
4 м (від осі газопроводу 

по обидва боки) 
ДБН Б.2.2-12:2019 Додаток И.1 

Трансформаторна підстанція 

(ТП) – 10/0,4кВ 

 

3 м (10 м до вікон 

житлових та 

громадських будинків) 

Постанова Кабінету Міністрів 

України від 4 березня 1997 р. № 

209 «Про затвердження Правил 

хорони електричних мереж» п.5 

Проектна артезіанська 

свердловина (1-й пояс 

санітарної охорони) 

30 ДБН В.2.5-74:2013 п.15.2.1.1  

   

Транспортні коридори 

Автомобільні  дороги 

державного значення (ІІ 

технічна категорія)  

100 ДСП 173-96 (п.5.25) 

Природоохоронні 

Прибережні захисні смуги 

водних об’єктів (нормативні 

параметри) 

50; 25 
ВКУ (ст. № 88) та згідно 

містобудівної документації 

Протипожежна відстань від 

будинків, будівель і споруд до 

лісових ділянок 

- хвойного лісу; 

- мішаного лісу; 

- листяного лісу. 

 

100; 

50; 

20. 

 

ДБН Б.2.2-12:2019 (п. 15.2.4) 

 

У відповідності з ДСП 173-96 проекти організації СЗЗ слід розробляти в 

комплексі з проектом будівництва (реконструкції) підприємства з першочерговою 

реалізацією заходів передбачених в СЗЗ, тобто проблема організації СЗЗ є складовою 

виробничо-технологічного процесу самих підприємств. Враховуючи те, що в умовах 

сформованого населеного пункту витримати вимоги по територіальних розривах СЗЗ 

не завжди можливо, головне завдання підприємств, що їх створюють, полягає в 

упровадженні новітніх технологій з подальшим погодженням скорочення даних 
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нормативів СЗЗ до мінімально-можливих розмірів. Головним механізмом реалізації 

даних вимог є законодавча база по охороні довкілля через механізм приписів, 

штрафів, компенсаційно-соціальних виплат та закриття виробництв державними 

контролюючими органами. 

Проекти організації СЗЗ зі скороченням їх нормативних параметрів мають бути 

погоджені відповідними контролюючими органами і затверджені у встановленому 

законодавством порядку. Дані вимоги мають бути реалізовані на підставі виконання 

вимог Законів України «Про охорону навколишнього природного середовища», «Про 

оцінку впливу на довкілля», «Про охорону атмосферного повітря», «Про дозвільну 

систему у сфері господарчої діяльності», вимог ДСП № 173-96 «Планування та 

забудова населених пунктів». 

Згідно п. 5.7 Державних санітарних правил планування та забудови населених 

пунктів, затверджених Наказом Міністерства охорони здоров’я України від 

19.06.1996р. № 173, розміри санітарно-захисної зони можуть бути зменшені, коли в 

результаті розрахунків та лабораторних досліджень, проведених для району  

розташування  підприємств або іншого виробничого об'єкта, буде встановлено, що на 

межі житлової забудови та прирівняних до неї об'єктів концентрації шкідливих 

речовин у атмосферному повітрі, рівні шуму, вібрації, ультразвуку, електромагнітних 

та іонізуючих випромінювань, статичної електрики не перевищуватимуть гігієнічні 

нормативи. 

Скорочення (встановлення) розмірів СЗЗ для промислових, 

сільськогосподарських підприємств та виробничо-комунальних об’єктів 

затверджується уповноваженими службами Міністерства охорони здоров’я України 

на підставі висновку санітарно-епідеміологічної експертизи проектних матеріалів на 

будівництво (реконструкцію) зазначених об’єктів. 

Санітарно-захисна зона для підприємств та об'єктів, що проектуються з 

впровадженням нової технології або реконструюються, може бути збільшена при 

необхідності та належному техніко-економічному та гігієнічному обґрунтуванні, але 

не більше, ніж в 3 рази у випадках: 

- відсутності способів очищення викидів; 

- неможливості знизити надходження  в  навколишнє  середовище хімічних 

речовин, електромагнітних та іонізуючих випромінювань та інших шкідливих 

факторів до меж, встановлених нормативами; 

- при  розташуванні  житлової  забудови,  оздоровчих та інших прирівняних  до  

них  об'єктів з підвітряного боку відносно підприємств в зоні можливого забруднення 

атмосфери. 

Якщо трикратне збільшення санітарно-захисної зони не забезпечує припинення 

впливу підприємства на стан навколишнього середовища та здоров'я населення, слід 

приймати рішення відповідно до п.5.5 Державних санітарних правил планування та 

забудови населених пунктів. 

Для зменшення санітарно-захисної зони необхідно звернутись до профільної 

установи, яка надасть перелік заходів, які необхідно виконати на підприємстві. Після 

виконання зазначених заходів підприємству необхідно розробити санітарний паспорт 

з визначеною санітарно-захисною зоною, та підписати його у головного санітарного 

лікаря району. 

Розміри   санітарно-захисних   зон   для  нових  виробництв,  підприємств  та  

інших  виробничих  об’єктів з новими технологіями,  а  також  зміна  цих  зон  
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(збільшення чи зменшення) затверджуються Головою Державної служби з питань  

безпечності харчових продуктів та захисту споживачів на підставі результатів 

проведення державної санітарно-епідеміологічної експертизи відповідних матеріалів. 

Зменшення санітарно-захисної зони від кладовища традиційного 

поховання можливе тільки після його закриття та проходження кладовищного 

періоду.  

Санітарно-захисна зона закритих кладовищ (по закінченню кладовищного 

періоду) до житлових, громадських будівель, установ і зон  відпочинку  та  об'єктів,  

які  прирівнені до них,  може бути зменшена у селах до 100 м.  

В  умовах сільської забудови, яка склалася, рішення щодо реконструкції  і  

капітального ремонту житлових та громадських будинків, розміщення нових об'єктів 

у зонах, що примикають до закритих кладовищ, приймаються за погодженням з 

місцевими органами Держпродспоживслужби залежно від природних умов (рельєф 

місцевості, гідрологія  тощо) і ступеня інженерного обладнання території. 

Відповідно ДСанПіН 2.2.2.028-99 «Гігієнічні вимоги щодо облаштування і 

утримання кладовищ в населених пунктах України»: 

- Закриття  або ліквідація кладовищ традиційного поховання, а також 

використання його  для повторного  поховання проводиться за погодженням з 

місцевими органами Держпродспоживслужби; 

- Використання  закритого  кладовища  або  окремих ділянок діючого кладовища 

для повторного поховання (поховання труни в родинну могилу) може бути допущене  

тільки після завершення кладовищного періоду (не раніш, ніж через 20 років після 

останнього захоронення) за погодженням з місцевими органами 

Держпродспоживслужби. Поховання  урни  з прахом  у  родинну  могилу 

дозволяється незалежно від часу, що пройшов від попереднього поховання в неї 

труни; 

- в окремих  випадках,  якщо  кладовище  розміщене  в сприятливих ґрунтових 

умовах, кладовищний період по узгодженню із місцевими органами 

Держпродспоживслужби може бути зменшений до 15 років.  

- При повному використанні територій під захоронення і неможливості    

проведення повторного поховання кладовище закривається. Території закритих   

кладовищ після завершення кладовищного періоду, при відповідному рівні 

упорядкування, можуть бути відведені під парки та сквери.  

- Території житлової забудови, які потрапляють до санітарно-захисної зони від 

існуючого кладовища традиційного поховання (300 м) можуть використовуватись за 

умови влаштування до них централізованого водопостачання та водовідведення. 

В проекті пропонується скорочення прибережні захисні смуги з  урахуванням 

існуючої забудови, що склалась за умови виконання відповідних заходів з 

берегоукріплення для встановлення даних зон за окремими проектами землеустрою. 

На території житлової забудови, яка потрапляє до протипожежної зони, 

необхідно дотримуватись протипожежного режиму.   

Генеральним планом запропоновано скорочення протипожежних відстаней 

від лісових масивів всіх категорій до 20 м, за умови виконання компенсаційних 

заходів та погодження відхилення від норм із суб'єктом нормування. 
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2.16 ПЕРШОЧЕРГОВІ ЗАХОДИ ЩОДО РЕАЛІЗАЦІЇ РІШЕНЬ 

ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНУ  

 

Першочергові містобудівні заходи 

Для повноцінного розвитку населеного пункту необхідно в першу чергу 

забезпечити комплексність забудови – одночасне будівництво житлової та 

громадської забудови.  

Генеральним планом запропоновано освоєння території населеного пункту 

наступним чином:  

1.  Освоєння територій раніше відведених під садибну забудову та забезпечити 

розробку детальних планів території з метою формування чіткої планувальної 

структури кварталів забудови.  

2.  Доведення до нормативної кількості об’єктів культурно-побутового 

обслуговування та житлово-комунального призначення.  

3.  Організація паркових зон та зон відпочинку для населення на основі 

існуючих зелених насаджень села.  

4.  Розвиток виробничо-складських зон, що забезпечить населення новими 

місцями прикладання праці.  

5.  Розширення існуючих вулиць і доріг до нормативної ширини в червоних 

лініях та приведення основних параметрів їх поперечних профілів до нормативних.  

6.  Будівництво пожежно-рятувального підрозділу та придбання пожежної 

техніки.  

 

Першочергові заходи з інженерного забезпечення  території 

Водопостачання 

1. Виконати пошукові гідрогеологічні роботи з послідуючим затвердженням 

запасів підземних вод села Мироцьке (вода питної якості).  

2. Будівництво ділянок водозабірних споруд з комплексами споруд 

водопідготовки НС-ІІ і 2 РЧВ на кожній ділянці.  

3.  Виконати технічний проект (Водопостачання); 

4. Будівництво мереж централізованого водопостачання в районі існуючого 

кладовища традиційного поховання. 

 

Каналізація 

1. Розробка технічного проекту (Каналізація) 

 

Газопостачання  

1. Поступовий перехід на одноступеневу схему подачі газу із застосуванням 

поліетиленових труб і комбінованих будинкових регуляторів тиску (КБРТ);  

2. Впровадження автономних джерел теплопостачання, враховуючи великий 

відсоток садибної та малоповерхової забудови;  

3. 100 % встановлення газових лічильників в квартирах та будинках;  

4. Спорудження нових розподільчих газопроводів. 
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Електропостачання  

1. Будівництво  ПС – 35/10 кВ «Мироцьке» з трансформаторами потужністю 2 

х 2,5 МВА та двох повітряних ліній ПЛ-35 кВ від ПС 110/10 кВ 

«Немешаєво».   

2. Передбачити будівництво необхідної кількості розподільчих пунктів (РП-10 

кВ), трансформаторних підстанції ТП-10/0,4 кВ,  мереж 10 кВ,  0,4 кВ та 

зовнішнього освітлення.   

3. Провести заміну, у межах житлової  забудови, повітряних ліній ПЛ-10 кВ на 

кабельні лінії. 

 

Санітарне очищення 

1. Забезпечення повного збору, знешкодження усіх видів відходів  

2. Впровадження роздільного методу збору твердих побутових відходів, з 

наступним використанням сировини та утилізацією відходів.  

3. Облаштування ділянок по збору твердих побутових відходів контейнерами, 

огорожею. 

 

Виконання проектів землеустрою щодо:  

-  організації і встановлення меж санітарно-захисних зон від виробничих 

споруд на підставі висновків відповідних служб;  

-   встановлення прибережних захисних смуг існуючих водойм з урахуванням 

існуючих умов забудови, що склались та містобудівної документації;  

-  встановлення охоронних зон пам’яток культури на підставі відповідно 

проведених робіт та досліджень. 

 

Рекомендації щодо режиму використання територій населеного пункту 

 

При зміні цільового призначення земель сільськогосподарського призначення 

під житлову забудову місцевим органам самоврядування керуватись діючим 

земельним законодавством.  

Землі, придатні для потреб сільського господарства, повинні надаватися 

насамперед для сільськогосподарського використання.  

При освоєнні територій в межах існуючих санітарно-захисних зон, що 

генеральним планом запропоновані до скорочення виконати заходи, щодо зменшення 

СЗЗ відповідно до  

Наказу № 173 "Про затвердження санітарних правил планування та забудови 

населених пунктів";  

Передбачити  встановлення  та  дотримання  прибережних  захисних  смуг  

водних об’єктів, здійснення комплексних заходів щодо збереження водності малих 

річок, охорони їх від забруднення і засмічення та забезпечити перебування земель 

ПЗС у державній (комунальній) власності і обмеження господарської діяльності на 

територіях водоохоронних зон і прибережно-захисних смуг відповідно до статей 80, 

81, 87, 88, 89, 91 Водного кодексу України.  

Дотримуватися Лісового Кодексу, Закону України "Про охорону 

навколишнього природного  середовища"  та  інших  законодавчих  актів  України  в  

межах  територій  ДП «Клавдієвське лісове господарство» Клавдієвського лісництва. 

ДП «Клавдієвське лісове господарство», як постійному лісокористувачу:  
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- забезпечувати охорону, захист, відтворення, підвищення продуктивності 

лісових насаджень, посилення їх корисних властивостей, підвищення родючості 

ґрунтів, вживати інших заходів відповідно до законодавства на основі принципів 

сталого розвитку;  

- дотримуватися правил і норм використання лісових ресурсів;  

- вести лісове господарство на основі матеріалів лісовпорядкування, 

здійснювати використання лісових ресурсів способами, які забезпечують збереження 

оздоровчих і захисних властивостей лісів, а також створюють сприятливі умови для їх 

охорони, захисту та відтворення;  

- вести первинний облік лісів;  

- дотримуватися встановленого законодавством режиму використання 

земель;  

- забезпечувати охорону типових та унікальних природних комплексів і 

об'єктів, рідкісних і таких, що перебувають під загрозою зникнення, видів тваринного 

і рослинного  світу,  рослинних  угруповань,  сприяти  формуванню  екологічної  

мережі відповідно до природоохоронного законодавства;  

- забезпечувати безперешкодний доступ до об'єктів електромереж, інших 

інженерних споруд, які проходять через лісову ділянку, для їх обслуговування. 

Освоєння територій в межах пожеж захисних розривів від лісових масивів 

можливе при умові виконання компенсуючих протипожежних заходів, які є 

обґрунтованим відхиленням від будівельних норм та відповідного погодження їх із 

суб'єктом нормування;   

Організація протипожежних заходів, в т.ч.: при будівництві об’єктів, 

першочергово передбачити  мережі  протипожежного  водопроводу  з  розташуванням  

гідрантів  та  дотримання протипожежних розривів від лісових масивів;  

Якщо під час проведення будь-яких земляних робіт виявлено знахідку 

археологічного або історичного характеру, виконавець робіт зобов'язаний зупинити їх 

подальше ведення і протягом однієї доби повідомити про це  відповідний орган 

охорони культурної спадщини, на території якого проводяться земляні роботи.  

Роботи на щойно виявлених об'єктах культурної спадщини здійснюються за 

наявності письмового дозволу відповідного органу охорони культурної спадщини на 

підставі погодженої з ним науково-проектної документації (ст. 37 Закону України 

«Про охорону культурної спадщини»).  

Забезпечити виконання заходів з цивільного захисту населення у особливий 

період та на мирний час. 
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2.17 ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНУ 

№ 

п/п 
Назва показників 

Одиниці 

виміру 

Значення показників 

Існуючий 

стан 

Етап 

20 р. 

1 Населення осіб 1510 2770 

2 
Територія в межах населеного пункту, 

всього: 
га 1358 1868 

 Житлової забудови, всього га 215.29 272.0 

 з них:    

 - садибної га 131.34 166.24 

 - резерв садибної  - 3.11 

 - доущільнення існуючої садибної забудови  - 2.46 

 - багатоквартирної  1.07 1.07 

 
- території, відведені під садибну житлову 

забудову, але не освоєні 
га 82.88 82.88 

 
- переведення садової та дачної забудови в 

садибну 
га 

- 
16.24 

 Громадської забудови, всього га 33.20 179.96 

 Складські території га 40.68 77.0 

 Виробничої забудови  га 8.78 682.23 

 Комунальної, всього га 8.21 27.75 

 у тому числі    

 - території кладовищ га 2.21 8.83 

 
- території головних споруд інженерної 

інфраструктури 
га 6.0 18.92 

 Транспортної інфраструктури, всього 
га 

75.93 185.67 

 - вулично-дорожньої мережі 75.93 185.67 

 Ландшафтно-рекреаційної  та озелененої га 328.83 370.19 

 у тому числі:    

 
- озеленені території загального 

користування 
га - 78.18 

 
- озеленені території спеціального 

призначення 
га - 126.08 

 - Ліси та інші лісовкриті площі, лісопарки  72.8 72.8 

 - рекреаційного призначення га - 93.13 

 - інші озеленені та відкриті га 256.03 - 

 Водних поверхонь га 73.2 73.2 

 Сільськогосподарського призначення га 557.64 - 

 Колективних та індивідуальних садів га 16.24 - 

3 Житловий фонд м2 74160 124500 
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№ 

п/п 
Назва показників 

Одиниці 

виміру 

Значення показників 

Існуючий 

стан 

Етап 

20 р. 

к-сть 

будинків/кварт

ир 

603/640 1222(1259) 

 
Середня житлова забезпеченість 

населення загальною площею 
м2/ос. 49.1 45.0 

4 Нове житлове будівництво 

м2 - 34340 

к-сть 

будинків/кварт

ир 

- 294 (294) 

 - Одноквартирне садибне 

м2 - 34340 

к-сть 

будинків/кварт

ир 

- 294 (294) 

5 Об’єкти громадського обслуговування:    

 Дитячі дошкільні заклади, всього місць 25 95 

 Загальноосвітні школи, всього місць 240 360 

6 
Вулично-дорожня мережа та транспорт 

населеного пункту 
   

 Довжина вулиць і доріг, всього: км 9.91 86.820 

 Щільність вулиць і доріг, всього км/км2 0.7 4.7 

 
Протяжність мережі наземного 

пасажирського транспорту 
км 9.33 18.78 

 Щільність мережі км/км2 0.7 1.1 

 Рівень автомобілізації (легкові автомобілі) на 1 тис. осіб 231 300 

7 Інженерне забезпечення    

 Водопостачання   - 

 Сумарний відпуск води тис. м3/добу 0.294 3.820 

 Каналізація    

 Загальне надходження стічних вод тис. м3/добу - 3.820 

 Сумарна потужність очисних споруд тис. м3/добу - 8.6 

 Електропостачання    

 Сумарне споживання електроенергії 
млн. кВт 

год/рік 
- 40.132 

 
Потужність джерела покриття 

електронавантажень 
тис. кВт - 8.548 

 Теплопостачання    

 Подача тепла, всього МВт - 15.584 

 Газопостачання    
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№ 

п/п 
Назва показників 

Одиниці 

виміру 

Значення показників 

Існуючий 

стан 

Етап 

20 р. 

 Споживання газу млн. м3/рік - 4,77 

8 Інженерна підготовка та захист території    

 Регулювання русел рік/водойм км/га - 3.3/62.77 

 Дощова каналізація км - 44.8 

 Очисні споруди дощової каналізації одиниць - 5 

9 Санітарне очищення території    

 Обсяги твердих побутових відходів тис.т./рік 0.581 1.066 

 



91 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ДОДАТКИ 
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ГРАФІЧНА ЧАСТИНА 


