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ВСТУП 

 

Внесення змін до генерального плану села Підгірці Обухівського району Київської 

області виконано ТОВ «ПРОЕКТГЕНПЛАН» на замовлення та відповідно до завдання 

Підгірцівської сільської ради Обухівського району Київської області (договір № 29/08-ГП 

від 03.10.2016 р.) згідно рішення чотирнадцятої сесії VII скликання Підгірцівської сільської 

ради від 18 серпня 2016 року № 7.14.VІІ.  

Підставою для прийняття рішення про внесення змін до генерального плану є 

результати містобудівного моніторингу проведеного ДП «УкрНДІпроцивільсільбуд» у 2016 

році. 

Зміни до генерального плану населеного пункту стосуються окремих частин території, 

що були визначені містобудівним моніторингом та пропозиціями, що надійшли під час 

проведення громадських слухань «Проекту внесення змін до генерального плану села 

Підгірці» і включають коригування показників розрахункової чисельності населення, 

функціонального призначення територій, інженерно-транспортної інфраструктури, з 

урахуванням державних інтересів. 

Вихідними даними для розроблення генерального плану слугували:  

- дані містобудівного моніторингу генерального плану с. Підгірці,  

- дані топографічного знімання території у масштабі 1:2000 у геодезичній 

системі координат місцевій з наданням можливості переведення в УСК 2000, виконані ПП 

«ГЕОСКАНЕС» у 2016 році;  

- дані Державного земельного кадастру щодо наявності земель та розподіл їх за 

власниками землі;  

- дані Підгірцівської сільської ради про розвиток господарства села, наявність 

житлового фонду;  

- пропозиції органів місцевого самоврядування, органів виконавчої влади на 

місцях та окремих служб щодо соціально-економічного та територіального розвитку села;  

- інші документи та матеріали, надані сільською радою. 

При розробці проекту внесення до Генерального плану враховані: 

- «Генеральний план села Підгірці Обухівського району Київської області», 

виконаний ДП «УкрНДІпроцивільсільбуд» та затверджений рішенням XXXIV сесії VI 

скликання від 28 березня 2013 року; 

- Містобудівний моніторинг генерального плану с. Підгірці Обухівського району 

Київської області, виконаний ДП «УкрНДІпроцивільсільбуд» у 2016 році та затверджений 
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рішенням чотирнадцятої сесії VII скликання Підгірцівської сільської ради від 18 серпня 2016 

року № 7.14.VІІ 

- Проект організації та розвитку лісового господарства Державного 

підприємства «Київське лісове господарство» Київського обласного та по м. Києву 

управління лісового та мисливського господарства. Козинське лісництво, розроблений 

Українським Державним проектним лісовпорядним виробничим об’єднанням, 2015 р; 

- Детальний план території що планується під будівництво багатоквартирного 

житлового комплексу з будинками садибної забудови та соціально-побутового призначення 

в межах с. Підгірці Обухівського району Київської області, затверджений рішенням двадцять 

шостої сесії VII скликання Підгірцівської сільської ради від 22 червня 2017 року №16.26-УII; 

- Детальний план території щодо будівництва багатоквартирних житлових 

будинків з вбудовано-прибудованими нежитловими приміщеннями по вул. Озерна с. 

Підгірці Обухівського району Київської області, затверджений рішенням тридцять третьої 

сесії VII скликання Підгірцівської сільської ради від 26 жовтня 2017 року №29.33-УII; 

- Науково-технічний висновок про інженерно-геологічні вишукування, 

виконаний ТОВ «МАЙСТЕР-ГЕО», 2015р. 

- Заяви громадян,  пропозиції «Журналу реєстрації пропозицій громадськості». 

Містобудівною документацією Внесення змін до генерального плану села Підгірці 

визначено: 

- основні принципи і напрямки планувальної організації та функціонального 

призначення території; 

- перспективна чисельність населення, обсяги та структура нового житлового 

будівництва; 

- пропозиції щодо формування мережі об’єктів громадського обслуговування 

населення, що забезпечують соціально-гарантований рівень життя згідно з державними 

будівельними нормами; 

- організацію вулично-дорожньої та транспортної мережі;  

- напрями розвитку інженерної інфраструктури, інженерної підготовки і 

благоустрою; 

- заходи з охорони навколишнього природного середовища, охорони та 

збереження культурної спадщини. 

Проект розроблено відповідно до Земельного кодексу України, Водного кодексу 

України, Законів України «Про основи містобудування», «Про регулювання містобудівної 

діяльності», «Про Генеральну схему планування території України», «Про благоустрій 

населених пунктів», «Про землеустрій», «Про охорону культурної спадщини», «Про охорону 

навколишнього природного середовища», «Про природно-заповідний фонд», нормативно-
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правових актів та нормативно-методичних положень Міністерства регіонального розвитку, 

будівництва та житлово-комунального господарства України (Державного комітету України 

з будівництва та архітектури) та з урахуванням державних інтересів щодо забезпечення: 

екологічної безпеки територій, збереження та раціонального використання природних 

ресурсів; розвитку мережі автомобільних доріг загального користування державного 

значення, зокрема, національної автодороги Н-01 Київ-Знам’янка  і територіальної 

автодороги Т-10-06 Глеваха-Підгірці, а також функціонування та розвитку вулиць і доріг 

населеного пункту (лист Київської облдержадміністрації від 06.10.2017 № 11-23/4304 «Про 

визначення державних інтересів для розроблення змін до генерального плану села Підгірці 

Обухівського району»). 

Роботу виконано з дотриманням вимог Державних будівельних норм України ДБН 

Б.1.1-15:2012 «Склад та зміст генерального плану населеного пункту», ДБН 360-92** 

«Містобудування. Планування та забудова міських і сільських поселень» та ДБН Б.2.4-1-94 

«Планування і забудова сільських поселень». 

Основні показники генерального плану села Підгірці відповідно до завдання 

розраховані на двадцятирічний період. 

Проект внесення змін да генерального плану виконано з урахуванням даних 

державного земельного кадастру на паперових і електронних носіях на оновленій 

картографічній основі в цифровій формі як набори профільних геопросторових даних і 

єдиній системі класифікації та кодування об’єктів будівництва для формування баз даних 

містобудівного кадастру. 
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1. МІСЦЕ НАСЕЛЕНОГО ПУНКТУ У СИСТЕМІ РОЗСЕЛЕННЯ 

1.1 Економіко географічне положення 

Село Підгірці є центром Підгірцівської сільської ради Обухівського району Київської 

області, якій підпорядковані Креничі та Романків. Населений пункт розташований в 

північній частині Обухівського району за 28 км від центру м. Києва на захід від 

автомобільної дороги національного значення Н 01 Київ-Знам’янка. 

Населений пункт розташований у лісостеповій зоні, на правому березі Дніпра. Клімат 

помірно-континентальний, помірно теплий, м'який, з достатнім зволоженням. В 

геоморфологічному відношенні територія села знаходиться в межах Придніпровської 

алювіальної низовини. Рельєф слабо хвилястий, утворений алювіальними відкладеннями. 

У геологічній будові приймають участь четвертинні алювіальні піщано-глинисті 

відкладення, що залягають на розмитій поверхні порід Київської свити, місцями, бучакської 

та канівської свит палеогенового віку. 

Ґрунти на ділянці малогумусні легкі супіски і суглинки. 

За гідрологічним районуванням територія знаходиться в межах Дніпровсько-

Донецького артезіанського басейну. Значна частина населеного пункту відноситься до 

підтопленої території. 

Наявне населення села за даними сільської ради на 01.01.2016 року становило 11545 

осіб. Фактична площа населеного пункту – 1960,24 га. 

До територія села на півночі примикає автодорога місцевого значення, зі сходу - 

автодорога Н-01 Київ-Знам'янка, з півдня село примикає до с. Романків та В. Дмитровичі 

(Великодмитровицька сільська рада Обухівського району), з заходу - до земель 

держлісгоспу. 

Варто зазначити, до спорудження дамби Плюти-Конча-Заспа на території населеного 

пункту майже не велось будівництво. На підвищених ділянках будувались будинки дачного 

типу та літні будинки баз відпочинку на стрічкових і стовпчастих фундаментах. Після 

спорудження дамби, відносно захищена територія, почала забудовуватись 2-3-х поверховими 

будинками. Останнім часом ведеться інтенсивне будівництво малоповерховими житловими 

будинками котеджного типу, а також завдяки новим технологіям в сфері інженерії та 

будівництва починають зводити багатоповерхові будинки. 

Громадський центр – компактний, сформований загальноосвітньою школою І-ІІІ 

ступенів, дошкільним навчальним закладом, фельдшерсько-акушерським пунктом та 

аптекою бібліотекою, поштовим відділенням та культовою спорудою. 

Село електрифіковане та газифіковане. 
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1.2. Коротка історична довідка 

Згідно з давніми переказами, село виникло ще в часи Київської Русі. Назва 

характеризує його географічне розташування – пагорби Київського плато (Круча, Ткачів 

горб, Високий горб, Винниця), під якими лежать Підгірці, нагадують гори. 

Біля Підгірців у 1950 р. виявлено поселення трипільської археологічної культури (3 

тис. до н.е.), доби пізньої бронзи (2 тис. до н.е.), поселення і скарб бронзових речей 

передскитського часу (ІХ-VIII ст. до н.е.). В урочищах Обірок і Човника досліджено скарб 

бронзових прикрас, поховання. А також поселення із залишками будівель та бронзової 

майстерні раннього залізного віку (V ст. до н.е.), яке дало назву археологічній підгірцівській 

культурі. На горі Винниці зберігаються залишки курганів скитського часу — Гострі Могили. 

Перші згадки про село відносяться до XVI ст. У своєму заповіті Семен Мелешкович 

роздав свої маєтки, у т.ч. і Підгірці, різним монастирям. До того часу село належало 

київському землянинові, пану Богуфалу Михайловичу Паші. Мелешкович у 1563 р. заповів 

Підгірці Микільському монастиреві з правом викупу Пашею. У 1629 р. село, маючи 31 двір, 

належало Печерському панненському (дівочому) монастиреві. 

22 грудня 1648 р. універсал Богдана Хмельницького вимагав від підгірцівських селян 

бути «в послушенстві» ігумені Києво-Печерського дівочого монастиря Магдалини Біленької. 

Належність Підгірців Свято-Вознесенському Фролівському монастиреві універсалом 3 

лютого 1660 р. підтвердив гетьман Іван Самойлович. У 1729 р. Фролівський Києво-

Подільський монастир мав у Підгірцях 52 двори. 

У 1742 р. збудовано Свято-Михайлівську церкву, що зберіглася до наших днів і є 

архітектурною пам’яткою XVIII ст. 

У XVIII ст. Підгірці носили статус містечка. 

1900-го року в Підгірцях знаходилося 372 двори, в яких мешкало 1980 жителів. 

Місцеві селяни займалися хліборобством, а дехто з них відправлявся на заробітки до Києва. 

Земля (2180 десятин) належала селянам. У Підгірцях працювали: православна церква, 

однокласна парафіяльна школа, 27 вітряків місцевих селян. 

Під час громадянської війни, у 1919 р., місцеве населення підтримувало повстанський 

рух селян Київщини, очолюваний отаманом Данилом Зеленим. 

У 1923 р. село ввійшло до складу Обухівського району Київської округи Київської 

губернії. 

У 1930-х роках село понесло багато втрат під час колективізації, Голодомору, 

репресій. Великих збитків і людських втрат зазнало с. Підгірці і під час Великої Вітчизняної 

війни. 

У своєму подальшому розвитку село було тісно пов’язане із розвитком м. Києва за 

рахунок свого близького розташування та налагодженого транспортного сполучення. 
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1.3. Існуюче використання території 

Для існуючого використання території села Підгірці характерне відсутність чіткої 

планувальної структури та хаотичність забудови, що зумовлено відсутністю протягом 

тривалого часу містобудівної документації, яка б регламентувала забудову та інше 

використання території. Фактично першим містобудівним документом, розробленим на всю 

територію села став Генеральний план села Підгірці Обухівського району Київської області, 

виконаний ДП «УкрНДІпроцивільсільбуд» та затверджений рішенням XXXIV сесії VI 

скликання від 28 березня 2013 року. 

Слід зазначити, що територія села Підгірці довгий час розглядалася як резерв 

територіального розвитку м. Києва. Так, Генеральним планом розвитку міста Києва на період 

до 2005 року, затвердженого постановою Ради міністрів УРСР 13 травня 1986 року, ця 

територія входила до планувальної зони Ходосівська, площею 255 га, з яких 90 га 

передбачалося освоїти до 2000 р.  

Генеральним планом міста Києва на період до 2020 року, затвердженого рішенням 

Київради № 370/1804 від 28.03.2002 року, положення попереднього генерального плану були 

конкретизовані. Згідно з планувальною структурою територія села Підгірці входила до 

планувальної зони 2 а. Зокрема в межах сельбищного району Ходосівка – Підгірці (713029) 

передбачалося розміщення 3060 тис. кв. м загальної площі житла, в тому числі: 600 тис. кв. м 

садибної житлової забудови та 2460 тис. кв. м багатоповерхової житлової забудови. 

Центр планувальної зони сельбищного району Ходосівка – Підгірці, що мав 

виконувати функції загальноміського та регіонального рівня обслуговування, планувався в 

північній частині цього району вздовж автомагістралі Київ-Знам’янка.  

Крім того, для забезпечення збалансованості місць проживання та місць прикладання 

праці в структурі планувальної зони 2 а передбачалося формування промислових та 

комунально-складських районів (722727, 722729, 732828, 733129), галузевою спрямованістю 

яких мали бути промисловість будівельних матеріалів, лісова та деревообробна 

промисловість, об’єкти комунального та транспортного обслуговування, складське 

господарство. 

Однак Генеральний план, виконаний ДП «УкрНДІпроцивільсільбуд», розроблявся без 

урахування рішень зазначеної вище містобудівної документації, виключно виходячи з потреб 

села, щодо розміщення нової житлової забудови, закладів культурно-побутового 

обслуговування, об’єктів виробничого та комунального призначення, а також інженерної 

інфраструктури. 

За затвердженим генеральним планом площа села складає 1960,24 га. 
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З неї площу в 200,55 га або 10,23 % займають землі житлової забудови, які 

представлені  будинками садибного типу, а також територіями відведеними під житлову 

садибну забудову 277,12 га або 14,14 % . 

Одну з найбільших частин території села займають сільськогосподарські угіддя, на які 

припадає 417,17 га або 21,28 % площі села, що в переважній більшості представлена 

підсобними селянськими господарствами. 

Територію громадської забудови, що становить 14,90 га або 0,76 %, формують 

земельні ділянки установ народної освіти, закладів охорони здоров’я, підприємств торгівлі, 

громадського харчування та побутового обслуговування. Крім того, під громадську забудову 

відведені земельні ділянки площею 9,7 га. 

Територія виробничої забудови села (57,22 га або 0,86 %) представлена земельними 

ділянками сільськогосподарських та промислових підприємств. 

Комунальні території (2,86 га або 0,15 %) включають земельні ділянки головних 

споруд інженерної інфраструктури та кладовища. 

Територію транспортної інфраструктури, що становить 131,84 га або 6,73 %, формує в 

основному вулично-дорожня мережа населеного пункту. 

На території спецпризначення припадає 9,43 га площі села. 

Найбільшу площу села займає ландшафтно-рекреаційна територія (484,22 га або 

24,70%), що включає ліси (279,41 га) та ділянки, розташованих у межах села, садівницьких 

товариств (204,23 га).  

Території водних поверхонь займають площу 51,54 га (2,63 % від території села). 

Інші території, що включають вільні від господарського використання земельні 

ділянки та полоси відчуження інженерних споруд, складають 205,67 га або 10,43 %. 

Таблиця 1.3.1 

Структура існуючого використання території с. Підгірці 

 

№ Територія 
Площа 

га % 

 Територія в межах населеного пункту, всього: 1960,24 100 

 у тому числі   

1 Житлової забудови, всього 477,67 24,4 

 з них:   

1.1 садибної 200,55 10,23 

1.2 багатоквартирної   

 крім того:   

 території, відведені під садибну житлову 

забудову, але не освоєні 
277,12 14,14 

2 Громадської забудови, всього 24,6 1,25 

 крім того     
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№ Територія 
Площа 

га % 

 території відведені під громадську 

забудову, але не освоєні 
9,7 0,5 

3 Виробничої, всього  57,22 2,95 

4 Комунальної, всього 2,86 0,15 

 з них   

 
території головних споруд інженерної 

інфраструктури 0,38 0,02 

 території кладовищ 2,48 0,13 

5 Складської, всього 95,87 4,89 

6 Спеціального призначення 9,43 0,48 

7 Транспортної інфраструктури, всього 131,84 6,73 

 у тому числі   

7.1 вулично-дорожньої мережі 127,40  

8 Ландшафтно-рекреаційної  та озелененої, всього 484,22 24,70 

 з них   

8.1 озеленені території загального користування - - 

8.2 лісів 279,41 14,25 

8.3 дач та садівницьких товариств 204,23 10,42 

8.4 пляжі 2,15 0,11 

9 Водних поверхонь 51,54 2,63 

10 Сільськогосподарських угідь 417,17 21,28 

11 Інші 205,67 10,43 
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2. ПРИРОДНІ УМОВИ ТА РЕСУРСИ ОСВОЄННЯ НАСЕЛЕНОГО ПУНКТУ 

 

2.1 Геолого-геоморфологічна характеристика 

 

Місцеположення 

Населений пункт Підгірці  розташований у Київській області в межах Обухівського 

району, у лісостеповій зоні. Територія відноситься до Обухівсько-Васильківського фізико-

географічного району. У геоморфологічному відношенні знаходиться в межах Київського 

плато. 

Абсолютні відмітки поверхні у проектних межах коливаються від 93,6 до 181,2 

метрів, створюючи перепад висот у  87,6 метри. 

 

Ґеологічна будова.  

В геологічній будові приймають участь четвертинні, неогенові та палеогенові 

відклади. 

Четвертинні відклади покривають всю територію та представлені суглинками, 

глинами та пісками. 

Неогенові відклади мають локальне розповсюдження та представлені різнобарвними 

глинами та пісками полтавської свити. 

Нижче залягають палеогенові відклади, представлені харківськими пісками та 

алевролітом, глиною, піском та мергелем київської світи та пісками бучацької та бучацько-

канівської світи. 

Загальна характеристика геологічної будови має істотне значення в плані інженерно-

будівельної оцінки. При цьому головним об’єктом характеристики є четвертинні відклади, 

які суцільним чохлом покривають територію. 

 

2.2 Гідрологічні та гідрогеологічні умови 

 

Гідрологічні умови.  

Водні об’єкти на території населеного пункту представлені одним озером та мережею 

меліоративних каналів. 

В межах території, що проектується, стаціонарні гідрологічні спостереження не 

проводяться. 
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Гідрогеологічні умови 

Територія розташована в межах Дніпровсько-Донецького артезіанського басейну.   

Води алювіального водоносного горизонту залягають на глибинах від 0,3 до 1,5 

метри. Живлення водоносного горизонту здійснюється за рахунок інфільтрації атмосферних 

опадів, а також за рахунок вод більш давніх відкладень. За результатами хімічного аналізу, 

ґрунтові води відносяться до гідрокарбонатно-кальцієво-магнієвих вод з мінералізацією 0,4-

0,5 г/л. 

Прогнозні ресурси підземних вод у межах Обухівського району становлять 75,2 тис. 

м3/добу. 

 

2.3 Клімат території та ґрунтовий покрив 

 

Кліматичні умови 

Клімат  атлантико-континентальний, що характеризується теплим літом і м’якою, із 

частими відлигами, зимою.  

Температура повітря:   

- середньорічна + 6,9 ºС, 

- абсолютний мінімум – -36 ºС, 

- абсолютний максимум + 39 ºС. 

Розрахункова температура:  

- самої холодної п’ятиденки – -22 ºС, 

- зимова вентиляційна – -9,8 ºС. 

Опалювальний період: 

- середня температура – -1,1 ºС, 

- період - 187 діб. 

Тривалість безморозного періоду: 

 - середня 161 днів. 

Глибина промерзання ґрунту: 

- середня 80 см, 

- максимальна 152 см. 

Середньорічна відносна вологість повітря - 77 %. 

Атмосферні опади: 

- середньорічна кількість - 498 мм: в т. ч. теплий період - 360 мм, холодний -  

138 мм, 

- середньодобовий максимум 40 мм, 

- спостережний максимум 103 мм (20. 07. 1902 р.). 
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Висота снігового покриву: 

 - середньодекадна 28 см, 

 - максимальна 75 см. 

Кількість днів із стійким сніговим покривом  - 85. 

Домінуючі напрямки вітру та їх повторюваність: 

- холодний період -  Зх – 15,4 %, 

- теплий період - ПнЗх – 19,3 %. 

Особливі атмосферні явища (прояв днів/рік): 

- тумани 49 днів, 

- заметілі 17 днів, 

- грози 30 днів, 

- град 1,7 днів  

- пилові бурі 1,6 днів. 

Максимальна швидкість вітру (можлива): 

- 19 м/с - кожний рік,  

- 21-22 м/с - один раз  в 5-10 років, 

- 23-24 м/с – один раз в 15-20 років.  

Згідно будівельних норм, територія с.Підгірці відноситься до IIВ підрайону, другого 

будівельно-кліматичного району. 

У цілому, кліматичні умови щодо планувальної організації території с.Підгірці 

сприятливі.  

Планувальне рішення враховує існуючий характер вітрового режиму.  

 

Ґрунтовий покрив 

Згідно грунтово-географічного районування, с.Підгірці відноситься до лісостепової 

зони опідзолених, вилужених і типових чорноземів. 

Ґрунтовий покрив в межах села Підгірці (відповідно до планово-картографічних 

матеріалів, наданих ДУ «Держгрунтохорона») представлений переважно малогумусними 

легкими супісками і суглинками.. Менш поширені ясно-сірі і сірі опідзолені середньозмиті 

супіщані ґрунти, а також типові малогумусні чорноземами (вміст гумусу 3-6%), що 

формуються на лесах, які поширені в лісостеповій агроґрунтовій зоні. 

Особливо цінних ґрунтів, відповідно до наказу Держкомзему від 06.10.2003 № 245 

«Про затвердження переліку особливо цінних груп ґрунтів», у межах територій, 

передбачених для подальшого розвитку населеного пункту немає. 
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2.4 Інженерно-будівельна оцінка території 

Відповідно «Схеми інженерно-геологічного районування України» (М 1:500000), 

територія відноситься до категорії середньої складності будівельних умов освоєння.  

Підземні води по відношенню до бетону не мають агресивності. 

В сейсмічному відношенні (ДБН В.1.1 - 12/2014 ”Будівництво в сейсмічних районах 

України”) відповідно карти „А” для проектування та будівництва об’єктів і будівель 

масового громадського, промислового призначення, різних житлових об’єктів в міській та 

сільській місцевості територія відноситься до несейсмічної зони (5 балів). Згідно карт „В” 

для проектування та будівництва об’єктів і будівель підвищеного рівня відповідальності, що 

мають коефіцієнт надійності не менш 1,1 у відповідності з ГОСТ 27751-88, пошкодження або 

руйнування яких під впливом землетрусу може призвести до надзвичайних ситуацій 

регіонального рівня, територія відноситься до несейсмічної зони (5 балів) та  „С” для 

особливо відповідальних об'єктів і споруд, що мають коефіцієнт надійності за 

відповідальністю не менш ніж 1,2 у відповідності з ГОСТ 27751-88, пошкодження або 

руйнування яких під впливом землетрусу може призвести до надзвичайних ситуацій 

державного рівня, територія відноситься до сейсмічних зон (6  балів відповідно). 

Ґрунтові умови характеризуються І типом просідання з можливим проявом ІІ типу. 

За умов складності інженерно-будівельного освоєння виділяються: 

–  території сприятливі для будівництва. Це ділянки зі спокійним рельєфом. Ґрунтові 

води залягають на глибині > 2,5 м. від поверхні. Ухили поверхні складають 0,5 - 8%.  

– території малосприятливі для будівництва. Представлені локальними пониженнями 

та заболоченістю. Ґрунтові води залягають на глибинах < 2,5 м від поверхні. До того ж, 

рівень їх коливається в залежності від кількості атмосферних опадів. Освоєння цих ділянок 

потребує додаткових капітальних затрат на інженерну підготовку території. 

 – території несприятливі для будівництва. Представлені ділянками із наявністю 

крутих ухилів та ерозійними осередками з  потенційним розвитком зсувних процесів, а також  

техногенно-порушеними територіями. Дані ділянки потребують невідкладного інженерного 

захисту. 
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3. ЕКОЛОГО-МІСТОБУДІВНА ОЦІНКА 

 

Розділ розроблений відповідно до вимог ДБН Б.2.4-2-94, ДБН 360-92** та ДСП 173-

96.  

Графічне викладення матеріалу представлено на “Схемі планувальних обмежень...”,  

М 1:5000. Санітарно-захисні зони (СЗЗ) підприємств і об’єктів наведені нормативні.  

На основі аналізу природної та техногенно-екологічної ситуації була складена схема 

планувальних обмежень, яка є основою для розроблення функціонально-планувальної 

структури території.  

Нижче наведені характеристики стану окремих складових навколишнього природного 

середовища, на основі аналізу яких виконано еколого-містобудівне обґрунтування 

перспективного розвитку території. 

 

3.1 Повітря 

За метеорологічними умовами с.Підгірці відноситься до територій з помірним 

потенціалом забруднення атмосферного повітря та умовно сприятливими умовами 

розсіювання промислових викидів (районування України за потенціалом забруднення). 

Стан атмосферного повітря залежить від обсягів забруднюючих речовин стаціонарних 

та пересувних джерел забруднення. Головними стаціонарними джерелами забруднення 

атмосферного повітря на території с. Підгірці є сільськогосподарські, комунальні та 

виробничі об’єкти. 

Стаціонарні пости спостереження за станом забруднення атмосферного повітря в 

населеному пункті відсутні. 

Головним джерелом забруднювання повітряного басейну населеного пункту виступає 

транзитний автотранспорт. Найбільша інтенсивність руху відмічається по автомобільній 

дорозі Н-01 і по вулицях Київській, Васильківській, Гагаріна, Боровкова та інших. 

 Транзитний транспорт, який рухається по дорозі спричиняє шум, погіршує 

екологічний стан села та навантажує магістральну мережу. За останні роки дана проблема 

навіть погіршилась, що визначається також технічним зносом рухомого складу техніки та 

сумнівною якістю пального. Серед забруднюючими речовин варто виділити окисли вуглецю, 

окисли азоту, легкі органічні сполуки, пил. Збільшення викидів забруднюючих речовин перш 

за все зумовлено збільшенням автотранспорту, погіршенням технічного стану 

автомобільного парку, незадовільною якістю палива, відставанням темпів розвитку вулично-

шляхової мережі, труднощами щодо контролю великої кількості автотранспорту як джерела 
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забруднення атмосфери (приватний транспорт, транзит). Емпіричні рівні забруднення в 

межах зони впливу дороги  становлять 0,2 ГДК і не перевищують нормативних величин. 

Проектне рішення враховує проблему забруднення повітря. Система організації 

дорожнього руху спрямована на її вирішення. При цьому фактор забруднення повітря 

знаходиться в постійно динамічному стані і залежить від багатьох складових.  

 

3.2 Водний басейн 

Поверхневі водойми с.Підгірці представлений озером та мережею меліоративних 

каналів.  

 Забруднення поверхневих вод в першу чергу відбувається за рахунок обсягів скидів 

зливових вод, як організованих, так і по рельєфу місцевості. Все поверхневе забруднення 

може спостерігатись за рахунок незадовільного стану утримання територій прибережної 

захисної смуги, а також в прилеглих місцях будинків садибної забудови.  

Водопостачання села здійснюється за допомогою  двох артезіанських свердловин. 

Частина мешканців по вул. Межігірська мають локальну систему водопостачання у складі 

свердловини та розподільчих водопровідних мереж. Деякі промпідприємства мають власні 

локальні системи водопроводу. Свердловини, споруди та мережі знаходяться в межах 

території підприємства. Перший пояс санітарної охорони свердловин витриманий і 

огороджений. 

Якість  питної води по санітарно-мікробіологічних та фізико-хімічним показниках 

частково відповідає вимогам ДСаНПіНу 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної 

призначеної для споживання людиною»  

Відповідно до проектних рішень господарсько-питне водопостачання передбачається 

централізованим комунальним водопроводом, що має забезпечити надійний санітарний 

контроль за якістю, а також за раціональним використанням питної води.  

Територія населеного пункту не каналізована. Мешканці с.Підгірці користуються 

вигребами. 

 

3.3 Стан ґрунтів 

Спеціальних робіт по геохімічній зйомці ґрунтів с. Підгірці не виконувалось.  

Тверді побутові відходи від населення організовано вивозяться спеціалізованою 

організацією на основі укладених договорів, на полігон твердих побутових відходів №5, який 

розташований в районі с. Підгірці. Також частково утилізація побутового сміття 

здійснюється на присадибних ділянках шляхом компостування та спалювання 

Земельні ресурси зазнають негативного впливу від накопичень побутових відходів, 

значна частина яких могла б знайти застосування як вторинна сировина. На сьогодні полігон 
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ТПВ №5 є переповненим і знаходиться у незадовільному стані, забруднюючи навколишнє 

природне середовище та погіршуючи санітарно-гігієнічну стан прилеглих територій. 

Для вирішення питання поводження з твердими побутовими відходами у населеному 

пункті у подальшому необхідна розробка спеціалізованої схеми санітарного очищення з 

уточненням першочергових та перспективних заходів, поліпшення екологічного та 

санітарного стану території, скорочення об’ємів ТПВ, тощо.  

Значний внесок у забруднення ґрунтового покриву припадає  також на зони (векторні) 

впливу діяльності автотранспорту, де може фіксуватися перевищення ГДК по вмісту важких 

металів.  

Окрім того, на території населеного пункту, розміщені кладовища традиційного 

поховання, які також виступають потенційним джерелом забруднення ґрунтів. Санітарно-

захисна зона від території кладовища до житлових і громадських будівель повинна бути не 

меншою 300 м. При цьому, мають виконуватись вимоги ДСанПіН 2.2.2.028-99 «Гігієнічні 

вимоги щодо облаштування і утримання кладовищ в населених пунктах України». 

Варто зауважити, що забруднені ґрунти є вторинним джерелом забруднення 

підземних та поверхневих вод, а також атмосферного повітря через незадовільний стан 

покриття вулиць, недостатню кількість зелених насаджень. 

 

3.4 Акустичний режим 

Основним джерелом шуму є вулична мережа з інтенсивним рухом автотранспорту. 

Санітарні розриви від червоних ліній вулиць до лінії регулювання житлової забудови 

потрібно приймати, згідно з ДБН 360-92** (п. 3.32).  

Також вздовж населеного пункту проходить автомобільна дорога Н-01 із 

встановленням відповідних санітарних розривів, згідно ДСП 173-96. Проектне рішення дані 

обмеження враховує. Система організації руху та реконструкція вуличної мережі, з 

визначенням червоних ліній, спрямована на вирішення транспортної проблеми. 

Вздовж східної межі населеного пункту проходить залізниця. Шумове забруднення 

від залізниці має лінійно-векторне поширення і утворює зону акустичного дискомфорту з 

рівнями шуму, що перевищують 65 дБА, на відстані до 100 м від колій. Як планувальні 

обмеження в проекті прийнята нормативна санітарно-захисна зона 100 м (у відповідності з 

ДБН 360-92**, ДСП 173-96).  

Решта джерел шумового забруднення, такі як підприємства та трансформаторні 

підстанції, мають локальний вплив, що, як правило, не виходить за межі санітарно-захисної 

або охоронної зони об`єктів. 
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3.5 Радіаційний фон 

Відповідно постанови КМУ № 106 від 23.07.1991 року і № 600 від 29.01.1994 року, 

територія, що проектується, не входить в перелік територій, забруднених в результаті аварії 

на ЧАЕС Рівні гама-фону становлять у середньому 12 мкР/год, щільність забруднення 

ґрунтів цезієм 137 складає  менше  1 ки/км2.  

Дозиметричний паспорт населеного пункту не розроблявся. Природна радіоактивність 

не перевищує допустимі норми згідно БДУ – 91.  

Виходу радону не зареєстровано. Система планувальних обмежень відсутня. 

 

3.6 Електромагнітне забруднення 

Джерелом електромагнітного випромінювання на території населеного пункту є 

існуючі коридори ЛЕП 10кВ із охоронними зонами 10 метрів відповідно (ДБН 360-92**, 

табл.8.5а*). 

Дані обмеження відносяться до постійного фактору присутності. Проектне рішення 

дану ситуацію враховує. 

 

3.7 Природно-ландшафтні фактори 

Об’єкти природно-заповідного фонду у межах населеного пункту відсутні.  

Природоохоронні території у с. Підгірці в основному представлені прибережною 

захисною смугою  від озера «Блакитне», розмір якої встановлений згідно містобудівних 

умов, що відображено в кресленнях чинного генерального плану. Також у межах населеного 

пункту наявна система меліоративно-дренажних водотоків (каналів), які мають смуги 

відведення розміром 10 метрів. Господарське використання земель даної території 

регламентується дією Земельного та Водного кодексів України та Постановою КМУ №502 

від 13. 05. 96 р.  

Трансформація осушуваних земель у забудовані, особливо неконтрольована, що на 

даний час і відбувається в с.Підгірці, пов’язана зі значним ризиком як для довкілля, так і для 

населення. Незадовільний технічний стан осушувальних систем, списаних і діючих, через 

відсутність належного догляду за осушувальною мережею, замулення і заростання каналів, 

дрен призводить до неспроможності виконання ними основної функції – відведення 

надлишкових вод. Їх руйнування та безсистемна забудова створюють екологічну та 

техногенну небезпеку в річкових басейнах, істотно зменшують захищеність населених 

пунктів та нових забудованих територій, заплав, замкнених знижень від затоплення і 

підтоплення, провокуючи виникнення надзвичайних ситуацій при повенях і горінні 

торф’яників, забруднення поверхневих і ґрунтових вод на сельбищних територіях за 

відсутності централізованої каналізування та очисних споруд. 
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У прибережних захисних смугах навколо водойм та в межах  смуг відведення 

забороняється: 

- розорювання земель (крім підготовки ґрунту для залуження й залісення), а також 

садівництво та городництво; 

-  зберігання та застосування пестицидів і добрив; 

-  улаштування літніх таборів для худоби; 

- будівництво будь-яких споруд (крім гідротехнічних, гідрометричних та лінійних),  у 

тому числі баз відпочинку, дач, гаражів та стоянок автомобілів; 

- улаштування звалиш сміття, гноєсховищ, накопичувачів рідких і твердих відходів 

виробництв, кладовищ, скотомогильників, полів фільтрації тощо; 

-  миття та обслуговування транспортних засобів і техніки. 

Об’єкти, що знаходяться у прибережній захисній смузі та смузі відведення каналів 

можуть експлуатуватись, якщо при цьому не порушується її режим. Не придатні для 

експлуатації споруди, а також ті, що не відповідають встановленим режимам 

господарювання, підлягають винесенню. 

На даному етапі з урахуванням сучасних вимог землекористування необхідне 

розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

прибережної захисної смуги водних об’єктів в натурі (на місцевості) спеціалізованими 

землевпорядними організаціями на існуючій кадастровій базі. 

Отже, проектне рішення розглядає території прибережних захисних смуг, смуг 

відведення, як складову екологічної мережі з перспективою їх упорядкування, озеленення та 

благоустрою. 

 

3.8 Планувальні обмеження 

Система планувальних обмежень представлена головним чином СЗЗ від 

сільськогосподарських, комунальних, виробничих об’єктів та транспортної мережі. Усі вони 

відносяться до ІІ – V класу шкідливості, для яких нормативні СЗЗ становлять від 500 до 50 м. 

 

Таблиця 3.8.1 

Нормативні СЗЗ основних діючих виробництв та інших об’єктів 

 

№ 

з/п 
Об’єкти 

Нормативна 

СЗЗ, (м) 
Документ 

1 Виробничі та сільськогосподарські об’єкти   

 Сільськогосподарське підприємство 

(свиноферма) 
500 ДСП 173-96 
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№ 

з/п 
Об’єкти 

Нормативна 

СЗЗ, (м) 
Документ 

 Підприємство по виробництву бетону 300 ДСП 173-96 

 Сепарація твердих побутових відходів 100 ДСП 173-96 

 ТОВ «НВО-Телеоптика» 50 ДСП 173-96 

 Піщаний кар’єр  50 ДСП 173-96 

 Підприємство по виробництву будівельних 

матеріалів 
50 ДСП 173-96 

 Склад будівельних матеріалів 50 ДСП 173-96 

 Логістичний центр 50 ДСП 173-96 

 
Виробничі підприємства (не діючі) 50 

ДСП 173-96  

(п.4.3) 

 Транспортні об’єкти (мийка, заправки) 50 ДСП 173-96 

2 Об’єкти комунального призначення 

 

Кладовище (діюче)  300 

ДСП 173-96 

(додаток №4); 

ДСанПіН 2.2.2.028-99 

 
Полігон твердих побутових відходів №5 500 

ДСП 173-96 

(додаток №4) 

3 Комунікаційні об’єкти 

 
ЛЕП  напругою 10 кВ – охоронна зона 10 

ДБН 360-92**, 

(табл. 8.5а*) 

 Газопровід горючого газу високого тиску – 

відстані до фундаментів будинків і споруд 
10 

ДБН 360-92**, 

(додаток. 8.1) 

4 Транспортні коридори 

 
Автомобільна дорога  загальної мережі  100 

ДСП 173-96 

(п.5.25) 

 Залізниця 100 ДБН 360-92** (п.7.8) 

5 Природоохоронні об’єкти 

 
Прибережна захисна смуга водного об’єкту – 

озера (пропозиції щодо встановлення) 
50 ВКУ (ст. № 88)  

 

СЗЗ деяких об’єктів можуть бути не витриманими й охоплювати житлову забудову. 

Отже, формування СЗЗ виробництв в умовах сьогодення це надзвичайно складне питання. У 

відповідності з ДСН 173-96 (п. 5.14) 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 
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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 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.  

Планувальні обмеження природоохоронного значення представлені системою 

пропозицій по подальшому установленню прибережних захисних смуг, які становлять для 

існуючого озера 50 метрів і смуг відведення меліоративно-дренажних водотоків (каналів) – 

до 10 метрів. 

Таким чином, система планувальних обмежень, що регламентує проектне рішення 

представлена СЗЗ ІІ -V класу шкідливості, прибережними захисними смугами та системою 

зелених насаджень. Проектне рішення дані вимоги враховує. 

При прийнятті проектних рішень щодо функціонального використання території 

також враховуються охоронні зони комунікаційних об’єктів, інженерних мереж та споруд (як 

існуючих, так і проектних). 

 

3.9 Еколого-містобудівний прогноз 

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

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

охорони й оздоровлення навколишнього середовища села у проекті рекомендовано виконати 

ряд планувальних і технічних заходів. Даний комплекс заходів повинен реалізовуватись 

через дію законів України щодо екологічного стану та санітарно-епідеміологічного контролю 

території, місцевого самоуправління. 

Щодо охорони атмосферного повітря рекомендовано виконати комплекс заходів: 

- застосування нових технологій та обладнання, у тому числі очисного устаткування, 

що дозволить мінімалізувати шкідливий вплив на оточуюче середовище та в подальшому 

узгодити в установленому порядку з органами санепідконтролю розмір санітарно-захисних 

зон; 

- інтенсивне озеленення та упорядкування санітарно-захисних зон (між джерелами та 

житловою забудовою); 

- перенесення джерел шкідливого впливу в глибину виробничих майданчиків (у 

першу чергу ТОВ «НВО Телеоптика»); 

*для сільськогосподарських підприємств необхідно сформувати санітарно-захисні 

зони шляхом розробки проектів облаштування СЗЗ, в т.ч., при можливості, за рахунок 

повного або часткового використання внутрішнього простору виробничих територій. 
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Контроль за виконанням цих заходів здійснюють установи санепідслужби. Можливість 

розміщення перспективної забудови на територіях, що входять до складу нормативних СЗЗ 

(згідно з ДСП 173-96) слід розглядати лише після отримання відповідного висновку 

державної санітарно-епідеміологічної експертизи про скорочення СЗЗ у визначеному чинним 

законодавством порядку» (п.3.5.2.(ц) ДБН Б. 1-3-97). 

- створення та облаштування нових виробничих, сільськогосподарських, комунально-

складських та транспортних об’єктів, які будуть відноситись до II - V класу шкідливості із 

дотриманням санітарно-захисної зони розміром від 500 та 50 метрів відповідно; 

- будівництво нового ринку із дотриманням санітарних відстаней розміром 50 метрів, 

відповідно «Ветеринарно-санітарних правил для ринків», затверджених наказом головного 

державного інспектора ветеринарної медицини України від 04.06.1996р.,№23); 

- розроблення проектів організації санітарно-захисних зон нових промислових 

територій у комплексі з проектом будівництва підприємств з першочерговою реалізацією 

заходів, передбачених у зоні; 

- упорядкування системи транспортних об’єктів із дотриманням вимог щодо їх 

санітарних розривів; 

- проходження через територію (південна частина) населеного пункту траси проектної 

Великої кільцевої автодороги (ВКАД); 

- встановлення дієвого контролю за санітарним станом на в’їзді у населений пункт; 

Окрім того, з метою забезпечення нормативної якості повітря рекомендується: 

- проведення реконструкції комунальних систем та об’єктів тепло- і водопостачання 

шляхом впровадження новітніх енергоефективних технологій; 

- коригування транспортної схеми села;  

- здійснення постійного моніторингу за джерелами викидів забруднюючих речовин в 

атмосферне повітря. 

Щодо охорони водного басейну: 

- встановлення прибережної захисної смуги  водних об’єктів на території населеного 

пункту до 50 метрів в залежності від площі водного дзеркала відповідно ВКУ, ст.88, 

містобудівної ситуації (відповідно до Земельного кодексу України), а також відповідно до 

проектів ПЗС, що виконувались на окремі водні об’єкти; 

- розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж прибережної захисної смуги водних об’єктів в натурі (на місцевості) на 

території села Підгірці; 

- розроблення проекту водоохоронної зони водних об’єктів, відповідно до вимог 

Водного та Земельного кодексів України; 
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- розроблення проекту смуг водовідведення загальної мережі водних поверхонь 

меліоративно-дренажних водотоків (каналів); 

- здійснення екологічного оздоровлення водних об’єктів населеного пункту за рахунок 

проведення гідротехнічних заходів; 

- розроблення робочого проекту та будівництво мережі зливової каналізації;  

- впровадження системи комунального водопостачання за рахунок роботи 

комунального водопроводу із забезпеченням надійного санітарного контролю як за якістю, 

так і за раціональним використанням питної води; 

- облаштування ділянок водопровідних споруд; 

- прокладка мереж водопостачання по території нової забудови та заміна існуючих, 

що вийшли з ладу; 

- посилення державного нагляду та контролю за дотриманням режимів господарської 

діяльності, визначених Постановою КМ України №2024 від 18.12.1998р. «Про правовий 

режим зон санітарної охорони водних об'єктів», розробка спеціалізованих проектів зон 

санітарної охорони джерел водопостачання (свердловин); 

- проведення будівництва мереж самопливної каналізації; 

- застосування локальних очисних споруд каналізації закритого типу з дотриманням 

параметрів санітарно-захисних зон від 5 до 35 метрів в залежності від визначеної потужності 

даних споруд. Остаточні розміри санітарно-захисних зон та потужності очисних споруд 

будуть конкретизовані на подальших стадіях проектування та за рахунок здійснення 

спеціалізованої проектної документації; 

- відведення земельної ділянки у південно-східній частині населеного пункту 

орієнтовною площею 2,0 га для будівництва каналізаційних очисних споруд закритого типу 

із впровадженням новітніх технологій та удосконаленої системи очищення та знезараження 

із дотриманням санітарно-захисної зони від даного інженерного об’єкту у розмірі 150 метрів 

(ДСП 173-96, додаток 12); 

- поліпшення роботи системи каналізації за рахунок будівництва нових 

каналізаційних насосних станцій з санітарно-захисною зоною 20 метрів; 

- першочергове 100% охоплення житлових будинків, що знаходяться у СЗЗ кладовищ 

централізованими мережами водопостачання; 

- обладнання не каналізованої житлової забудови водонепроникними вигребами з 

подальшим вивозом відходів асенізаційним транспортом на очисні споруди каналізації .  

Стосовно охорони ґрунтів: 

- проведення геохімічного обстеження території села; 
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- 100% охоплення території планово-подвірною санітарною очисткою, реалізація 

програми роздільного збору побутових відходів, що дозволить зменшити на 30-50% обсяг 

вивозу твердих побутових відходів;  

- проведення заходів по рекультивації та санації території полігону ТПВ №5; 

- відведення території для облаштування сміттєпереробного заводу із встановленням  

санітарно-захисної зони 500 метрів (ДСП 173-96, додаток 4); 

- спорудження сміттєсортувальної станції із дотриманням параметрів санітарно-

захисної зони розміром 100 метрів (ДСП 173-96, додаток 4); 

- розробка спеціалізованої схеми санітарного очищення населеного пункту з 

уточненням першочергових та перспективних заходів, спрямованих на поліпшення 

екологічного та санітарного стану території; 

- закриття двох діючих кладовищ, що вичерпали свій територіальний ресурс із 

подальшим зменшенням санітарно-захисної зони до 100 м після завершення кладовищного 

періоду  (ДСанПіН 2.2.2.028-99); 

- відведення та облаштування території під розміщення нового кладовища 

традиційного поховання із дотриманням нормативної санітарно-захисної зони розміром 300 

метрів (ДСанПіН 2.2.2.028-99); 

- покращення дорожнього покриття вуличної мережі.  

Щодо фізичних факторів впливу на навколишнє середовище (шум та електромагнітне 

випромінювання): 

Акустичне навантаження: 

Одним із основних джерел шумового забруднення є автомобільний транспорт. 

Забезпечення нормативного санітарно-гігієнічного стану прилеглих до магістральних вулиць 

територій забезпечується переважно за рахунок створення придорожніх захисних зелених 

насаджень та дотримання правил землекористування в межах захисних смуг доріг та 

дотримання санітарних розривів згідно ДБН 360-92** (п. 7.32* та 3.32 ).   

Також по території населеного пункту (вдовж південної межі) передбачається 

проходження проектної Великої кільцевої автодороги з дотриманням відповідних відстаней 

від бровки земляного полотна до житлової забудови розміром 100 метрів (ДСП 173-96, 

п.5.25). 

Для першої лінії забудови вздовж основної магістральної вуличної мережі необхідно 

впроваджувати застосування шумозахисних екранів та інших додаткових заходів (віконні 

блоки, облицювальні матеріали та інше). 

Для першої лінії забудови вздовж основної магістральної вуличної мережі необхідно 

впроваджувати застосування шумозахисних екранів та інших додаткових заходів (віконні 

блоки, облицювальні матеріали та інше). 
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Електромагнітне забруднення: 

Проектом передбачається створення нових коридорів ЛЕП напругою 10 кВ, охоронна 

зона для яких встановлюється розміром 10 метрів (ДБН 360-92**, табл.8.5а). 

Ландшафтно-планувальні заходи: 

Формування планувальної структури села з урахуванням особливостей ландшафту: 

- поліпшення стану і збереження існуючих, а також створення нових зелених 

насаджень у межах с. Підгірці; 

- проведення інвентаризації системи зелених насаджень у відповідності з вимогами п. 

6.8 «Правил утримання зелених насаджень міст та інших населених пунктів»; 

- формування локальних місць рекреаційного використання з їх благоустроєм та 

ландшафтною організацією (дендрологічний склад, малі архітектурні форми);  

- формування СЗЗ (озеленення, благоустрій) підприємств села; 

- гідротехнічне упорядкування та екологічне оздоровлення водних об’єктів; 

- формування єдиної системи контрольно-спостережних постів системи моніторингу 

сільського середовища (житлова зона, рекреаційна зона, промислова зона, акваторія). 
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4. НАСЕЛЕННЯ ТА ТРУДОВІ РЕСУРСИ 

 

4.1. Сучасний стан 

Наявне населення села Підгірці на 01.01.2016 року становило 11545 осіб, що складає 

34,4% від чисельності населення Обухівського району Київської області 

Останнє десятиріччя показник чисельності населення має тенденцією до збільшення. 

За період 2008 – 2016 рр. кількість населення збільшилась майже в півтора рази, а саме на 

3594 особи (з 7951 осіб у 2008 році до 11545 осіб у 2016 році). Осанні 5 років щорічне 

збільшення в середньому складало 450 осіб/рік. 

 

Таблиця 4.1.1 

Динаміка чисельності населення 

с. Підгірці, 2008 – 2016 р.р. 

На початок року 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Загальна кількість 

наявного 

населення, осіб 

7951 8164 8640 8963 9109 10010 10604 10899 11545 

 

Динаміка природного руху за період з 2008 р. по 2016 р. була негативною. Такі 

демографічні процеси села Підгірці відповідають загальній тенденції природного руху 

сільського населення Київської області. Її характеризує перевищення в 2-3 рази кількості 

померлих над кількістю народжених.  

Слід зазначити, що з 2008 р. по 2015 р. кількість народжених коливалася в діапазоні 

від 64 до 103 осіб на рік, а кількість померлих в середньому складала 136 осіб. Сальдо 

природного руху має від’ємні показники з абсолютним мінімумом (-103 особи) у 2009 році.  

 

Таблиця 4.1.2 

Динаміка природного руху населення с. Підгірці у 2008-2015 роках 

За рік 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Загальний приріст (+) чи 

зменшення (-) 
-90 -103 -91 -44 -20 -60 -92 -75 

у тому числі:  

народжених 70 80 78 98 103 64 78 68 

померлих 160 183 169 142 123 124 170 143 
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Механічний рух населення у період з 2008 р. по 2015 р. мав  додатні показники. 

Загалом за вище згаданий період до села прибуло 3961 особа, а виїхало – 83 особи. 

Найбільша кількість прибулих спостерігалася у 2014 році (33 особи), а найбільша кількість 

вибулих – у 2012 році (921 особа). Також, можна зазначити, що сальдо міграцій коливалося в 

діапазоні від +190 до +921 осіб за період 2008-2015 р.р.. 

Загалом, можемо говорити, що стабілізація кількості населення села Підгірці 

відбувається за рахунок механічного руху. 

 

Таблиця 4.1.3 

Динаміка механічного руху населення с. Підгірці у 2008-2015 роках 

За рік 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Загальний приріст (+) 

чи зменшення (-) 
+303 +597 +414 +190 +921 +654 +387 +721 

у тому числі:  

прибулих 323 588 423 214 921 657 398 728 

вибулих 20 9 9 24 0 3 11 7 

 

Вікова структура населення села є неоднорідною (табл. 4.1.4). Станом на 2016 рік 

найвища частка припадала на групу осіб працездатного віку (58 % від загальної кількості 

населення), що є гарним показником для села і позитивним чинником його соціально-

демографічного та економічного розвитку. Відносно ідентичними за чисельністю є старша 

вікова група (населення старше працездатного віку - 2309 осіб або 20 %) та група осіб 

молодше працездатного віку (2539 осіб або 22 %). 

 

Таблиця 4.1.4 

Вікова структура населення с. Підгірці 

2016 р., осіб 

Вікові групи населення 
Чисельність населення 

осіб % 

Всього 11545 100 

молодше працездатного віку 2539 22 

у працездатному віці 6697 58 

старше працездатного віку 2309 20 

З групи працездатного населення 2328 особи зайняті у виробництві. З групи старше 

працездатного віку працюють 97 пенсіонерів. Таким чином, на початок 2016 року загальна 

чисельність трудових ресурсів села становила 2425 осіб. 
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4.2. Прогноз чисельності населення та трудових ресурсів 

На розрахунковий період до 2036 року очікується позитивна динаміка зростання 

чисельності населення села Підгірці, зумовлена в основному механічним приростом у 

результаті розширення території житлової забудови. 

Загалом чисельність постійного населення села на кінець розрахункового періоду 

зросте майже на 54 % і становитиме, як очікується, 22,2 тис осіб (табл. 4.2.1). 

Таблиця 4.2.1 

Динаміка перспективної чисельності населення с. Підгірці 

На початок року 2016 2021 2026 2031 2036 

Загальна кількість постійного 

населення, осіб 11545 13362 15510 18197 22269 

Темпи приросту чисельності 

населення до 2016 року, %  
15,7 34,3 57,6 92,4 

Темпи приросту чисельності 

населення до попереднього року, %  
15,7 16,1 17,3 22,0 

 

За прогнозом демографічної ситуації у Київський області в цілому та Обухівському 

районі зокрема кількість народжуваних у період з 2016 року до 2036 року коливатиметься в 

діапазоні від 6 до 7 осіб на 1000 мешканців, а кількість померлих дещо перевищуватиме цей 

показник, що визначатиме від’ємний природний приріст чисельності населення.  

Натомість механічний приріст населення в розрахунковий період матиме позитивну 

тенденцію. Очікується, що за рахунок міграційних процесів кількість мешканців щорічно 

зростатиме на 330 – 550 осіб. 

Таблиця 4.2.2 

Динаміка руху населення с. Підгірці, 2016-2036 р.р. 

осіб 

За рік 2016 - 2020 2021 - 2025 2026 - 2030 2031 - 2036 

Загальний приріст (+) чи 

зменшення (-) 1817 2148 2687 4012 

природний приріст 
202 186 234 256 

механічний приріст 
1615 1962 2453 3756 

Прогнозується, що механічний приріст населення буде в основному забезпечувати 

особи у працездатному віці. Протягом розрахункового періоду чисельність населення в цій 

віковій групі зросте з 6 697 осіб у 2016 році до 13230 осіб у 2036 році, тобто в 1,98 рази.  
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Це сприятиме підтриманню стабільно високої частки населення села у цій віковій 

групі, яка в перспективі становитиме 58 – 59 %% від загальної чисельності населення.  

Одночасно при збільшенні абсолютної кількості осіб у групі населення молодше 

працездатного віку (зросте з 2539 осіб у 2016 році до 2649 осіб у 2036 році) та у групі 

населення старше працездатного віку (зросте з 2309 осіб у 2016 році до 6242 особи у 2036 

році або у 2,7 рази) передбачається: 

тенденція зменшення питомої ваги осіб молодше працездатного віку (з 22,0 % до 

12,2 %) та  

тенденція збільшення питомої ваги групи населення старше працездатного віку (з 

20,0 % до 28,7 %), – 

що відповідає загальному прогнозу демографічної ситуації в регіоні. 

Таблиця 4.2.3 

Динаміка структури населення с. Підгірці 

за віковими групами 

На початок року Од. вим 2016 2021 2026 2031 2036 

Загальна кількість 

постійного населення 

осіб 11545 13362 15510 18197 22269 

% 100 100 100 100 100 

у тому числі 

молодше працездатного 

віку 

осіб 2539 2409 2408 2530 2755 

% 22,0 18,0 15,5 13,9 12,4 

у працездатному віці осіб 6697 7895 9209 10780 13230 

% 58,0 59,1 59,4 59,2 59,6 

старше працездатного 

віку 

осіб 2309 3057 3893 4887 6284 

% 20,0 22,9 25,1 26,9 28,0 

 

Загалом перспективна вікова структура населення матиме позитивний вплив на 

баланс трудових ресурсів с. Підгірці та сприятиме розбудові села. 

Крім того, демографічний потенціал села визначатимуть власники 1,3 тисяч 

земельних ділянок садівницьких товариств, включених до межі населеного пункту, що 

планують перевести в категорію садибної забудови, а також власники 2,050 тисяч земельних 

ділянок, наданих під садибне житлове будівництво («друге житло») в межах населеного 

пункту. Зважаючи на сезонний характер перебування, додаткове навантаження на 

інфраструктуру села (крім дошкільних та загальноосвітніх закладів) буде незначним і за 

прогнозними оцінками становитиме біля 700 осіб.
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5. ЖИТЛОВИЙ ФОНД 

 

5.1. Сучасний стан 

Житловий фонд села Підгірці, за даними Підгірцівської сільської ради, станом на 

початок 2016 року становив 541923 м2 загальної житлової площі. 

Існуючий житловий фонд формують: 8 будинків (1 будинок – триповерховий, 7 – 

чотири-, п’ятиповерхові) багатоквартирної забудови загальною площею 8408 м2 (104 

квартири), 3724 одноквартирних будинків садибного типу загальною площею 536015 м2. 

Найбільша частка населення проживає в садибному одноквартирному житловому 

фонді (11293 осіб або 97 % існуючого населення), в багатоквартирному житловому фонді 

проживає 312 осіб або 3 % існуючого населення. 

На початок 2016 року забезпеченість житлом у розрахунку на одного мешканця села 

Підгірці склала 46,9 м2 загальної площі.  

Показники розподілу існуючого житлового фонду за видами забудови та розселення 

населення наведені в таблиці 5.1.1. 

 

Таблиця 5.1.1 

Розподіл існуючого житлового фонду с. Підгірці 

 

Тип житлового 

фонду 

Існуючий житловий 

фонд Загальна 

площа, м2 

Кількість 

наявного 

населення, 

осіб 

Житлова 

забезпеченість, 

м2/особу будинків квартир 

Садибний 

одноквартирний 
3724 3724 536 015 11293 47,5 

Багатоквартирний 8 104 8408 312 26,9 

Всього 3732 3803 544 423 11605 46,9 

 

Загалом житловий фонд села характеризується задовільним технічним станом. За 

даними Підгірцівської сільської ради в аварійному та ветхому стані перебуває 1 будинок 

садибного типу, загальною площею 48 м2, який розташований на вулиці Дніпровській. 

В межах населеного пункту 2050 земельних ділянок відведені під садибну забудову, 

на 1084, з яких, вже розпочато будівництво. 

Рішеннями чинного генерального плану передбачено реконструкцію існуючих дач та 

садівницьких товариств під садибну забудову ( ДБН 360-92** п.3.49 * за умови приведення 
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вулично - дорожньої мережі та інженерного обладнання до нормативів садибної забудови 

сільських населених пунктів). Проектом внесення змін до генерального плану села Підгірці 

враховується дане рішення генплану. 

 

5.2. Житлове будівництво 

Перспективне житлове будівництво спрямоване на покращення житлових умов 

мешканців села та створення нових районів компактного проживання перспективного 

населення. Загалом за період з 2016 по 2036 рр. передбачено зведення 534 430 м2 загальної 

площі житлових будинків, з яких 283 633 м2 припадає на багатоквартирний фонд. 

Житлове будівництво буде здійснюватися в основному за рахунок містобудівного 

освоєння вільних від забудови територій. 

 

5.3 Житлове будівництво на етапі до 20 років 

Містобудівною документацією в межах проектної території передбачається освоєння 

59,09 га під багатоквартирну житлову забудову, що дозволить розмістити в межах проектної 

території 283,63 тис. м2 загальної площі та розселити понад 980 осіб (квартирний фонд 

становитиме 4099 од.).  

Крім того, передбачено будівництво блокованих будинків, загальною площею 59031 

м2, розрахункова кількість мешканців становить 437 осіб. 

Також на етапі будівництва будівництво будинків садибного типу загальною площею 

194 270 м2 житла. 

Таблиця 5.3.1 

Житлове будівництво на етапі до 20 років 

 

№ 

з/п 
Назва показників Одиниця виміру 

У межах 

проектної 

території 

1 2 3 4 

1 Житлове будівництво, всього: м2 загальної площі 534430 

  % 100,0 

 у  тому числі:   

1.1 - блокована м2 загальної площі 59 031 

  % 11,0 

1.2 - садибна забудова м2 загальної площі 194 270  

  % 36,5 

1.3 - багатоквартирна забудова м2 загальної площі 281 129 
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№ 

з/п 
Назва показників Одиниця виміру 

У межах 

проектної 

території 

1 2 3 4 

  % 52,5 

2 Квартирний фонд одиниць 6040 

 

5.5 Перспективний житловий фонд та розселення 

Реалізація програми житлового будівництва, передбаченої проектом, дозволить 

збільшити загальний обсяг житлового фонду проектної території до 1 070 903 м2 житла, 

тобто майже у 2 рази проти існуючого обсягу. 

Загальна житлова забезпеченість, за умови реалізації передбачених проектом 

детального плану території обсягів житлового будівництва, становитиме 48,4 м2 на особу. 
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6. ГОСПОДАРСЬКИЙ КОМПЛЕКС 

 

6.1. Сучасний стан 

Господарський комплекс с. Підгірці має диверсифіковану структуру місць 

прикладання праці, які представлені як малими, так і великими підприємствами.  

На території села, за даними сільської ради, розташовано два діючих підприємства 

переробної промисловості та одне недіюче, а також підприємство високотехнологічної галузі 

промисловості. 

 

Сільське, лісове та рибне господарство 

На території села розвинутою сільськогосподарською галуззю є галузь тваринництва, 

яка орієнтована на розведення свиней і локалізується в західній частині села, тим самим 

утворюючи певний господарський центр (Кооператив «Комунар», ДП «Степове Плюс» ТОВ 

«Весела Свинка») в межах якого на сьогодні працевлаштовано 20 осіб. 

Промисловість 

Промисловість у с. Підгірці представлена підприємствами переробної галузі 

(переробка твердих побутових відходів (ПКТТП «Магістраль»); виробництво керамічних 

плиток і плит (ТОВ «Гідроспецсервіс»); виробництво матраців (ПП «ПНЕВМОМАСТЕР» - 

недіюче підприємство). Окремий промисловий центр формує високотехнологічне 

виробництво, а саме підприємство з виготовлення медичної апаратури (ТОВ «НВО 

ТЕЛЕОПТИК»). Таким чином, в промисловості на сьогодні зайнято 150 осіб. 

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів 

На території села функціонує п’ять підприємств роздрібної торгівлі із загальною 

торговою площею 360 м2, в якому зайнято 21 особа, а також магазин оптової торгівлі з 15 

працюючими. 

Вздовж Дніпровського шосе, а також в західній частині с. Підгірці розміщено 

автомобільно-заправні станції, де зайнято 23 особи, а також розміщується станція технічного 

обслуговування з 5 працюючими. 

Транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність 

З транспортних підприємств в північній частині села функціонує логістичний центр, 

де зайнято 60 осіб. 

Також, в населеному пункті є склад будматеріалів (3 працюючих) та відділення 

зв’язку «Укрпошта» (2 працюючих). 

Тимчасове розміщування й організація харчування 

У с. Підгірці розташований готель «Сенатор Парк» на 30 місць, де працює 20 осіб, а 

також будується новий готельно-ресторанний комплекс по Дніпровському шосе. 
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Крім того вздовж Дніпровського шосе розташовані потужні ресторанні комплекси 

(Ранчо, Лобстер, Рестоград Імперія, Тераса, Трипільське сонце), Підприємства громадського 

харчування загалом розраховані на 1200 посадочних місць та працевлаштовують 89 осіб. 

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування 

До цієї галузі належать органи місцевого самоврядування села, в яких зайнято 15 осіб. 

Освіта 

Заклади освіти представлені загальноосвітньою школою І-ІІІ ступенів на 96 місць, що 

розташована по вулиці Васильківська, 39/1 (32 працюючих) та дитячим дошкільним 

закладом «Ромашка» (12 працюючих). 

Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги 

У селі по вулиці Васильківська, 39 функціонує фельдшерсько-акушерський пункт, 

потужністю 50 відвідувань за зміну, де зайнято 2 особи, а також аптечний пункт, який 

працевлаштовує 2 особи. 

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок 

В населеному пункті працює бібліотека, яка розрахована на 20 читацьких місць із 

загальною кількістю працюючих – 1 особа. 

Також, в селі є стадіон загального користування та приміщення для фізкультурно-

оздоровчих занять (вбудоване у приміщення школи), пляжний клуб «Бірюза» які разом 

працевлаштовують 16 осіб. 

Інші види економічної діяльності 

Інші види економічної діяльності представлені об’єктами житлово-комунального 

господарства, а саме: КП «Підгірцівський благоустрій» (8 працюючих). Також, по 2 особи 

працює на кладовищах та в перукарні. 

Структура зайнятих по підприємствах та установах наведена в таблиці 6.1.1. 

 

Таблиця 6.1.1 

Структура зайнятих села Підгірці за галузями економіки 

на кінець 2016 р. 

Види економічної діяльності осіб 

Усього зайнято, осіб 540 

Сільське, лісове та рибне господарство 20 

Промисловість 150 

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних 

засобів і мотоциклів 
104 

Транспорт, складське господарство, поштова та 

кур’єрська діяльність 
65 
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Види економічної діяльності осіб 

Тимчасове розміщування й організація харчування 109 

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного 

обслуговування 
15 

Освіта 46 

Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги 4 

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок 17 

Інші види економічної діяльності 10 

 

6.2.Перспективи розвитку господарського комплексу 

Проектом Генерального плану с. Підгірці передбачений подальший розвиток 

існуючих підприємств та установ, а також створення на території населеного пункту нових 

місць прикладання праці в промисловій і комунальній сфері та сфері обслуговування 

населення. Загалом кількість місць прикладання праці в господарського комплексу села 

збільшиться на 540 одиниці й на кінець розрахункового періоду досягне 1625 одиниць. 

Сільське, лісове та рибне господарство 

Основними сільськогосподарськими підприємствами села будуть фермерські 

господарства, а також агровиробничі підприємства, що орендують сільськогосподарські 

землі у власників паїв. Зокрема, в межах території села передбачено розташування двох 

сільськогосподарських підприємств (парникового господарства та свиноферми). Кількість 

працівників становитиме 65 осіб. 

Промисловість  

На перспективу передбачено створення нових місць прикладання праці на 

запланованих під промислове використання територіях. Планується розвиток 

сміттєпереробних підприємств (на базі КПТПВ № 5), підприємств будівельної індустрії та 

підприємств харчової промисловості. Це дозволить збільшити загальну кількість зайнятих у 

промисловості на кінець прогнозного періоду до 286 особи. 

Оптова та роздрібна торгівля 

В розрахунковий період суттєво збільшиться кількість підприємств роздрібної 

торгівлі і, передусім за рахунок будівництва магазинів у районах нового житлового 

будівництва та сучасних оптових магазинів-складів. Передбачено, що чисельність 

працівників цієї галузі становитиме 367 особи. 

Транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність 

На перспективу передбачено створення нових місць прикладання праці (25 місць) у 

сфері транспорту та зв’язку.  
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Тимчасове розміщування й організація харчування 

Проектом генерального плану селища пропонується подальше розширення мережі 

підприємств громадського харчування за рахунок невеликих закладів, спрямованих на 

обслуговування мешканців населеного пункту. Крім того, кількість місць прикладання у цій 

сфері значно зросте внаслідок будівництва готельно-ресторанного комплексу та готелю. На 

кінець розрахункового періоду кількість місць прикладання праці в цій галузі передбачено 

збільшити до 40 місць (без врахування існуючих місць прикладання праці у цій галузі). 

Фінансова та страхова діяльність. Професійна, наукова та технічна діяльність 

У селищі на перспективу передбачено улаштування чотирьох відділень банківських 

установ (22 операційних місць). Загалом кількість зайнятих у цій сфері становитиме 25 осіб.  

Освіта 

У розрахунковий період подальшого розвитку набудуть заклади освіти. Проектом 

генерального плану передбачено будівництво п’яти дошкільних навчальних закладів та двох 

загальноосвітніх шкіл, а також чотирьох дитячих дошкільних закладів поєднаних з 

початковою школою, що збільшить загальну кількість працівників освіти до 678 осіб. 

Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги 

Зростанню місць прикладання праці у цій галузі сприятиме намічене будівництво 

медичного центру, двох амбулаторій загальної практики сімейної медицини та реконструкція 

існуючого фельдшерсько-акушерського пункту. Очікується, що на кінець проектного періоду 

у сфері охорони здоров’я буде 54 місць прикладання праці. 

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок 

Проектом генерального плану селища передбачено будівництво на новоосвоєних 

територіях житлової забудови низки об’єктів спортивних закладів і споруд та культурно-

дозвіллєвого комплексу, що забезпечить збільшення місць прикладання праці в цій галузі до 

34 працівників. 

Інші види економічної діяльності 

Інші види економічної діяльності набудуть розвитку завдяки створенню нових місць 

прикладання праці у сфері комунальних послуг (36 працюючих) та будівництву трьох 

пожежних депо (48 працівників).
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7. ПІДПРИЄМСТВА ТА УСТАНОВИ ОБСЛУГОВУВАННЯ 

 

7.1 Сучасний стан 

Соціальна інфраструктура села Підгірці представлена окремими підприємствами та 

установами обслуговування, передбаченими державними будівельними нормами ДБН 360-

92** «Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень» та ДБН Б.2.4-1-

94. «Планування і забудова сільських поселень». Існуюча соціальна інфраструктура села 

представлена майже усіма необхідними об’єктами, проте потужність деяких з них не 

дозволяє забезпечити належний рівень надання соціально гарантованих послуг населенню 

села. 

 

Установи народної освіти 

У селі по вулиці Васильківська функціонує загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів. Дана 

школа розрахована на 96 місць, а фактична кількість учнів сьогодні складає 160 осіб. 

Дитячий дошкільний навчальний заклад «Ромашка» розміщений по 

вул Васильківська, 39/2. Фактична кількість дітей у ньому складає 53, хоча установа 

розрахована на 30 дітей. 

Позашкільні установи (школи мистецтва) у селі відсутні. 

Установи охорони здоров’я та соціального забезпечення 

З об’єктів охорони здоров’я та надання соціальної допомоги в селі розташований 

фельдшерсько-акушерський пункт по вулиці Васильківській, який розрахований на 50 

відвідувань за зміну і, таким чином, на сьогодні забезпечує близько 18 % нормативної 

потреби. 

В селі є аптека, що забезпечує нормативну потребу на 60 %. 

Фізкультурно-спортивні споруди 

Фізкультурно-спортивні споруди представлені стадіоном загального користування 

площею 1,45 га, що на даний момент задовольняє нормативну потребу на 18 %, та 

спортивними залами загального користування (240 м2 підлоги), нормативна потреба в яких 

складає майже 1000 м2 підлоги, таким чином забезпечується 21 нормативних відсотків. 

Установи культури та мистецтва, культові споруди 

В населеному пункті кількість установ культури та мистецтва не відповідає 

нормативним вимогам і не забезпечує належним чином соціально-культурну потребу 

мешканців села. 

В с. Підгірці є бібліотека, що розрахована на 5 тис. одиниць збереження при 

нормативній потребі 17-20 тис. одиниць збереження. 
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З культових споруд у селі розташована українська православна церква київського 

патріархату. 

Музей, культурно-дозвіллєвий центр чи будь-які інші об’єкти культури та мистецтва у 

селі відсутні. 

Підприємства торгівлі, громадського харчування і побутового обслуговування 

Існуюча мережа магазинів (6 підприємств) забезпечує лише 23 % потреб населення у 

торговельних площах – фактичні 360 м2 проти нормативних 5000 м2. Підприємства торгівлі 

розташовані досить локалізовано на території села і не забезпечують нормативну доступність 

для всіх мешканців даного населеного пункту. 

У с. Підгірці діють заклади громадського харчування, розміщені вздовж 

Дніпровського шосе, загалом розраховані на 1200 посадочних місць, орієнтовані на 

обслуговування в основному жителів Києва. 

Підприємства побутового обслуговування в селі представлені перукарнею (2 

працюючих). 

Кредитно-фінансові установи та підприємства зв’язку 

У селі розташоване відділення поштового зв’язку «Укрпошта». 

Відділення чи філії банків відсутні, хоча існує потреба в розміщенні банківських 

установ. Потребу на подальшому планується задовольняти за рахунок розміщення  

вбудованих відділень в перших поверхах багатоквартирних житлових будинків. 

Підприємства комунального обслуговування 

У с. Підгірці розташований готель на 30 місць, при нормативній потребі 50 місць. 

Потребу на подальшому планується задовольняти за рахунок готельно-ресторанного 

комплексу по Дніпровському шосе в районі залізничної платформи «Романків». 

Установи житлово-комунального господарства  

Село обслуговує 1 установа житлово-комунального господарства – КП 

«Підгірцівський благоустрій». 

Кладовища традиційного захоронення знаходяться по вул. Васильківська та 

вул.Боровкова, їх площа складає 2,72 га та 0,65 га відповідно. 

Пожежне депо (нормативна потреба - 5 машин) у селі відсутнє. 

Таким чином, нормативним показникам в селі Підгірці відповідає лише 

забезпеченість підприємствами громадського харчування, відділенням зв’язку, частково 

установами житлово-комунального господарства, охорони здоров’я та підприємствами 

торгівлі. Решта видів обслуговування не досягає нормативного показника забезпеченості.  

Існуючий рівень забезпеченості наявного населення села основними підприємствами 

обслуговування відповідно до діючих нормативів ДБН 360-92** «Містобудування 

Планування і забудова міських і сільських поселень», наведений у табл.7.1. 
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Таблиця 7.1 

Забезпеченість населення с. Підгірці 

підприємствами та установами обслуговування 

№ 

з\п 

Найменування 

установ та 

підприємств 

обслуговування 

Одиниці 

виміру 

Нормативна 

потужність 

Фактична 

потужність 

Рівень 

забезпеченості, 

% 

1.Установи народної освіти 

1.1 
Загальноосвітня школа 

І-ІІІ ступенів 
місць 1300 96 7,3  

1.2 ДНЗ «Ромашка» місць 400 30 7,6 

2.Установи охорони здоров’я та соціального забезпечення 

2.1 
Фельдшерсько-

акушерський пункт 

відвідувань 

за зміну 
280 50 18,0 

2.2 Аптека об’єктів 2 1 60,6 

3. Фізкультурно-спортивні споруди 

3.1 
Стадіони загального 

користування 
га 8,0 1,45 17,9 

3.2 

Спортивні зали 

загального 

користування 

м2 площі 

підлоги 
1300 240 21,2 

4. Установи культури та мистецтва 

4.1 Бібліотека 
тис. од. 

зберігання 
70 5 7,2 

5. Підприємства торгівлі, громадського харчування 

і побутового обслуговування 

5.1 Магазини  
м2 торгової 

площі 
5000 360 7,0 

5.2 

Підприємства 

громадського 

харчування 

місць 460 1200 249,6 

5.3 

Підприємства 

побутового 

обслуговування 

робочих 

місць 
23 2 8,7 

6. Підприємства комунального обслуговування 

6.1 Готель місць 55 30 54,1 

7. Організації та установи управління, проектні організації, 

кредитно-фінансові установи та підприємства зв'язку 

7.1 
Відділення зв’язку 

Укрпошта 
об'єкт 2 1 54,1 

8. Установи житлово-комунального господарства 

8.1 
КП "Підгірцівський 

благоустрій" 
об'єкт  1 100% 

8.2 

Кладовище 

традиційного 

захоронення 

га 2,77  - 
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7.2. Розрахунок потреби та розміщення підприємств і установ обслуговування 

Розрахунок потреби підприємств і установ обслуговування села Підгірці виконаний 

відповідно до перспективного розселення згідно з нормативами, закладеними у ДБН 360-

92** «Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень», у ДБН Б.2.4-1-

94. «Планування і забудова сільських поселень», у наказі Міністерства економіки України 

від 02.09.2008 р. № 409 та з урахуванням показників чинного Генерального плану. 

За результатами цього розрахунку, наведеного у таблиці 7.2, проектом внесення змін 

до генерального плану передбачено будівництво нових (реконструкція та/або розширення 

існуючих) підприємств та установ обслуговування, що забезпечують досягнення 

нормативного рівня надання соціально гарантованих послуг. 

 

Установи народної освіти  

По установам освіти передбачено будівництво в межах території нової житлової 

забудови дев’яти дошкільних навчальних закладів, з яких чотири дошкільні навчальні 

заклади, об’єднані з початковою школою, що разом з існуючим дошкільним закладом 

«Ромашка» (30 місць) дозволить забезпечити 1190 місць у цих закладах, що дещо перевищує 

нормативний показник, проте дозволяє витримати радіуси обслуговування встановлені 

державними будівельними нормами. Також на додачу до існуючої середньої 

загальноосвітньої школи на 96 учнів пропонується будівництво двох загальноосвітніх шкіл 

на 1800 учнів та на 864 учнів. 

Проектом внесення змін до генерального плану планується будівництво позашкільної 

установи (школи мистецтва) у районі багатоповерхової житлової забудови, що разом з 

загальноосвітньою школою та дитячою дошкільною установою створить потужний 

навчально-виховний комплекс. 

 

Установи охорони здоров’я та соціального забезпечення 

По установам охорони здоров’я передбачено розширення існуючого фельдшерсько-

акушерського пункту, та улаштування лікарських амбулаторій загальної практики, а також 

будівництво медичного центру. 
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Фізкультурно-спортивні споруди 

По фізкультурно-оздоровчим та спортивним будинкам і спорудам передбачено 

будівництво спортивно-оздоровчого комплексу з басейном, спортивного комплексу з 

стадіоном та траси «Ралі-крос», для проведення змагань з мотокросу. Крім того, в перших 

поверхах багатоквартирних будинків передбачено розміщення фітнес-клубів та приміщень 

для занять фізкультурою. 

Установи культури та мистецтва, культові споруди 

Забезпечення нормативної потреби у закладах культури та мистецтва додатково 

передбачено задовольнити шляхом будівництва за рішеннями діючого Генерального плану 

культурно-дозвіллєвого центру та об’єктами, що передбачені у складі проектного 

торговельно-розважального центру.  

Кредитно-фінансові установи та підприємства зв’язку 

Проектом внесення змін до генерального плану передбачено улаштування у 

багатофункціональному комплексі та у перших поверхах багатоквартирних будинків 

відділені кредитних установ та відділень поштового зв’язку. 

Підприємства торгівлі, громадського харчування і побутового обслуговування 

Проектом внесення змін до генерального плану передбачено будівництво 

торговельно-розважального центру, ринку та торговельних закладів, загальна площа яких з 

урахуванням рішень діючого Генерального плану досягне 10000 кв.м. торгової площі. Місця 

у підприємствах громадського харчування поповняться за рахунок будівництва двох 

готельно-ресторанних комплексів, а також невеликих об’єктів – кафе, барів тощо у районах 

житлової забудови. 

Проектом передбачено, також, створення нових площ для розміщення об’єктів 

побутового та комунального обслуговування населення села.  

Крім того, у комунальних зонах населеного пункту заплановано будівництво 

пожежного депо на 2 машини та пожежний пост з 1 машиною. 
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Таблиця 7.2.1 

Задоволення потреб у закладах культурно-побутового обслуговування 

 

№ 

з\

п 

Найменування установ та 

підприємств 

обслуговування 

Одиниця 

виміру 

Нормативи ДБН Б.2.4-1-

94  

Розрахунк

ова 

потреба  

Існуючі 

установи, 

що 

зберігають

ся на 

перспекти

ву 

Необхідне 

нове 

будівницт

во 

Прийня

то по 

проекту 

Розміщення 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Установи народної освіти 

1 
Загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів 
місць 

до 15років 100%; 15-16 

років не менше 50% 
2532 96 2436 2664 

По вул. Проектна 

4; 

 вул. Проектна 76. 

2 

Дошкільний навчальний 

заклад об’єднаний з 

початковою школою 

місць 1,5-6 років 65% 755 30 725 820 

По вул.Проектна 3,  

вул.Проектна 52, 

в районі вул. 

Озерна, Проектна 

31 та вул. Озерна  

3 
Позашкільні установи 

(школа мистецтв) 
учнів 15,3% кількості учнів 387 - 387 350 

По вул. Проектна 4 

 

Установи охорони здоров’я та соціального забезпечення 

1 
Фельдшерсько-

акушерський пункт 

відвідувань за 

зміну 
24 на 1000 жителів 533 50 483 80 

Розширення 

існуючого 

2 

Амбулаторія загальної 

практики сімейної 

медицини 

відвідувань за 

зміну 
24 на 1000 жителів   100 100 

Вбудовані в перші 

поверхи 

багатоквартирних 

житлових 

будинків. 

3 Медичний центр місць 
за завданням на 

проектування 
  300 300 

По вул.Проектна 

35. 
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№ 

з\

п 

Найменування установ та 

підприємств 

обслуговування 

Одиниця 

виміру 

Нормативи ДБН Б.2.4-1-

94  

Розрахунк

ова 

потреба  

Існуючі 

установи, 

що 

зберігають

ся на 

перспекти

ву 

Необхідне 

нове 

будівницт

во 

Прийня

то по 

проекту 

Розміщення 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

3 Аптека (категорія V) об’єктів 0,143 на 1000 жителів 3 1 2 1 

По вул.Проектна 

35, вбудовані у 

ТРЦ,  

в перших поверхах 

багатоквартирних 

будинків 

Фізкультурно-спортивні споруди 

1 Стадіон  га  0.7 на 1000 жителів 16 1,45 14 2,4 

Спортивний центр 

шкільний по 

вул.Проектна 4 

2 
Спортивні зали загального 

користування 

м2 площі 

підлоги 
98 на 1000 жителів 2176 240 1936 1000 

В ТРЦ, готельному 

комплексі біля 

залізничної 

платформи 

«Романків». 

3 
Спортивно-оздоровчий 

центр з басейном 

м2 площі 

підлоги 

за завданням на 

проектування 
   1200 

В районі 

спортивно-

рекреаційної зони 

та по вул.Проектна  

38. 

4 Траса ралі-крос га 
за завданням на 

проектування 
   266 

В районі 

вул.Золотоворітськ

а на частині 

території кар’єру 

ПАТ 

«Корчуватський 

комбінат 

будівельних 

матеріалів». 
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№ 

з\

п 

Найменування установ та 

підприємств 

обслуговування 

Одиниця 

виміру 

Нормативи ДБН Б.2.4-1-

94  

Розрахунк

ова 

потреба  

Існуючі 

установи, 

що 

зберігають

ся на 

перспекти

ву 

Необхідне 

нове 

будівницт

во 

Прийня

то по 

проекту 

Розміщення 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

Установи  культури та мистецтва, культові споруди 

1 
Культурно-дозвільний 

комплекс 

місць 

відвідування 
300 на 1000 жителів 6663 0 6663 7000 

В районі сільської 

ради по вул. 

Васильківська 

2 Бібліотека 
тис. од. 

зберігання 
6-7 на 1000 жителів 133 5 128 130 

Вбудована в 

перших поверхах 

багатоквартирних 

будинків 

Підприємства торгівлі, громадського харчування і побутового обслуговування 

1 Магазини  
м2 торгової 

площі 
435*  м2 на 1000 жителів 9661 360 9301 10000 

ТРЦ та окремо 

стоячі 

  з них          

 
продовольчих товарів 

м2 торгової 

площі 
152 м2 торгової площі на 

1000 жителів 
3376 360 3016 3500 

 

  непродовольчих товарів 
м2 торгової 

площі 

283 м2 торгової площі на 

1000 жителів 
6285 0 6285 6500 
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№ 

з\

п 

Найменування установ та 

підприємств 

обслуговування 

Одиниця 

виміру 

Нормативи ДБН Б.2.4-1-

94  

Розрахунк

ова 

потреба  

Існуючі 

установи, 

що 

зберігають

ся на 

перспекти

ву 

Необхідне 

нове 

будівницт

во 

Прийня

то по 

проекту 

Розміщення 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

2 
Підприємства 

громадського харчування 
місць  40 на 1000 жителів 888 1200 -312 1800 

ТРЦ, вздовж 

ВКАД, окремо 

стоячі 

3 Ринок 
м2 торгової 

площі 
40 м2  на 1000 жителів  888 0 888 900 

Біля 

Дніпровського 

шосе 

4 
Підприємства побутового 

обслуговування 
робочих місць 2 на 1000 жителів  44 2 42 50 

ТРЦ, вбудована в 

перших поверхах 

багатоквартирних 

будинків. 

 

Підприємства комунального обслуговування 

1 Готель місць 4,8  на 1000 жителів 107 30 77 140 

В районі 

залізничної 

платформи 

«Романків», біля 

ВКАД 

2 Лазні 
помивочних 

місць 
7 місць на 1000 жителів 155 0 155 270 

По вул.Проектна 

33 

 

Організації та установи управління, проектні організації, кредитно-фінансові установи та підприємства зв'язку 

1 
Відділення зв’язку 

(поштове відділення) 
об'єкт 0,16 на 1000 жителів 4 1 3 3 

В ТРЦ, вбудована в 

перших поверхах 

багатоквартирних 

будинків 

2 
Відділення і філіали для 

ощадного банку 

операційне 

місце 
1 на 1000 жителів 22 0 22 22 

В ТРЦ, вбудована в 

перших поверхах 

багатоквартирних 

будинків 
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№ 

з\

п 

Найменування установ та 

підприємств 

обслуговування 

Одиниця 

виміру 

Нормативи ДБН Б.2.4-1-

94  

Розрахунк

ова 

потреба  

Існуючі 

установи, 

що 

зберігають

ся на 

перспекти

ву 

Необхідне 

нове 

будівницт

во 

Прийня

то по 

проекту 

Розміщення 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Установи житлово-комунального господарства 

1 Пожежне депо 
пожежний 

автомобіль 

1 автомобіль на 5 000 

жителів 
4,44 0 3 5 

Вул. 

Золотоворотська - 

2  машини; 

Вул. Проектна 

№20 - 2 машини; 

Вул.Проектна№10

1 пожежний пост з 

1машини. 

2 
КП "Підгірцівський 

благоустрій" 
об'єкт   1 1 1 1 

 

3 
Кладовище традиційного 

захоронення 
га 0,24 га на 1 тис. жителів 5,32 2.48 2,84 3,48 

В районі вул. вул. 

Проектна 29 3,0 га  

*Нормативна торговельна площа  на 2015 рік для міст та  сіл Київської області становить 435 кв.м на 1000 жителів (відповідно до Наказу Міністерства 

економіки України від 02.09.2008 р. №409. 
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8. ПЛАНУВАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ ТЕРИТОРІЇ 

 

8.1. Планувальна структура та функціональне зонування території населеного 

пункту 

Даним проектом внесення змін до генерального плану с.Підгірці передбачається 

інтенсифікація використання території населеного пункту, планувальний розвиток за 

рахунок внутрішніх територіальних ресурсів в існуючих адміністративних межах (відповідно 

генплану, розробленого ДП «УкрНДІпроцивільсільбуд» та затверджений рішенням XXXIV 

сесії VI скликання від 28 березня 2013 року).  

Зміни до генерального плану стосуються окремих частин території села і пов’язані з 

уточненням планувальної структури, функціонального призначення територій, що призведе 

до зміни показників розрахункової чисельності населення, основних видів економічної 

діяльності, необхідності розвитку інженерної та транспортної інфраструктури, коригування 

червоних ліній. 

Проект внесення змін до генерального плану с.Підгірці розроблено з урахуванням 

результатів містобудівного моніторингу, проведеного ДП «УкрНДІпроцивільсільбуд» у 2016 

році, інвестиційних намірів землекористувачів та пропозицій, що надійшли під час 

проведення громадських слухань, затверджених детальних планів територій, містобудівної 

ситуації, що склалась, рішень сільради щодо надання земельних ділянок для житлової, 

виробничої, громадської забудови та інженерних споруд, пропозицій щодо рекультивації 

глиняного кар’єру, закриття ТБО №5 та виконання проекту рекультивації полігону тощо. 

З аналізу існуючого планування і сформованої планувальної структури очевидно, що 

основним її недоліком є хаотичність надання земельних ділянок без врахування вулично-

дорожньої мережі, яка б відповідала вимогам містобудівних норм та правилам пожежної 

безпеки в Україні.  

В зв’язку з цим в основу територіального упорядкування покладена ідея формування 

планувального каркасу на основі реорганізації, нового будівництва і реконструкції вуличної 

мережі відповідно до сучасних вимог.  

Формування проектної планувальної структури підпорядковане вирішенню головних 

задач: 

- забезпечення ефективними зв'язками нових ділянок житлово-громадської 

забудови з зоною центру, кварталами існуючої садибної забудови, виробничими територіями 

і місцями рекреації; 

- виконання державних інтересів щодо проходження Великої кільцевої 

автомобільної дороги (ВКАД) навколо Києва, згідно проекту «Укравтодору»,  
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- винос транзитної автодороги,  

- збереження та охорона історико-культурної спадщини, озеленених територій, 

що складаються, в основному, з лісових масивів Козинського лісництва Державного 

підприємства «Київське лісове господарство» і відносяться до протиерозійних лісів.  

- визначенням потреб у підприємствах та установах обслуговування населення, 

місць їх розташування, створення нових громадських центрів . 

Стратегія розвитку села як самодостатнього населеного пункту з розвиненою 

виробничою базою для забезпечення мешканців робочими місцями в межах села, з 

достатніми територіями для відпочинку, заняттям спортом, розвиненою інженерною 

інфраструктурою, яка запропонована чинними  генпланом, підтримується даним проектом. 

Але відповідно до існуючої містобудівної ситуації, наданих матеріалів та листів 

землекористувачів, уточняються та корегуються місце розташування та обриси 

функціональних зон, елементи планувального каркасу тощо. 

Запропоновані даним проектом зміни до генерального плану і уточнення його рішень 

полягають в визначенні найбільш пріоритетних і можливих, з точки зору реалізації, 

елементів планувального каркасу. 

 Планувальний каркас будуть складати: автодорога Н-01 Дніпровське шосе в межах 

села, яка виконуватиме функцію головної вулиці та головної планувальної осі, інші головні 

вулиці села – Боровкова-Лугова-Гагаріна-Васильківська, Проектна 1, Піщана, Садова, 

Озерна, Жорновки, Золотоворотська. Крім того, значну роль у формування планувального 

каркасу відіграють канали колишньої меліоративної системи «Шапарня» і діючої - «Стугна», 

що залишились на території і виконують функцію по відведенню надлишкових вод в 

дощовий та повеневий період, оскільки ця територія має високий рівень стояння ґрунтових 

вод. Проектом передбачається списання їх відповідно чинного законодавства, 

упорядкування, розчищення, благоустрій смуги відведення. 

Згідно з прийнятою планувальною структурою в даному проекті з метою 

раціонального використання земель села і створення сприятливих умов проживання 

формуються наступні функціональні зони: житлової та громадської забудови, виробнича 

та ландшафтно- рекреаційна. 

Зона житлової та громадської забудови. 

Зона житлової забудови складається із зони садибної та багатоквартирної забудови. 

При формуванні архітектурно-планувальної структури населеного пункту розміщення 

житлової забудови є основоформуючим.  

Розвиток житлової зони передбачається за рахунок освоєння ділянок в існуючих 

межах села. 
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Зона садибної забудови включає існуючі квартали, земельні ділянки, які відведено під 

особисте селянське господарство, а також території садових товариств після реконструкції 

(виконання і затвердження детальних планів територій, приведення територій садових 

товариств до нормативних показників садибної забудови з розміщенням об’єктів та установ 

обслуговування, які відображають соціально-гарантований рівень забезпеченості, 

прокладання нормативних червоних ліній інженерними мережами та будівництвом 

необхідних споруд). 

Зона багатоквартирної забудови. Відповідно до містобудівного обґрунтування, 

розробленого Українським державним науково-дослідним інститутом проектування міст 

"Діпромісто" розвитку села Підгірці, чинного генерального плану м.Києва, частина території 

села пропонувалась для розміщення багатоквартирного будівництва і розглядалася як резерв 

територіального розвитку м. Києва. Однак, Генеральний план, виконаний ДП 

«УкрНДІпроцивільсільбуд», виконувався без урахування рішень зазначеної вище 

містобудівної документації, виключно виходячи з потреб села.  

На даний час склалась ситуація, коли мешканці столиці та інших населених пунктів 

України (мігранти)  купують квартири в приміській зоні столиці, що пояснюється меншою 

ціною у порівнянні з цінами на столичну нерухомість, близькістю культурно-освітнього 

потенціалу столиці та  розміщенням місць прикладання праці. Будівництво багатоквартирної 

забудови в межах сіл Петропавлівська Борщагівка (ЖК «Львівський», 

ЖК «Петропавлівський»), Софіївська Борщагівка (ЖК «Львівський Маєток», ЖК «Софія»), 

Гатне ( ЖК «Озерний гай»), Ходосіївка  та ін., що знаходяться в межах 30 км доступності від 

межі м.Києва, не виключення, а тенденція, яка відображає нагальну містобудівну ситуацію. 

Об’єми нового житлового будівництва визначені даним проектом обумовлені 

вказаними вище тенденціями, інвестиційними намірами землекористувачів, 

спостереженнями та рекомендаціями містобудівного моніторингу пропозицій сільської ради 

(Замовника).  

 Зона багатоквартирної забудови планується на земельних ділянках, які чинним 

генпланом передбачались під розміщення  садибної забудови, і, відповідно до 

містобудівного моніторингу, проведеного ДП «УкрНДІпроцивільсільбуд» у 2016 році, 

запропоновані під багатоквартирне будівництво. 

 Вказані території, вільні від забудови, мають підвищений рівень залягання ґрунтових 

вод. Однак, завдяки новим технологіям в сфері інженерії та будівництва є можливість 

зводити багатоквартирні будинки. Це збільшує вартість будівництва, але попит не зменшує, 

що пояснюється близькістю території села до столиці, проходженням автодороги Київ-

Знам’янка (Дніпровське шосе), що забезпечує прямий та комфортний зв’язок із столицею, м. 

Обухів, м. Українка. 
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 Зона громадської забудови складається з територій громадських центрів існуючого та 

проектного та окремих об’єктів, що необхідно розмістити відповідно до виконаних 

розрахунків, які відображають соціально-гарантований рівень забезпеченості мешканців 

об’єктами обслуговування. 

Громадський центр села – компактний, історично склався під горою Круча на 

перехресті нинішніх вул. Васильківська та Київська, сформований будинками сільської ради, 

громадських організацій, будівлею загальноосвітньої школою І-ІІІ ступенів та дошкільного 

навчального закладу, фельдшерсько-акушерським пунктом та аптекою, бібліотекою, 

поштовим відділенням,  територією Свято-Михайлівської церкви, що зберіглася до наших 

днів і є архітектурною пам’яткою XVIII ст. та пам’ятники загиблим в роки Великої 

Вітчизняної війни. На перспективу передбачається організація площі з будівництвом клубної 

установи. 

 Розвиток громадського центру планується на нових ділянках  багатоквартирного 

будівництва, на територіях нової садибної забудови із східної сторони села та як 

примагістральна територія вздовж Дніпровського шосе. Планується організація 

примагістральної території 250м в кожну сторону від осі Великої кільцевої автомобільної 

дороги (ВКАД) навколо Києва, згідно проекту «Укравтодору», що проходить біля  південної 

межі села.  

 Крім того, в районі залізничної платформи «Романків»  було надано земельну ділянку 

12,6289 га для комерційного використання (будівництво ресторанно-готельного та 

торгівельно-розважального комплексу). В проекті вказані території враховано як 

поліфункціональний центр з розміщенням ресторанно-готельного та торговельно-

розважального комплексів. 

Залізниця, з зупиночною платформою «Романків», також сприяє покращенню зв’язків 

з прилеглими територіями, однак створює додаткове шумове навантаження. Розміщення 

житлової забудови на прилеглих до неї територіях потребує створення шумозахисних 

екранів. 

Формування складських та громадських комплексів, вздовж залізничної колії 

одночасно виконують і шумозахисну функцію. 

 

Зона виробничої забудови 

Виробнича зона розташовується в межах ділянок, які були передбачені чинним 

генеральним планом. Даним проектом визначені території виробничої зони, які 

рекомендуються до зміни цільового використання і залучення до функцій сельбищної зони і 

розвитку громадського центру. Проектом внесення змін, відповідно до наданих листів та 

документів, внесені корективи щодо трансформації функціонального призначення території 
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глиняного кар’єру ПАТ «Корчуватський комбінат будівельних матеріалів» та виробничої 

зони в районі платформи «Романків». 

Згідно листа ПАТ «Корчуватський комбінат будівельних матеріалів» планує частину 

території кар’єру використовувати в рекреаційних та спортивних цілях для організації траси 

«РАЛІ-КРОС». Частина виробничої території вздовж залізниці, відповідно до наданих 

документів на земельні ділянки, передбачається під території громадської та житлової 

забудови. 

Відповідно до листа Департаменту житлово-комунальної інфраструктури виконавчого 

органу Київської міської ради (КМДА) ПрАТ «Київспецтранс» згідно з рішенням Київської 

міської ради від 27.10.2016 № 301/1305 «Про вирішення проблемних питань, пов’язаних з 

експлуатацією полігону твердих побутових відходів №5 у с.Підгірці Обухівського району 

Київської області» питання стосовно перспектив використання території та споруд полігону, 

етапи його закриття, рекультивація буде відображено в проекті рекультивації полігону №5, 

що заплановано виконати. В проекті внесення змін, територія ТБО №5 пропонована для 

закриття та рекультивації. 

Згідно рішень затвердженого генерального плану для с.Підгірці передбачено 

будівництво каналізаційних очисних споруд побутових стічних вод. Проектом внесення змін 

пропонується розташування їх в південній частині села в районі платформи  «Романків» 

Ландшафтно-рекреаційна зона складається з озеленених територій загального 

користування, озеленених територій обмеженого користування і озеленених територій 

спеціального призначення. 

Озеленені території загального користування. На даний час в межах населеного 

пункту озеленених територій загального користування не має. Розбудова житлових кварталів 

вимагатиме проектування як внутрішньо квартального озеленення (обмеженого 

користування) так і достатньої кількості зелених насаджень загального користування 

(скверів, бульварів, набережних, паркової зони) для забезпечення санітарно-гігієнічного 

благополуччя населення та належних умов відпочинку.  

 Нормативна кількість для сільських поселень складає 12 м2 / особу, що з урахуванням 

проектної чисельності населення 22,2 тис. осіб на .розрахунковий строк має бути  26,6 га. В 

проекті вказані території складають — 25.0 га.  

Крім того,  відповідно до проекту в межах села на частині території глиняного кар’єру 

ПАТ «Корчуватський комбінат будівельних матеріалів» планується організація рекреаційної 

зони активного відпочинку, а також благоустрій рекреаційної зони природних ландшафтів на 

півдні. Таким чином, загальна кількість озеленені території загального користування 

сягатиме 156,13 га.  
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Озеленені території обмеженого користування – насадження на прибудинкових 

територіях житлових кварталів і громадських центрів, дитячих закладів, спортивно-

оздоровчих установ на територіях підприємств тощо. 

Озеленені території спеціального призначення – насадження у санітарно-захисних 

зонах підприємств, кладовищ, охоронних зонах транспортних, інженерних споруд та 

комунікацій, водопропускних каналів, автошляхів, озеленення вулиць. Загальна кількість їх 

складатиме 73.27 га 

 До озеленених території спеціального призначення належать, також, протиерозійні 

ліси  в межах села (квартали 86, 87, 88, 90, 104 Козинського лісництва Державного 

підприємства «Київське лісове господарство» Київського обласного та по м.Києву 

управління лісового та мисливського господарства). 

Зона короткочасного відпочинку продовжує формування вздовж берегів водойми 

«Голубе озеро», ставка в межах ЖК «Золоті ворота» та проектних ставків в районі вул. 

Проектна 8, Проектна 3 та в рекреаційній зоні на частині бувшого глиняного кар’єру ПАТ 

«Корчуватський комбінат будівельних матеріалів». Площа пляжів для відпочиваючих та 

населення складатиме 7.75 га. На прилеглих до пляжів припляжних територіях пропонується 

озеленення, благоустрій території малими архітектурними формами: лави, фонтани, 

освітлення, можливо будівництво басейнів, організація сезонного обслуговування: об’єкти 

громадського харчування, торговельні точки тощо. 

Формування зеленої зони спрямовано на поліпшення екологічної ситуації на території 

села. Взяті до уваги ті обставини, що в останні роки суттєвого значення набули міжнародні 

зобов’язання України і заходи*/, пов’язані зі зміною клімату. В цьому плані озеленені 

території мають виступати також як суттєвий абсорбент парникових газів (вуглекислого газу, 

метану, окису азоту та ін.). 

Формування зеленої зони регламентується Законом України «Про благоустрій 

населених пунктів», також урядовими постановами і наказами, державними будівельними 

нормами, а саме: 

- «Правила утримання зелених насаджень у населених пунктах України», наказ 

Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України від 

10.04.2006 р. № 106; 

                                                 
 

ПРИМІТКА *Витяг з протоколу №15 засідання секції Житлового будівництва, промислової та 

інженерно-транспортної забудови, будівельних матеріалів і виробів Науково - технічної ради Мінрегіону від 20 

травня 2016 року, м. Київ  «Про затвердження національного плану заходів з реалізації положень Кіотського 

протоколу до Рамкової конвенції ООН про зміну клімату» – розпорядження КМ України від 18.08.2005 р. № 

346-р (5.03.2009 р. внесені зміни до цього плану). 
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- Державні будівельні норми ДБН 360-92**. 

Проектним рішення внесені пропозиції щодо встановлення прибережно-захисних 

смуг водних об’єктів, смуг відведення водопропускних каналів.  

8.2.Об’єкти культурної спадщини 

На північній околиці села, в урочищі Обірок та Човнище, розташований між 

Козинською піщаною грядою, вкритою лісом, та корінним правим берегом Дніпра в 1950 

році досліджено два поховання та поселення з залишками жителів та бронзоливарної 

майстерні ранньозалізного віку V – IV століть до нашої ери, яке дало назву археологічної 

підгірцівської культури. В 1915 році знайдено скарб V – III століть до нашої ери бронзових 

прикрас (нашийне намисто з довгастих трубочок та трикутними підвісками, ажурна підвіска, 

шпилька, ажурна бляха, пластинчатий диск, тощо) підгірцівської культури. 

В урочищі Дубова Гряда – мезолітичні вироби. В урочищі Вінниця на краю плато в 

1950 році на глибині в один метр виявлено поселення софіївського типу. На горі Вінниця є 

вісім курганів, які називаються Гострими Могилами. Зберігається поселення лукашівського 

типу. В урочищі Обірки та Човнище – поселення тшцінецької культури. В урочищі Човнище 

в 1950 році виявлено поселення та скарб бронзових речей чорноліської культури. Знайдено 

велику чорноліську глиняну ливарську форму для кельта. В 1890 році знайдено в глечику 

залізні уламки та бронзовий пояс чорноліської культури, на якому зображені тварини. На 

захід від села, на високому плато, за 0,5 кілометрів від долини Дніпра, на схилі горба Круча – 

поселення середнього етапу трипільської культури площею в 1 гектар. В урочищах 

Центральний видув, Пахотне поле – поселення тшцінецької культури. В 1956 році за 0,5 

кілометрів на північнй схід від села в урочищі Максимів Бугор на площі 200 квадратних 

метрів частково досліджено поселення тшцінецької культури. В 1953 році досліджено дюнне 

поселення білогрудівської культури та культури багатоваликової кераміки. В 1852 році 

знайдено скарб з 750 срібних монет. 

Таким чином, у с. Підгірці об’єкти культурної спадщини представлені: 

пам’ятками археології: 

- поселення (доба бронзи) ур. Максимів Бугор 

- поселення (ІІІ тис.до н.е.); 

- поселення Підгірці 1 - на березі р.Дніпро ( площа 2 га); 

- поселення Підгірці ІІ - на південь від поселення Підгірці 1, на мису 

берега р.Дніпро; 

- поселення Підгірці ІІІ – північна частина села, 0,3 км від краю тераси 

(площа 200х200 м). 
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пам’ятками історії: 

- могила радянського льотчика і пам’ятник воїнам односельцям, які 

загинули в роки Великої Вітчизняної війни(ох.№635). 

пам’ятками архітектури: 

- Михайлівська церква (дерев’яна) 1742 тр. (ох. №938(1.2.), Постанова РМ 

України від 06.09.79 № 442). 

Всі інші наявні у наведеному населеному пункті об’єкти культурної спадщини 

являються ново виявленими пам’ятками та мають бути відображені у містобудівній 

документації. 

За умови виявлення нових об’єктів культурної спадщини при проведенні будь-яких 

земельних робіт на території виконавець повинен виконувати наступні норми Законів 

України:  

І. згідно Закону України «Про охорону культурної спадщини  

стаття 36: 

1. 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. 

2. Земляні роботи можуть бути відновлені лише згідно з письмовим дозволом 

відповідного органу охорони культурної спадщини після завершення археологічних 

досліджень відповідної території. 

та статті 37: 

- Будівельні, меліоративні, шляхові та інші роботи, що можуть призвести до 

руйнування, знищення чи пошкодження об'єктів культурної спадщини, проводяться тільки 

після повного дослідження цих об'єктів за рахунок коштів замовників зазначених робіт.  

- 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. 

- З метою захисту об'єктів археології, у тому числі тих, що можуть бути виявлені, 

проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок у випадках, передбачених  

Земельним кодексом України (2768-14), погоджуються органами охорони культурної 

спадщини. 

ІІ. Згідно Закону України «Про охорону археологічної спадщини» статті 19: 

Юридичні і фізичні особи, у користуванні або володінні яких перебувають 

археологічні об'єкти або предмети, зобов'язані: 
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- дотримуватися всіх вимог законодавства щодо охорони і використання 

археологічних об'єктів або предметів; 

- виконувати всі необхідні роботи виробничого характеру згідно з дозволом; 

- негайно інформувати про нововиявлені об'єкти або предмети в межах території, яку 

вони використовують для своєї діяльності; 

- сприяти і не  перешкоджати будь-яким роботам з виявлення, обліку та вивчення 

археологічних об'єктів або предметів. 

та статті 22:  

Юридичні і фізичні особи, дії або бездіяльність яких завдали шкоди археологічній 

спадщині, несуть відповідальність відповідно до законодавства України. 

 

8.3. Проектне використання території 

Територія села станом на 1.01.2017 р. складає 1960,24 га. 

Частка забудованих земель становить орієнтовно – 63,47% від загальної площі.  

На ліси та водні поверхні припадає 26.4, % площі села. 

Національна дорога Н-01 Київ-Знамянка (Дніпровське шосе) ділить територію села на 

дві частини: 

найбільша – західна, де знаходиться історична центральна частина села та практично 

вся забудова житлова та виробнича,  

і східна, де більша частка території – садові товариства, які чинним генпланом 

пропонувались до переведення в садибну забудову. 

Рішеннями проекту внесення змін до генплану передбачається більш ефективне 

використання територій в існуючих межах села. За рахунок незабудованих земель 

(сільськогосподарські угіддя, землі відведення під садибну забудову - відкриті заболочені 

землі) планується житлове багатоквартирне та громадське будівництво, будівництво та 

розширення вулиць, озеленення (у т.ч. організація зелених насаджень загального 

користування). 

Існуючи житлові території зберігаються та упорядковуються. 

Під садибну забудову намічено 702,95 га нового будівництва за рахунок переведення 

сільськогосподарських угідь (ОСГ), територій садових товариств в території житлової 

садибної забудови. 

Нове багатоквартирне будівництво на 71,29 га передбачено проводити за рахунок 

земель, які за своєю категорією відносяться до сільськогосподірських (ОСГ) та наданих під 

садибне будівництво. 

Збільшення площ громадського призначення передбачається на нових ділянках 

багатоквартирного будівництва, на територіях нової садибної забудови із західної та східної 
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сторони села та як примагістральна територія вздовж Дніпровського шосе. Планується 

організація примагістральної території 250м в кожну сторону від осі Великої кільцевої 

автомобільної дороги (ВКАД) навколо Києва, згідно проекту «Укравтодору», що проходить 

біля південної межі села та в районі залізничної платформи «Романків» -поліфункціональний 

центр з розміщенням ресторанно-готельного та торговельно-розважального комплексів. 

Всього територія нової громадської забудови збільшиться на 67,30 га. 

Нове будівництво виробничих підприємств пропонується на заході в основному в 

межах санітарно - захисної зони від ТБО  № 5, а також на сході в межах санітарно-захисної 

зони від залізниці.  

Відповідно до рішень затвердженого генплану планується розвиток сміттєпереробних 

підприємств (на базі КПТПВ № 5), підприємств будівельної індустрії та підприємств 

харчової промисловості. Проектом внесення змін передбачено розташування двох 

сільськогосподарських підприємств (тепличного господарства та свиноферми), 

м’ясопереробного заводу (V клас шкідливості), підприємства з переробки овочів, 

мультизованого різнотемпературного складу для зберігання харчових продуктів, логістичних 

комплексів, консервного заводу, підприємства з переробки пластикових відходів та ін. 

Першочергово для подальшого розвитку населеного пункту: будівництва 

багатоквартирного та садибного житла, установ освіти та іншої громадської забудови - 

готелів, торгово-розважальних комплексів, необхідно зведення очисних споруд 

господарсько-побутової каналізації на південному сході села.  

В кількісному співвідношенні, відповідно до  проектних рішень щодо внесення змін 

до генерального плану села розподіл території матиме наступний вигляд: 

 

Таблиця 8.3.1 

Проектний розподіл території села Підгірці 

 

№ 

з/п 
Територія 

Площа 

га % 

1 Житлової забудови, всього 780,78 39,82 

 
з них 

 
  

1.1 садибної 702,95 89,9 

1.2 блокованої 18,74 2,4 

1.3 багатоквартирної 59,09 7,7 

1.2 Громадської забудови 67,30 3,43 

2 Виробничої  180,69 9,22 

3 Комунальної забудови 11,78 0,45 
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№ 

з/п 
Територія 

Площа 

га % 

4 Комунально-складської 146,74 7,49 

5 Транспортної інфраструктури, всього 243,50 12,42 

 
з них 

 
  

 
вулично-дорожньої мережі 215,90 

88,67 

6 Ландшафтно-рекреаційної  459,20 23,43 

 
з них 

 
  

  загального користування  153,13 33,35 

 спортивно-оздоровчого 26,21 5,77 

  лісів  279,41 60,45 

7 Водних поверхонь 55,98 2,86 

8 Сільськогосподарських угідь 14,27 0,73 

 
Територія в межах населеного пункту, 

всього: 
1960,24 100,00 
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9. ТРАНСПОРТ 

 

9.1. Існуючий стан 

Зовнішній транспорт 

 Зовнішні транспортні зв’язки с. Підгірці у напрямках міста Києва, Обухова, та інших 

населених пунктів Обухівського району Київської області здійснюються приміськими  

автобусними маршрутами та індивідуальним видами транспорту. 

Автомобільні дороги 

Безпосередньо через територію населеного проходить напружена національна 

автомобільна дорога державного значення Н-01 Київ - Знам’янка Іб технічної категорії. 

Автодорога, має 4 смугу руху та розділювальну смугу. Перехід через автодорогу 

здійсняються в двох рівнях, в межах села знаходиться 4 переходи. 

На в’їзді до населеного пункту з м. Києва (перетин автодороги Н-01 Київ - Знам’янка 

та О101603 Обухів – Лісники – (через Великі Дмитровичі, Ходосівку)) м існує транспортна 

розв’язка в різних рівнях. 

Крім міжнародної автодороги до населеного пункту підходять автомобільні дороги 

місцевого значення, характеристика яких наведена нижче в таблиці. 

 

Таблиця 9.1.1 

Характеристика автомобільних доріг 

 

№ 
Найменування автодороги 

Технічна 

категорія 

Ширина 

проїзної 

частини 

Тип 

покриття 

Автодороги державного значення 

Національні 

1 Н-01 Київ - Знам’янка Іб 2х12,0 а/бетон 

Територіальні 

2 Т-10-06 Глеваха - Підгірці ІІІ 7,0 а/бетон 

Обласні 

3 
О101603 Обухів – Лісники –(через 

Великі Дмитровичі, Ходосівку) 
IV 6,0 а/бетон 

Районні 

4 С101605 /Обухів - Лісники/ - Підгірці IV 6,0 а/бетон 
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На сьогодні проводиться реконструкція з повною заміною покриття автомобільної 

дороги Н-01. 

Автомобільні дороги місцевого значення, які забезпечують транспортні зв’язки села, 

на сьогодні майже вичерпали свою пропуску спроможність, технічний стан ділянок 

автодоріг вже на сьогодні потребує проведення реконструкції з повною заміною покриття 

 

Автобусний транспорт 

Пасажироперевезення с. Підгірці  виконує два приміських автобусних маршрути: 

- №1 «м. Обухів – ст.. метро Видубичі (через с. Великі Дмитровичі)». В межах села 

маршрут проходить по вулицям Боровковій, Луговій, Гагаріна, Васильківській, Піщаній та 

виконує 19 рейсів на добу. 

- №2 «ст. метро Видубичі – с.Підгірці». ». В межах села маршрут  проходить по 

вулицям Васильківській та Золотоворотній, виконує 18 рейсів на добу. 

Крім того пасажироперевезення виконують приміські автобусні маршрути, що 

прямують до м. Обухів по автодорозі Н-01 у кількості 45 рейсів на добу та велика кількість 

автобусних міжміських маршрутів.  

Зазначені  автобусні  маршрути на сьогодні повністю задовольняє потреби мешканців 

у внутрішніх та зовнішніх перевезеннях. 

Довжина подвійного шляху ліній автобусу в межах села складає 15,2 км. 

На перспективу, у зв’язку з територіальним зростанням, виникає необхідність 

організації нових автобусних маршрутів, або у новому проходженні вже існуючих 

маршрутів.  

На території села розташовані 14 зупинок автобусу (з них 8 фактично збудовані, а 6 - 

місце зупинки за вимогою, без спорудженої конструкції), в інших випадках автобус 

зупиняється в необладнаних для цього місцях. 

На перспективу з появою нових автобусних маршрутів та розвитку вулично-

дорожньої мережі виникне необхідність в розміщенні нових автобусних зупинок. 

 

Вулично-дорожня мережа 

Вулична мережа с. Підгірці представлена головними та житловими вулицями, а також 

провулками та проїздами. 

Загальна довжина мережі сільських вулиць складає 32,960 км, з них довжина 

головних вулиць – 15,790 км, житлових вулиць, провулків – 17,170 км. Щільність вуличної 

мережі з твердим покриттям складає 1,7 км/км2; 

Нижче в таблиці надається інформація про технічний стан цієї мережі вулиць: 
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Таблиця 9.1.2 

Технічний стан вуличної мережі с. Підгірці 

 

№ Назва вулиці 
Довжина, 

км 

За типом покриття, км Ширина проїзної 

частини тверде ґрунт  

1 2 3 4 5 6 

 Головні вулиці:     

1 Боровкова 1,000 1,000 - 7,0 

2 Лугова 0,890 0,890 - 7,0 

3 Гагаріна 1,300 1,300 - 7,0 

4 Васильківська 2,000 2,000 - 5,0 

5 Садова 0,330 0,330 - 5,0 

6 Піщана 1,500 1,500 - 5,0 

7 Озерна 0,500 0,500 - 5,0 

8 Жорновки 0,600 0,600 - 5,0 

9 Золотоворітська 0,970 0,970 - 7,0 

10 Головна вулиця (а/д 

О101603) 

3,200 3,200 - 6,0 

11 Дніпровське шосе 3,500 3,500 - 2х8,0 

 Всього 15,790 15,790 -  

 Житлові вулиці:     

1 Київська 3,200 3,200 - 6,0 

2 Межигірська 1,800 0,900 0,900 4,0 

3 Надгірна 3,000 3,000 - 6,0 

4 Городищенська - - - 4,0 

5 Дубова 1,300 - 1,300 4,0 

6 Залізнична 0,440 - 0,440 4,0 

7 Дачна 0,600 0,600 - 5,0 

8 Перша лінія 0,550 - 0,550 4,0 

9 Обухівська 2,200 2,200 - 6,0 

10 Піщана (ділянка) 0,400 - 0,400 4,0 

11 Васильківська 

(ділянка) 

0,400 - 0,400 4,0 

12 Садова (ділянка) 1,570 - 1,570 4,0 

13 Озерна (ділянка) 0,200 - 0,200 4,0 

14 Боровкова (ділянка) 1,400 1,400 - 6,0 

15 Лугова (ділянка) 0,110 0,110 - 4,0 

 Всього по житловим 

вулицям 17,170 11,410 5,760 
 

 Разом по с. Підгірці 32,960 27,200 5,760  

 

 Технічні параметри вулиць на сьогодні не відповідають вимогам, тверде покриття 

знаходиться у незадовільному стані або взагалі відсутнє та на перспективу потребує 

проведення робіт по улаштуванню, капітальному ремонту та реконструкції дорожнього 

покриття. 
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Автомобільний транспорт 

На теперішній час кількість легкових індивідуальних автомобілів населення с. 

Підгірці складає 1955 одиниць, що відповідає рівню автомобілізації 170 автомобіль на 1000 

мешканців.  

Індивідуальні транспортні засоби мешканців садибної забудови зберігаються за 

місцем проживання їх власників, мешканців багатоквартирної –  на прибудинковій територій 

біля будинків. 

Технічне обслуговування легкових автомобілів мешканців с. Підгірці здійснюється:  

- 6 АЗС, що розташовані на автодорозі Н-01; 

-окремо розташовані станції технічного обслуговування в с. Підгірці – відсутні. 

Технічне обслуговування транспортні засоби здійснюють за межами населеного пункту. 

9.2. Проектні рішення 

Зовнішній транспорт 

Проектні рішення по зовнішньому транспорту приймалися відповідно до рішень   

«Схема планування території Київської області» та «Схеми планування території 

Обухівського району».  

Автомобільні дороги 

Згідно проекту «Укравтодору» в південній частині зони впливу с. Підгірці 

передбачено проходження Великої кільцевої автомобільної дороги (ВКАД) навколо Києва, 

яка представлятиме собою платну автодорогу на 6-8 смуг руху Іа технічної категорії, з 

можливістю виїзду на неї лише з транспортних розв’язок в різних рівнях. В межах с. Підгірці 

перетин в різних рівнях передбачений з автодорогою О101603 Обухів – Лісники –(через 

Великі Дмитровичі, Ходосівку). 

В зв’язку з територіальним розвитком та збільшенням кількості транспортних потоків 

проектом передбачено будівництво східної об’їзної автомобільної дороги Н-01 1б технічної 

категорії. При реалізації зазначеного заходу автодорога Н-01 в межах села виконуватиме 

функцію головної вулиці. На перетині з проектною об’їзною автодорогою передбачені 

транспортна розв’язка в різних рівнях 

Існуючи автодороги місцевого значення на перспективу передбачено реконструювати 

зі збільшенням параметрів проїзної частини, в межах населеного пункту до 7,0-9,0 м. 

Автобусний транспорт 

Пасажироперевезення на перспективу буде виконуватись існуючими приміськими 

маршрутами, а також індивідуальним легковим автомобільним транспортом.  

В зв’язку з територіальним зростанням та збільшенням кількості мешканців, виникає 

необхідність організації нових приміського автобусних маршрутів, а також на віддалену 

перспективу організація сільських автобусних маршрутів: 
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Приміські маршрути: 

Маршрут №3 «Київ – Підгірці», який в межах села пройде по вулицям Проектній №1, 

Проектній №2, Проектній №3, Проектній №4 та вулиці Гагаріна На перспективу передбачено 

організувати 20 рейсів на день в кожному напрямку; 

Маршрут №4 «Київ – Підгірці - Обухів», який в межах села пройде по 

вулицям:Озерній та Проектній №8. На перспективу передбачено організувати 15 рейсів на 

день в кожному напрямку; 

Сільські маршрути: 

Маршрут №5 «з.с. Підгірці – с.Підгірці», який в межах села пройде по вулицям: 

Проектній №5, Проектній №2, Луговій, Гагаріна, Васильківській та головній вулиці (а/д 

О101603). На перспективу передбачено організувати 12 оборотних маршрутів на день; 

Маршрут №5 «Сільський маршрут», який в межах села пройде по вулицям:Проектній 

№6, Проектній №7, Піщаній, Садовій, Васильківській, Жорновки, Проектній №8, Озерній, 

Проектній №2, Проектній №4, Проектній №1 та Гагаріна. На перспективу передбачено 

організувати 12 оборотних маршрутів на день; 

Довжина подвійного шляху ліній автобусу в межах с. Підгірці на розрахунковий строк 

складатиме – 28,7 км. 

Додатково, для виконання нормативних вимог, щодо відстаней між зупинками 

транспорту (відповідно ДБН-360-92**), проектом передбачено додатково до існуючих  

розмістити нові зупиночні пункти у межах с. Підгірці у кількості 66 об’єктів. Існуючи 

зупинки передбачено повністю реконструювати. Крім того зупинки на перспективу 

необхідно обладнати «кишенями» для заїзду автобусів. 

Вулично-дорожня мережа 

Генеральним планом передбачено значний розвиток вуличної мережі с. Підгірці, 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 та проектних головних вулиць 

села. Окрім того на перспективу необхідно розробити проект вуличного освітлення. 

Відповідно до ДБН 360-92 п. 3.32 житлові будинки слід розміщувати з відступом від 

червоних ліній вулиць: головних – 6 м, житлових – не менше 3 метрів. 

Нижче у таблиці зазначено категорію та наведено перелік основних вулиць що 

пропонуються до будівництва та реконструкції. 
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Таблиця 9.2.1 

Перелік основних вулиць, що пропонуються до будівництва та реконструкції 

 

№ Назва вулиці 

Протяжність ділянки, км 
Ширина на розрахунковий 

період, м 

Реконструкції 

(кап. ремонт, 

тверде 

покриття) 

Будівництва 
Проїзної 

частини 

У червоних 

лініях 

1 2 5 6 7 8 

Головні вулиці 

1 Боровкова 1,000 - 7,0 20,0 

2 Лугова 0,890  7,0 20,0 

3 Гагаріна 1,300  7,0 20,0 

4 Васильківська 2,000  7,0 20,0 

5 Садова 0,330  7,0 20,0 

6 Піщана 1,500  7,0 20,0 

7 Озерна 0,500  7,0 20,0 

8 Жорновки 0,600  7,0 20,0 

9 Золотоворітська 0,970    

10 
Головна вулиця 

(а/д О101603) 

3,200    

11 Столичне шосе 3,500    

12 Проектна №1 - 2,200 7,0 20,0 

13 Проектна №2 - 1,140 7,0 20,0 

14 Проектна №3 - 0,830 7,0 20,0 

15 Проектна №4 - 0,760 7,0 20,0 

16 Проектна №5 - 0,380 7,0 20,0 

17 Проектна №6 - 0,470 7,0 20,0 

18 Проектна №7 - 0,720 7,0 20,0 

19 Проектна №8 - 2,500 7,0 20,0 

 Разом по головним  15,790 9,000 - - 

Житлові вулиці та провулки 

20 Київська 3,200 - 6,0 15,0 

21 Межигірська 1,800 - 6,0 15,0 

22 Надгірна 3,000 - 6,0 15,0 

23 Городищенська - 0,600 6,0 15,0 

24 Дубова 1,300 - 6,0 15,0 

25 Залізнична 0,440 - 6,0 15,0 

26 Дачна 0,600 - 6,0 15,0 

27 Перша лінія 0,550 - 6,0 15,0 

28 Обухівська 2,200 - 6,0 15,0 

29 Піщана 

(ділянка) 

0,400 - 6,0 15,0 

30 Васильківська 

(ділянка) 

0,400 - 6,0 15,0 

31 Садова (ділянка) 1,570 - 6,0 15,0 

32 Озерна (ділянка) 0,200 - 6,0 15,0 

33 Боровкова 

(ділянка) 

1,400 - 6,0 15,0 



70 

 

№ Назва вулиці 

Протяжність ділянки, км 
Ширина на розрахунковий 

період, м 

Реконструкції 

(кап. ремонт, 

тверде 

покриття) 

Будівництва 
Проїзної 

частини 

У червоних 

лініях 

1 2 5 6 7 8 

34 Лугова (ділянка) 0,110 - 6,0 15,0 

35 Проектна №9 - 0,230 6,0 15,0 

36 Проектна №10 - 0,330 6,0 15,0 

37 Проектна №11 - 0,810 6,0 15,0 

38 Проектна №12 - 1,470 6,0 15,0 

39 Проектна №13 - 0,260 6,0 15,0 

40 Проектна №14 - 0,260 6,0 15,0 

41 Проектна №15 - 0,850 6,0 15,0 

42 Проектна №16 - 0,610 6,0 15,0 

43 Проектна №17 - 1,210 6,0 15,0 

44 Проектна №18 - 0,610 6,0 15,0 

45 Проектна №19 - 0,980 6,0 15,0 

46 Проектна №20 - 0,820 6,0 15,0 

47 Проектна №21 - 2,610 6,0 15,0 

48 Проектна №22 - 0,190 6,0 15,0 

49 Проектна №23 - 0,500 6,0 15,0 

50 Проектна №24 - 1,100 6,0 15,0 

51 Проектна №25 - 1,080 6,0 15,0 

52 Проектна №26 - 0,140 6,0 15,0 

53 Проектна №27 - 0,110 6,0 15,0 

54 Проектна №28 - 0,740 6,0 15,0 

55 Проектна №29 - 2,490 6,0 15,0 

56 Проектна №30 - 0,720 6,0 15,0 

57 Проектна №31 - 1,930 6,0 15,0 

58 Проектна №32 - 0,150 6,0 15,0 

59 Проектна №33 - 0,430 6,0 15,0 

60 Проектна №34 - 0,260 6,0 15,0 

61 Проектна №35 - 0,760 6,0 15,0 

62 Проектна №36 - 1,060 6,0 15,0 

63 Проектна №37 - 0,300 6,0 15,0 

64 Проектна №38 - 1,070 6,0 15,0 

65 Проектна №39 - 0,230 6,0 15,0 

66 Проектна №40 - 0,310 6,0 15,0 

67 Проектна №41 - 0,500 6,0 15,0 

68 Проектна №42 - 0,160 6,0 15,0 

69 Проектна №43 - 0,220 6,0 15,0 

70 Проектна №44 - 0,210 6,0 15,0 

71 Проектна №45 - 0,070 6,0 15,0 

72 Проектна №46 - 0,160 6,0 15,0 

73 Проектна №47 - 0,230 6,0 15,0 

74 Проектна №48 - 0,370 6,0 15,0 

75 Проектна №49 - 0,360 6,0 15,0 

76 Проектна №50 - 0,660 6,0 15,0 

77 Проектна №51 - 0,320 6,0 15,0 
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№ Назва вулиці 

Протяжність ділянки, км 
Ширина на розрахунковий 

період, м 

Реконструкції 

(кап. ремонт, 

тверде 

покриття) 

Будівництва 
Проїзної 

частини 

У червоних 

лініях 

1 2 5 6 7 8 

78 Проектна №52 - 0,670 6,0 15,0 

79 Проектна №53 - 0,160 6,0 15,0 

80 Проектна №54 - 1,050 6,0 15,0 

81 Проектна №55 - 0,120 6,0 15,0 

82 Проектна №56 - 0,320 6,0 15,0 

83 Проектна №57 - 0,550 6,0 15,0 

84 Проектна №58 - 0,160 6,0 15,0 

85 Проектна №59 - 0,350 6,0 15,0 

86 Проектна №60 - 0,090 6,0 15,0 

87 Проектна №61 - 0,070 6,0 15,0 

88 Проектна №62 - 0,460 6,0 15,0 

89 Проектна №63 - 0,140 6,0 15,0 

90 Проектна №64 - 1,170 6,0 15,0 

91 Проектна №65 - 0,300 6,0 15,0 

92 Проектна №66 - 0,150 6,0 15,0 

93 Проектна №67 - 0,210 6,0 15,0 

94 Проектна №68 - 0,210 6,0 15,0 

95 Проектна №69 - 0,520 6,0 15,0 

96 Проектна №70 - 0,110 6,0 15,0 

97 Проектна №71 - 0,140 6,0 15,0 

98 Проектна №72 - 0,160 6,0 15,0 

99 Проектна №73 - 0,680 6,0 15,0 

100 Проектна №74 - 0,120 6,0 15,0 

101 Проектна №75 - 0,180 6,0 15,0 

102 Проектна №76 - 1,140 6,0 15,0 

103 Проектна №77 - 0,510 6,0 15,0 

104 Проектна №78 - 0,240 6,0 15,0 

105 Проектна №79 - 0,250 6,0 15,0 

106 Проектна №80 - 0,240 6,0 15,0 

107 Проектна №81 - 0,240 6,0 15,0 

108 Проектна №82 - 0,440 6,0 15,0 

109 Проектна №83 - 0,230 6,0 15,0 

110 Проектна №84 - 0,520 6,0 15,0 

111 Проектна №85 - 0,250 6,0 15,0 

112 Проектна №86 - 0,240 6,0 15,0 

113 Проектна №87 - 0,240 6,0 15,0 

114 Проектна №88 - 0,240 6,0 15,0 

115 Проектна №89 - 0,240 6,0 15,0 

116 Проектна №90 - 0,200 6,0 15,0 

117 Проектна №91 - 0,240 6,0 15,0 

118 Проектна №92 - 0,120 6,0 15,0 

119 Проектна №93 - 0,210 6,0 15,0 

120 Проектна №94 - 0,120 6,0 15,0 

121 Проектна №95 - 0,190 6,0 15,0 
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№ Назва вулиці 

Протяжність ділянки, км 
Ширина на розрахунковий 

період, м 

Реконструкції 

(кап. ремонт, 

тверде 

покриття) 

Будівництва 
Проїзної 

частини 

У червоних 

лініях 

1 2 5 6 7 8 

122 Проектна №96 - 0,210 6,0 15,0 

123 Проектна №97 - 0,220 6,0 15,0 

124 Проектна №98 - 0,200 6,0 15,0 

125 Проектна №99 - 1,810 6,0 15,0 

126 Проектна №100 - 1,120 6,0 15,0 

127 Проектна №101 - 0,290 6,0 15,0 

128 Проектна №102 - 0,110 6,0 15,0 

129 Проектна №103 - 0,170 6,0 15,0 

130 Проектна №104 - 0,330 6,0 15,0 

131 Проектна №105 - 0,090 6,0 15,0 

132 Проектна №106 - 0,160 6,0 15,0 

133 Проектна №107 - 0,390 6,0 15,0 

134 Проектна №108 - 0,080 6,0 15,0 

Разом по житловим 

вулицям та проїздам 
17,170 47,850 

- - 

Всього вулиць по  

с. Підгірці 
32,960 56,850 

  

  

На розрахунковий період протяжність вулично-дорожньої мережі с. Підгірці 

становитиме 89,810 км, з них реконструкція вулиць – 32,960 км, будівництво – 56,850. 

Щільність вулично-дорожньої мережі на перспективу становитиме 4,6 км/км2. 

  

Автомобільний транспорт 

На кінець розрахункового строку кількість приватних легкових автомобілів с. Підгірці 

становитиме 6883 автомобілів. 

Прийнятий рівень автомобілізації на перспективу становитиме 320 легкових 

автомобілів на 1000 мешканців.  
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Таблиця 9.2.2 

Необхідна кількість машиномісць для мешканців  

садибної та багатоквартирної забудови 

 

№ Тип забудови Кількість населення Кількість машиномісць 

1 Багатоквартирна 10,90 3453 

2 Садибна 10,61 3427 

3 Блокована 0,057 3 

 Всього 21,518 6883 

 

Індивідуальні легкові транспортні засоби мешканців села передбачено зберігати:  

мешканців, що проживатимуть у садибній забудові на присадибних ділянках; 

мешканців багатоквартирної забудови у багатоповерхових наземних 

багатоповерхових гаражах на 3453 машиномісць (поверховість та площа багатоповерхового 

гаражу визначаються на подальшій стадії проектування). 

Крім того для мешканців нової багатоквартирної забудови передбачено розмістити 

гостьові автостоянки загальною кількістю в 345 машиномісць. 

Нижче в таблиці виконано розрахунок необхідних територій під автостоянки 

тимчасового зберігання легкових автомобілів біля об’єктів культурно-побутового 

обслуговування. 

 

Таблиця 9.2.3 

Розрахунок необхідних територій під автостоянки  

тимчасового зберігання легкових автомобілів 

 

№ Назва підприємства Одиниця виміру 

Необхідна 

кількість 

маш-місць 

Необхідна 

територія м2 

1 2 3 4 5 

Установи народної освіти 

1 Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів 1800 місць 100 2500 

2 Дошкільний навчальний заклад 450 місць 12 300 

3 Дошкільний навчальний заклад 

об’єднаний з початковою школою 
920 місць 27 675 

4 Позашкільні установи (школа мистецтв) 375 учнів 37 925 

Установи охорони здоров’я та соціального забезпечення 

5 Амбулаторія загальної практики 

сімейної медицини 

510 Відвідувань за 

зміну 
50 1250 

6 
Фельдшерсько-акушерський пункт 

30 Відвідувань за 

зміну 
5 125 
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№ Назва підприємства Одиниця виміру 

Необхідна 

кількість 

маш-місць 

Необхідна 

територія м2 

1 2 3 4 5 

7 Аптека (категорія V) 2 Об’єкти  6 150 

Фізкультурно-спортивні споруди 

8 Стадіон 2 га 30 750 

9 
Спортивні зали загального користування 

 2500 м2 площі 

підлоги 
20 500 

10 Авто-спортивний комплекс - - 0 

11 Траса «Ралі-крос» 27 га 30 750 

Установи  культури та мистецтва, культові споруди 

12 
Центр дозвілля 

700 місць 

відвідування 
70 1750 

13 Українська православна церква 

Київського патріархату 
1 об’єкт 10 250 

14 Культова споруда 1 об’єкт 10 250 

15 
Бібліотека 

100 тис. од. 

зберігання 
12 300 

Підприємства торгівлі, громадського харчування і побутового обслуговування 

16 
Магазини 

2500 м2 торгової 

площі 
100 2500 

17 
Торгово-розважальний центр 

8000 м2 торгової 

площі 
700 17500 

18 
Ринок 

900 м2 торгової 

площі 
40 1000 

19 Підприємства громадського харчування 150 місць 12 300 

20 Підприємства  побутового 

обслуговування 
50 робочих місць 6 150 

21 Готель 100 місць 15 375 

22 
Лазні 

150 помивочних 

місць 
15 375 

Організації та установи  управління, проектні організації, кредитно-фінансові установ та 

підприємства зв’язку 

23 Відділення зв’язку (поштове відділення) 3 об’єкта  6 150 

24 Відділення банків 3 операційні каси 6 150 

Установи житлово-комунального господарства 

25 Пожежне депо 5 автомобілів 4 100 

26 КП "Підгірцівськийблагоустрій" 1 одиниця 4 100 

27 Кладовище традиційного захоронення 3,0 га 40 1000 

 Всього  1367 34175 

 

На перспективу (додатково до існуючих) для технічного обслуговування легкових 

автомобілів мешканців с. Підгірці передбачено: 

будівництво двох АЗС на 3-4 колонки кожна; 

будівництво семи  проектних СТО в середньому по 4-5 постів. 

Заходи по розвитку транспортної інфраструктури відображені на «Схемі вулично-

дорожньої мережі, сільського та зовнішнього транспорту». 
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10. ІНЖЕНЕРНА ПІДГОТОВКА ТА ЗАХИСТ ТЕРИТОРІЇ 

 

10.1 Гідротехнічні заходи 

Існуючий стан 

Село Підгірці розташоване на правобережній частині р. Дніпро. 

Водні об’єкти на території населеного пункту представлені одним озером та мережею 

меліоративних каналів осушувальних систем «Шапарня» і «Стугна». Територія, що осушена 

меліоративними каналами, представляє собою землі з луговою рослинністю. Регулювання 

рівнів поверхневих вод в спорудах меліоративної системи відбувається переважно за 

допомогою шлюзів. Меліоративні канали мають глибину 1,5 -2,0 м. Найбільші канали мають 

такі характеристики: ширина по дну 3-6 м, ширина по верху – 8-10 м.   

Підземні води залягають на глибинах від 0,3 до 2,5 м на основній території, лише в 

західній частині, на пагорбах, грунтові води залягають на глибинах понад 2,5 м. Дана ділянка 

зазнає підтоплення природного характеру. Живлення горизонту грунтових вод відбувається 

за рахунок інфільтрації атмосферних опадів, перетоку із бучацького водоносного горизонту і 

поверхневих вод. 

На глибині 1,5 -2,0 м можуть зустрічатись заторфовані грунти потужністю 0,4 -0,5 м. 

Західна частина території має сильно пересічений рельєф, перепад в деяких місцях 

становить 65 м. Характерним є яружно-балковий рельєф.  Спостерігаються зсувонебезпечні 

ділянки.  

 На території села розташовано ряд територій з порушеною поверхнею. До таких 

територій відносяться – глиняний карʼєр та полігон твердих побутових відходів. 

Ґрунтові умови характеризуються І типом просідання з можливим проявом ІІ типу. 

 

Проектні рішення 

Внаслідок обстеження території, аналізу природних умов, вивчення наявного 

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: 

- розчистку каналів; 

- благоустрій водойм; 

- захист від підтоплення та ліквідацію заболоченостей; 

- протиерозійні заходи; 

- протизсувні заходи; 

- протипросідні заходи; 

- рекультивація порушених територій. 
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Всі гідротехнічні заходи з інженерної підготовки території виконані у відповідності з   

ДБН 360-92** «Планування і забудова міських і сільських поселень», ДБН В.1.1-25-2009  

«Інженерний захист територій та споруд від підтоплення та затоплення», ДБН В.1.1-3-97 

«Інженерний захист територій, будинків і споруд від зсувів та обвалів»  на стадії схеми і не 

можуть служити документом для виконання робіт.  

Всі об’єми визначені орієнтовно та потребують уточнення на подальших стадіях 

проектування. 

 

Розчистка каналів, благоустрій водойм. 

Для покращення санітарно-гігієнічного стану як самих каналів, так і прилеглих до них 

територій необхідно виконати ряд заходів по регулюванню їх русел, а саме: розчистити 

русла від побутового та будівельного сміття, від мулу і наносів, від вологолюбивої 

рослинності. Заходи по розчистці русел  рекомендується виконувати регулярно, так як русла 

поступово замулюються і заростають вологолюбивою рослинністю.  

Днопоглиблення русел дозволить знизити рівень ґрунтових вод.  

Крім того, рекомендується провести вертикальне планування на таких територіях для 

організованого скиду поверхневих вод. 

В межах прибережних захисних смуг необхідно заборонити будь-яку господарську 

діяльність та будівництво (окрім гідротехнічного), благоустроїти їх, здійснити озеленення, не 

допускати скидів побутового і промислового сміття і стоків в русла і на заплавні території 

річок та струмків.  

До комплексу благоустрою існуючих водойм входить їх розчистка, поглиблення, 

кріплення відкосів. Мінімальна глибина після розчистки повинна бути не менше 2-х метрів. 

Заходи по розчистці рекомендується виконувати регулярно, так як водойми поступово 

замулюються і заростають вологолюбивою рослинністю. 

Вийнятий ґрунт при розчистці рекомендується розподілити по берегу так, щоб вздовж 

берега можна було розташувати посадку дерев та кущів. 

В прибережних територіях встановити санітарно-охоронні зони, благоустроїти їх, не 

допускати скидів побутового і промислового сміття і стоків. 

Загальна площа водойм, де необхідно виконати заходи по благоустрою та розчистці, 

складає близько 29,0 га. 

Також передбачається поступово виконувати реконструкцію всіх існуючих 

гідротехнічних споруд та водопропускних споруд та влаштування нових в місцях перетину 

каналів з проектними вулицями.  
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В звʼязку з списанням деяких меліоративних систем канали рекомендується 

ліквідувати, так як вони не створюють істотної дренуючої дії та займають суттєві смуги 

відчуження земель. 

Зміна цільового призначення меліорованих земель та вилучення їх з 

сільськогосподарського обігу можливо здійснити тільки після списання меліоративних 

систем відповідно до чинного законодавства.  

 

Захист від підтоплення, ліквідація заболоченостей. 

Значні території села мають підвищений рівень залягання ґрунтових вод – близько 

650,0 га. Тому виникла необхідність проведення відповідних заходів для захисту від 

підтоплення. Наявність осушувальних каналів сприяє відводу поверхневих вод і в деякій мірі 

дренує цю територію. Але на даний час канали частково заболочені та зарослі переважно 

очеретом.  Будівельне освоєння (привантаження території будинками і спорудами,) 

порушить гідрологічний режим території, а тому без виконання відповідних інженерних 

заходів по захисту від підтоплення будівель, споруд і комунікацій може призвести до 

підвищення рівня ґрунтових вод та активізації процесу підтоплення. 

При освоєнні таких територій в боротьбі з високим рівнем ґрунтових вод 

рекомендується застосовувати як спеціальні (влаштування дренажу, підсипки та ін.), так і 

загального характеру (впорядкування поверхневого стоку, гідроізоляцію та ін.) роботи. 

Розчистка водойм та каналів  значно поліпшить ситуацію та сприятиме зниженню рівня 

грунтових вод. Рекомендується провести зниження рівня ґрунтових вод на глибину не менше 

ніж на 2,5 м на ділянках капітальної забудови та на глибину не менше 1,0 – для стадіонів, 

парків, скверів та інших зелених насаджень. 

На всіх ділянках, що освоюються, незалежно від їх функціонального призначення, 

рекомендується виконати заходи по впорядкуванню поверхневого стоку. 

Для поліпшення умов водного режиму на територіях з високим рівнем ґрунтової води 

с. Підгірці, збереження оптимальних умов водного режиму на підтоплених територіях, 

враховуючи характер забудови, передбачається  комплекс заходів щодо зниження рівня 

ґрунтових вод, а саме: відновлення меліоративної системи, підсипку території та розчистку 

водойми. 

Відновлення меліоративної системи полягає у забезпеченні функціонування існуючої 

колекторної-дренажної мережі, відведення стоку по головному колектору.  

Так як ґрунтові води залягають близько від поверхні землі (від 0,3 м) і мають 

тенденцію до підвищення, пропонується виконати підсипку території на висоту 2,0 - 2,5 м до 

планувальних відміток 95,5 – 96,5 м БС.  
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При виявленні заторфованих ґрунтів на місці нового будівництва пропонується зняття 

шару торфу з заміною його на піщаний ґрунт. 

На даному етапі проектування виконано підрахунки об’ємів підсипки території з 

урахуванням наступних факторів: 

  наявності на деяких ділянках ґрунту рослинного шару, який в обов’язковому 

порядку підлягає видаленню і складуванню з метою подальшого його використання; 

 необхідності створення додаткового запасу на ущільнення ґрунту в тілі 

підсипаної території (згідно ДСТУ-Н Б В.2.1-28:2013  Настанова щодо проведення земляних 

робіт та улаштування основ і спорудження фундаментів). 

При висоті підсипки в середньому на 2,0 м, об’єм ґрунту для підсипки складатиме (без 

врахування заміни слабких ґрунтів (торфу)) біля 2120,0 тис. м3. Об’єми визначені орієнтовно 

та потребують уточнення на подальших стадіях проектування.  

Підсипку виконувати із піщаного ґрунту з пошаровим ущільненням, при цьому якість 

ущільнення необхідно контролювати. Відкоси підсипки кріпити георешіткою або габіонами, 

конструкція яких дозволить мінімізувати ерозійні процеси, забезпечити структурну 

стабільність і стійкість до зовнішніх навантажень.  

Також слід зауважити, що необхідно проводити регулярно поточний та капітальний 

ремонт водонесучих комунікацій, з метою попередження витікання води з труб у ґрунт. 

Для детального визначення прояву підтоплення, на послідуючих стадіях 

проектування, необхідно виконати більш ретельні та детальні інженерно-геологічні, 

гідрологічні та інженерно-будівельні вишукування та обстеження ділянок під споруди, 

виходячи з яких, приймаються остаточні рішення з інженерного захисту. 

Всі підземні конструкції (зовнішні, а при необхідності і внутрішні, стіни та днище 

фундаментів будівель і споруд) виконувати з посиленою гідроізоляцією. Всі підземні 

комунікації необхідно виконувати із стійких антикорозійних матеріалів.  

На території села є ряд заболочених ділянок площею біля 12,4 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; 

- регулювання стоку; 
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- благоустрій берегів водойм. 

Ліквідацію заболочених ділянок намічається виконувати шляхом осушення і підсипки 

території.  

 

Протиерозійні заходи. 

Яружна-балкова мережа села характеризується активною ерозійною діяльністю, що 

призводить до деградації цінних міських земель та може призвести до руйнування 

інженерних мереж та споруд. По схилам можуть проходить процеси розмиву, зсувів.  

Загальна площа територій, що підтвержені ерозійним процесам складає біля 98,0 га. 

Те що водороздільні схили значною мірою підлягають лінійній ерозії обумовлено як 

природними факторами (велика крутизна та довжина схилів, слабкі ґрунти, концентрація 

поверхневого стоку), так і антропогенними факторами (порушення природного стану 

водозбірної площі, неорганізований відвід поверхневих вод, витоки з інженерних 

комунікацій та ін.). 

Даним розділом намічається виконання комплексу протиерозійних робіт, який 

включає як лісомеліоративні, так і гідротехнічні роботи. Для отримання більшої 

ефективності рекомендується одночасне їх застосування. 

По тальвегам балок з ціллю попередження розвитку донної ерозії, для відводу 

тимчасових водотоків рекомендується влаштування водовідвідних лотків. 

З метою попередження росту ярів намічається залісення території навколо ярів і 

крутих схилів шириною смуги 30 метрів, тобто створення прияружних лісосмуг, терасування 

схилів ярів з посадкою деревно-кущової рослинності. Всі ці заходи одночасно виконують 

декілька функцій: 

• закріплення кореневої системи від водної та вітрової ерозії ґрунтів; 

• акумуляція і перерозподіл стоку; 

• утворення природних перепон водотокам. 

Присхилові ділянки балок і долин річок рекомендується не забудовувати, щоб не 

утворювати додаткове навантаження, а закріпити посадкою деревно-кущової рослинності. 

До протиерозійних заходів на цих ділянках також необхідно віднести організоване 

відведення поверхневих вод.  

Виконання вищенаведених заходів дозволить ліквідувати шкідливі наслідки ерозійних 

процесів.   

В тих випадках, коли вершини ярів і балок розташовані в зоні забудови, що 

намічається чи будівництва автодоріг, їх рекомендується засипати. При цьому необхідно 

передбачити відвід поверхневих і підземних вод. Це здійснюється за допомогою 

влаштування дренажу і водостоків.  
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Протизсувні заходи. 

На території села Підгірці спостерігаються зсувонебезпечні ділянки. Для 

недопущення активізації зсувів необхідно дотримуватися відповідних протизсувних заходів 

у районі схилу: 

- заборона вирубування лісів*  та надання ділянок під забудову та кладовища, 

корчування ділянок під городи, знищення кущів, трав’яної рослинності; 

- заборона будь-яких розробок у пасивній зоні – у підніжжя, в загрузці схилу в 

активній зоні – біля бровки, збільшення крутизни відкосу, викриття нестійких ґрунтів; 

- заборона спуску поверхневих вод та поливів, утримання у належному стані 

водовідвідних та осушувальних, водопровідно-каналізаційних систем, ліквідація ям, тріщин, 

встановлення рівнів та темпів спрацьованих вод, змиваючих відкоси. 

- встановити межі небезпечних зон в районах зсувів по бортах балок і ярів та 

обмежити господарської діяльності у цих зонах. 

Протизсувні заходи включають в себе: упорядкування поверхневого стоку, перехват 

потоків ґрунтових вод, запобігання природному контрфорсу зсувного масиву від 

руйнування, підвищення стійкості схилу механічними і фізико-хімічними засобами зміна 

рельєфу схилу з метою підвищення стійкості та інші заходи.  

На території села пропонується насамперед терасування схилів та будівництво 

підпірних стінок, а також обов’язкове упорядкування поверхневого стоку. 

Особливо необхідно звернути увагу на круті схили вздовж автодоріг, адже активізація 

зсувних та ерозійних процесів може спричинити їх руйнування. Насамперед на таких 

ділянках необхідне влаштування підпірних стінок з застінним дренажем, після проведення 

більш ретельних обстежень або уположення схилів з закріпленням деревно-кущовою 

рослинністю. 

 

Протипросідні заходи. 

Так як грунтові умови характеризуються І типом просідання з можливим проявом ІІ 

типу, то існує необхідність в проведенні протипросідних заходів. 

Для підготовки основи під капітальну забудову необхідно виконати більш детальне 

інженерно-геологічне та інженерно-будівельне обстеження ділянок під будинки і споруди. 

При замочуванні основи, складеної просідними ґрунтами, стійкість та експлуатаційна 

надійність споруд забезпечується водозахисними та конструктивними заходами, 

спрямованими на запобігання просідним властивостям ґрунтів: 

 - в межах деформаційної зони чи її частини – улаштуванням ґрунтових 

подушок, витрамбовка котлованів; 
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 - в межах всього просідного шару необхідно виконувати глибинне ущільнення 

ґрунтовими палями, що попередньо замочені в нижніх шарах просідних ґрунтів; 

 - прорізкою просідних ґрунтів основи фундаментів із забивних, набивних та 

буронабивних паль, а також з використанням стовпів чи стрічки з ґрунтів, що закріпленні 

хімічним, термічним чи іншим способом, а також заглибленням фундаментів; 

 - вертикальним плануванням ділянки забудови, якісним заповненням пазух 

котлованів та траншей, виключенням витоку води із водонесучих комунікацій на 

проектованій території; 

- підвищенням міцності і загальної просторової жорсткості споруд, збільшенням їх 

піддатливості за допомогою гнучких та розрізних конструкцій, з використанням методів, що 

забезпечують нормальну роботу обладнання при деформаціях основи.  

 

Рекультивація порушених територій. 

На території села є ряд територій з порушеною поверхнею. До них відносяться: 

звалище твердих побутових відходів ТПВ №5,  Креничанський глиняний кар’єр, а також інші 

ділянки з порушеною поверхнею. Звалище ТПВ №5 розташоване в західній частині села. 

Площа звалища становить близько 17,0 га.   

На сьогодні полігон ТПВ №5 є переповненим і знаходиться у незадовільному стані, 

забруднюючи навколишнє природне середовище та погіршуючи санітарно-гігієнічну стан 

прилеглих територій. Так як земельні ресурси зазнають негативного впливу від накопичень 

побутових відходів, значна частина яких могла б знайти застосування як вторинна сировина, 

то необхідна розробка спеціалізованої схеми санітарного очищення з уточненням 

першочергових та перспективних заходів, поліпшення екологічного та санітарного стану 

території, скорочення об’ємів ТПВ, проведення в подальшому рекультивації.  

Глиняний карʼєр потребує проведення рекультивації після того, як буде вичерпаний 

ресурс сировини, що робить його непридатним для подальшої експлуатації 

Заходи по відновленню порушених територій вибираються залежно від інженерно-

геологічних умов, виду використання і типів порушення (повне і часткове засипання 

глибоких ям і виробок, розрівнювання зритих місць, роботи по запобіганню подальшому 

руйнуванню порушених територій). 

Порушені території після комплексу відбудовних робіт використовуються для 

створення зон зелених насаджень загального та обмеженого користування, спеціального 

призначення; промислових зон і зон зовнішнього транспорту; житлових районів і 

мікрорайонів; зон водорегулюючих гідротехнічних споруд; рибо- і сільськогосподарських; 

водопостачання; комунально-складських зон.  
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При освоєнні порушених територій у межах населеного пункту необхідно 

враховувати: 

- його планувальну структуру; 

- доступність центрів трудового, культурно-побутового і рекреаційного тяжіння; 

- планування та розвиток транспортних і інженерних комунікацій; 

- візуальне сприйняття порушених ділянок у міському середовищі 

(композиційна єдність міського та природного середовищ). 

Також  необхідно враховувати розміри порушень поверхні, фізичні і біологічні 

властивості ґрунтів, можливість застосування тієї або іншої технології відновлення території. 

Особливістю рекультивації полігонів являється створення оптимальних санітарно-

гігієнічних умов для подальшого містобудівного використання і покращення інженерно-

геологічних характеристик основи під фундаменти. 

При проведенні рекультивації на всіх видах порушених територій необхідно 

проводити ретельне обстеження.  

 

10.2. Відведення дощових та талих вод 

 

Існуючий стан 

На території села Підгірці відсутня централізована система відводу дощової та талої 

води. 

Згідно проведеного аналізу можна зробити висновок, що відсутність мереж дощової 

каналізації в період опадів створює труднощі для руху транспорту та пішоходів, спричиняє 

затоплення території, що в своє чергу сприяє перезволоженню ґрунтів, пониженню їх 

несучих властивостей, подальшому росту балок, підвищенню рівня ґрунтових вод і як 

наслідок підтопленню територій; забруднює водойми та ґрунти важкими металами та 

іншими токсичними та канцерогенними речовинами від осідання викидів автотранспорту та 

промпідприємств, витікання паливо-мастильних матеріалів, руйнування твердого покриття. 

 

Проектні пропозиції 

Схему відведення дощових та талих вод розроблено згідно планувальних рішень. 

Розділ підтверджує технічну спроможність та економічну доцільність архітектурно-

планувального вирішення території. 

Заходи з організації відведення дощових та талих вод розроблено з урахуванням 

планувальних рішень та виконано у відповідності з вимогами Водного кодексу, ДБН Б.1.1-

15:2012, ДБН 360-92** та ДБН В.2.3-5-2001. 
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При опрацюванні «Схеми інженерної підготовки та захисту території» у частині 

засобів відведення дощових та талих вод були вирішені наступні основні питання: 

- способи та напрями відведення дощових і талих вод з території існуючої житлової 

забудови, вулиць, та територій, намічених під освоєння генеральним планом; 

- запобігання забруднення водних об’єктів шляхом влаштування очисних споруд 

перед випусками стоків дощової каналізації. 

З огляду на топографічні умови, значні перепади відміток існуючої поверхні землі, 

неможливе влаштування єдиної централізованої системи водовідведення із влаштуванням 

централізованих очисних споруд дощової каналізації.. 

Рішенням генерального плану відведення дощового стоку передбачено самопливною 

відкритою та закритою мережею дощової каналізації до локальних очисних споруд та 

водопоглинаючих колодязів. 

Відвід дощових вод самопливною мережею дощової каналізації передбачається 

викритим способом по спланованій поверхні до лотків проїзної частини вулиць з 

послідуючим виведенням до водопоглинаючих колодязів, які влаштовуються вздовж вулиць 

зі змінними сміттєутримувачами та спеціальними решітками з метою запобігання замуленню 

колодязів та колекторів ґрунтом, побутовим та будівельним сміттям. При заповненні 

зазначеного колодязю, мул, що залишився відкачується спеціальним транспортним засобом 

та вивозиться за межі населеного пункту. 

Відвід дощових вод закритою мережею дощової каналізації передбачається до 

локальних очисних споруд. Проект передбачає улаштування локальних очисних споруд 

закритого типу. Дощовий стік після очищення скидається у водойми (канали). 

Передбачається будівництво локальних очисних споруд, із застосуванням індивідуальних 

проектів і спеціальних конструктивних рішень з впровадженням високоефективних 

передових технологій по очищенню стоків, передбачається повна очистка поверхневого 

стоку відповідно з нормами Правил охорони поверхневих вод від забруднення стічними 

водами.  

Санітарно-захисна зона від очисних споруд – 20 м. 

З огляду на топографічні умови, планувальну структуру, а також перспективну 

вуличну мережу, генеральним планом пропонується: 

- будівництво 19 басейнів локальних очисних споруд дощової каналізації з викидом 

очищеної води в існуючи канали;  

- будівництво 95,5 км дощової каналізації відкритого та закритого типу; 

- влаштування 4 окремих водопоглинаючих колодязів. 
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Остаточні умови будівництва систем відведення дощових та талих вод (мереж та 

споруд), місця випуску очищених стоків уточнюють на наступних стадіях проектування 

відповідно до технічних умов експлуатуючих організацій та гідравлічних розрахунків. 

Проектом розроблені тільки принципові рішення по відводу дощових і поверхневих 

вод. Зважаючи на точність топографічної основи М 1:2000, розроблена схема підтверджує 

можливість здійснення планувального вирішення території, береться за основу і потребує 

подальшого уточнення на наступних стадіях проектування відповідно до технічних умов 

експлуатуючих організацій. 

 

10.3. Вертикальне планування 

Схему вертикального планування розроблено згідно планувальних рішень на 

топографічному матеріалі масштабу 1:5000 і виконано у відповідності з ДБН 360-92** та 

ДБН В.2.3-5-2001. 

Вертикальне планування території виконано з урахуванням наступних вимог: 

- максимального збереження рельєфу (відмітки коливаються в межах 92,2-185,0 м); 

- максимального збереження ґрунтів і деревних насаджень; 

- відведення поверхневих вод зі швидкостями, які виключають ерозію ґрунтів; 

- мінімального обсягу земляних робіт; 

- мінімального дебалансу земляних мас. 

Проектні відмітки відносяться до верху покриття проїздів. Ухили та відстані 

представлені у вигляді дробу: в чисельнику – ухил в проміле, в знаменнику – відстань ухилу 

в метрах.  

Вертикальне планування території на проектних ділянках виконано виходячи з умов, 

що дана територія потребує значної підсипки, оскільки є затоплюваною та заболоченою. 

Даний розділ підтверджує можливість здійснення планувального рішення проектної 

території, потребує уточнення і береться за основу на наступних стадіях проектування. 

 

10.4 Санітарне очищення 

Тверді побутові та будівельні відходи мешканців с. Підгірці в основному вивозяться 

на полігон твердих побутових відходів№5, призначений для захоронення твердих побутових 

та промислових відходів III та IV класів безпеки. Земельна ділянка під розміщення полігону 

була виділена ДКП «Київспецтранс» №5 із земель колгоспу «Вітчизна» в постійне 

користування (згідно з розпорядженням Ради Міністрів УРСР від 07.02.1984р. № 50-р). 

Площа полігону - 63,7 га. Перша черга полігону площею 18 га введена в експлуатацію з 1986 

року. Тут розміщено більше 9,1 млн. куб. м відходів в стислому стані. Друга черга полігону 

№5 прийнята в експлуатацію в 1997 році. Наразі на полігоні захоронено 6,4 млн тон відходів. 
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Висота шару відходів становить 90 метрів. Оператором найбільшого полігону твердих 

побутових відходів № 5 є ПрАТ «Київспецтранс». Не дивлячись на те, що проведена 

рекультивація першої черги полігону, потужності полігону вичерпані. Дно полігона укрите 

піском, глиною і полімерним екраном у два прошарки. Однак, існуючий екран на полігоні 

ненадійний через його старіння, яке відбулося завдяки наявності агресивного середовища, 

великих температур і великого гідравлічного тиску. За час роботи полігону на його території 

утворились 2 озера об’ємом понад 600 тисяч кубічних метрів токсичного фільтрату, який 

відноситься до відходів першого (найвищого) класу небезпеки. Отже, на полігоні ТПВ існує 

велика проблема, пов’язана з накопиченням великої кількості фільтрату, насиченим 

небезпечними речовинами, який скидати в очисні каналізаційні споруди неможливо. Для 

очищення цього фільтрату було побудовано 2 установки: ROCHEM (Німеччина) і VOMM 

(Італія). Більше 5 останніх років жодна з них не працювала. На даний час поновили роботу 

системи ROCHEM. 

Санітарно-захисна зона від полігону ТПВ складає 500 метрів.  

Київська міська рада  на сесії прийняла рішення  «Про вирішення проблемних питань, 

пов’язаних із експлуатацією полігону твердих побутових відходів № 5 у с. Підгірці 

Обухівського району Київської області», яке передбачає виконання низки заходів щодо 

розв’язання питання роботи 5-полігону, зокрема, пересипку карт полігону, що зменшить 

негативний вплив роботи об’єкту на навколишні території, та укріплення схилів, щоб не 

відбулося зсувів чи руйнації . Також, згідно з рішенням, планується виконати роботи з 

укриття ізолювальним шаром дев’яти гектарів полігону побутових відходів у Підгірцях. У 

2017 році мають припинити складування відходів на I карті полігону та розширити 

потужності системи очистки фільтрату. Загалом, у 2018 році планується повністю закрити 

полігон твердих побутових відходів з проведенням заходів по його рекультивації. Відповідно 

до директиви ЄС 1999/31 ЄС про полігони відходів від 26 квітня 1999 року, газ, що 

утворюється на полігонах, за можливості повинен збиратися і використовуватися в 

енергетичних цілях. У випадку неможливості енергетичного використання цього газу він 

повинен спалюватися для зменшення негативного впливу метану на довкілля. На полігоні 

№5, існує можливість використання біогазу, як альтернативного джерела енергії на 

рекультивованій його частині. 

Відповідно до норм ДБН 360-92**, розрахунковий об’єм накопичення твердих 

побутових відходів (ТПВ) та сміття з вулиць с. Підгірці на розрахунковий строк складе 

приблизно 72107,7 т/рік. Проектна чисельність мешканців населеного пункту становитиме  

22 тис. осіб. Норма накопичення ТПВ 426 кг/рік, сміття та невраховані 10%. 

Для санітарного  очищення необхідно: 4 сміттєвоза, 4 асенізаційні машини та 9 

прибиральних машин.  
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З метою забезпечення виконання  “Програми поводження з твердими побутовими 

відходами“ (постанова Кабінетові Міністрів України від 04.04.2004 р. №265) передбачається 

подальше впровадження організації роздільного збору твердих побутових відходів села з 

наступним використанням і утилізацією. За умови організації роздільного збору обсяг вивозу 

твердих побутових відходів можна зменшити на 30-50%. 

У подальшому, після закриття полігону ТПВ,  планується знешкоджувати сміття на 

проектному сміттєпереробному заводі із встановленням санітарно-захисної зони у 500 

метрів, який буде розміщений в районі колишнього полігону ТПВ №5. Також передбачається 

спорудження та облаштування сміттєсортувальної станції із дотриманням санітарно-захисної 

зони розміром 100 метрів.  

Для вирішення питання поводження з ТПВ с. Підгірці необхідна розробка 

спеціалізованої схеми санітарного очищення з уточненням першочергових та перспективних 

заходів, спрямованих на сортування ТПВ, поліпшення екологічного та санітарного стану, 

утилізації вторинної сировини, скорочення об’ємів ТПВ та зменшення транспортних витрат 

тощо. При цьому систему санітарного очищення с. Підгірці необхідно розглядати як елемент 

регіональної системи. 

Основні заходи щодо вдосконалення та розвитку  системи санітарного очищення: 

- забезпечення повного збору та своєчасного знезараження і знешкодження всіх видів 

відходів. 

- визначення спеціальних місць – майданчиків для організованого збору ТПВ. 

- впровадження системи роздільного збору, сортування, утилізації, подрібнення, 

польового компостування відходів зеленого господарства і інших заходів з метою зменшення 

об'ємів вивозу і захоронення відходів. 

- модернізація спецавтотранспорту та іншої техніки для санітарного очищення. 

Невідкладні заходи щодо організації системи санітарного очищення: 

- прийняття дольової участі у розробці регіональної схеми санітарного очищення, 

будівництві регіонального підприємства промислової переробки і знешкодження 

відходів; 

- придбання спецавтотранспорту та іншої техніки для санітарного очищення; 

- розробка спеціалізованої схеми санітарного очищення відповідно до рішень 

генерального плану села, визначення складу невідкладних заходів та економічного 

механізму реалізації цих заходів; 

- проведення заходів по закриттю та здійсненні рекультивації території полігону 

ТПВ№5; 

- будівництво сміттєпероробного заводу та сміттєсортувальної лінії. 
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11. ІНЖЕНЕРНА ІНФРАСТРУКТУРА 

 

11.1. Водопостачання 

Існуючий стан 

Джерелом водопостачання села Підгірці є підземні води Дніпровсько-Донецького 

артезіанського басейну. 

Водопостачання мешканців села здійснюється за допомогою двох артезіанських 

свердловин потужністю 25,00 м3/год (фактичної 15,00 м3/год ) з бучакського водоносного 

горизонту. Перший пояс санітарної охорони свердловин забезпечено, існує огорожа.  

З двох свердловин, що розташовані в районі Новоселиця вода подається у розвідну 

мережу села  та водонапірну башту ємністю 50 м3 по вул. Київській.  

Частина мешканців по вул. Межигірська мають локальну систему водопостачання у 

складі свердловини та розподільчих водопровідних мереж.  

На даний час мешканцями села використовується близько 400,00 м3/добу, 

Загальна протяжність водоводів – 22,00 км, з них в незадовільному стані 30,0%.  

Деякі промпідприємства мають власні локальні системи водопроводу. Свердловини, 

споруди та мережі знаходяться в межах території підприємств. 

 

Проектні рішення 

Для вирішення схеми водопостачання виконано розрахунок обсягів водоспоживання 

на розрахунковий етап. Згідно з проектними рішеннями передбачається значне збільшення 

кількості мешканців за рахунок нового будівництва.  

Потреба у воді на господарчо-питне водопостачання складе на розрахунковий етап – 

4815,92 м3/макс. добу. 

Норми водоспоживання житлової садибної забудови прийнято згідно питомих 

нормативів водоспоживання на одного мешканця відповідно до ДБН Б.2.4-1-94 «Планування 

і забудова сільських поселень». 

Джерелом водопостачання міста для питних потреб пропонується підземні води 

бучакського та сеноманського водоносного горизонту. 

Госппитне водопостачання передбачається комунальним водопроводом, що має 

забезпечити раціональне використання питної води і надійний санітарний контроль за її 

якістю.  

Для забезпечення сталого функціонування системи водопостачання необхідно 

провести реконструкцію існуючої системи водопостачання, побудувати додаткових 

свердловин (орієнтовно 3-4 одиниць), резервуарів чистої води (водонапірних башт), станції 
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доочищення (при необхідності) та мереж водопроводу. Для віддаленого масиву житлової 

забудови на північ села пропонується влаштування локальної системи водопостачання. 

Система водопостачання господарчо-питна, протипожежна низького тиску - кільцева. 

Водопровід - система третьої категорії надійності подачі води. Елементи системи, що 

відносяться до протипожежного водопостачання, – першої категорії. На мережі 

встановлюються пожежні гідранти згідно п.12.16 ДБН В.2.5-74:2013 «Водопостачання. 

Зовнішні мережі та споруди», а також установкою арматури для аварійного відключення 

ділянок мережі. 

Розрахункові витрати води на пожежогасіння – 315,00 м3 (чисельність населення 22,0 

тис. чол., витрати на зовнішнє пожежогасіння при однієї розрахункової пожежі - 15 л/с, 

внутрішнє - 21×2,5 л/с. Протипожежний запас намічається зберігати в резервуарах чистої 

води (водонапірних баштах). Також передбачається організація пірсів та розворот них 

майданчиків розміром 12×12 м для можливості забору води пожежними автомобілями зі 

штучного водоймищ та ставків. 

Потреба у воді на поливання, миття територій та зрошення садиб складе 1140,12 

м3/добу. На ці потреби передбачається використання води з існуючих ставків та ґрунтових 

вод. Використання води з комунального водопроводу на ці цілі допускається тільки для 

територій, до санітарного стану яких відносяться підвищені вимоги (дитячі установи, лікарні 

і т.п.). 

Для забезпечення села водопостачанням необхідно виконати наступні заходи: 

Проведення реконструкції свердловин з влаштуванням споруд доочистки (при 

необхідності) та додаткових водонапірних башт. 

Влаштування нових ділянок водопровідних споруд. 

Заміна існуючих водопровідних мереж, що вийшли з ладу. 

Прокладка мереж водопостачання по території нової забудови. 

Упровадження комплексу заходів щодо раціонального використання води. 

Створення виробничої бази та удосконалення економічних та правових засад 

функціонування водопровідно-каналізаційного господарства. 

Розробка спеціалізованої проектної документації на реконструкцію і розвиток системи 

водопостачання відповідно до рішень генерального плану села щодо кількості та розміщення 

водокористувачів із метою визначення повного складу першочергових та перспективних 

заходів та економічного механізму реалізації цих заходів. 
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11.2 Водовідведення 

 

Існуючий стан 

Забудова села Підгірці не має каналізації. Населення користуються вигребами. 

 

Проектні рішення 

Для вирішення схеми водовідведення виконано розрахунок обсягів водоспоживання 

на розрахунковий строк. Згідно з проектними рішеннями передбачається значне збільшення 

кількості мешканців за рахунок нового будівництва. 

Відповідно до розрахункового водоспоживання (таблиця ВК-1) об’єм побутових 

стічних вод на розрахунковий строк складе – 3580,9 м3/добу. 

Норми водоспоживання житлової садибної забудови прийнято згідно питомих 

нормативів водоспоживання на одного мешканця відповідно до ДБН Б.2.4-1-94 «Планування 

і забудова сільських поселень». 

Каналізування селища пропонується здійснювати наступним чином. Відведення 

побутових стічних вод з громадської забудови, житлових будинків 2 і більш поверхів та 

нової забудови, що забезпечено внутрішнім водопроводом передбачається системою 

самопливної мережі до очисних споруд каналізації, які планується розташувати на південно-

східної околиці села. Для віддаленого масиву житлової забудови на північ села пропонується 

влаштування локальної системи каналізації з будівництвом локальних очисних споруд 

каналізації. 

Для очищення розрахункового об’єму необхідно побудувати каналізаційні очисні 

споруди потужністю 3100,00 м3/добу. Площа очисних споруд на проектний період складе 

орієнтовно 2,00 га. Рекомендується застосування очисних споруд закритого типу на основі 

новітніх технологій: біосорбційно-фільтраційної очистки стічних вод (наприклад 

«БІОСОФ»), біоінженерних споруд, біотехнологій з використанням гідробіонтів, що 

розвиваються на волокнистих насадках («Потенціал», «Біотал»). Очисні споруди мають 

забезпечити відновлення якості води, її природної структури та біологічної активності. Вибір 

технології, найбільш доцільної для умов с. Підгірці відноситься  до стадії спеціалізованого 

проекту. 

Скид очищених стічних вод пропонується здійснювати за допомогою таких споруд, як 

біоплато, поля підземної фільтрації, ставків-випалювачів. Також очищені стічні води можуть 

бути використано для потреб промисловості та на полів та миття територій села.  Для 

прийняття остаточного рішення по даному питанню необхідно виконати геологічні 

вишукування та проектні роботи по вибору типу технології очисних споруд.  
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Не каналізована житлова забудова повинна бути обладнана водонепроникними 

вигребами з вивозом відходів асенізаційним транспортом на очисні споруди побутової 

каналізації. 

Для забезпечення селища каналізацією необхідно виконати наступні заходи: 

Розробка проекту та будівництво очисних споруд з використанням сучасних 

технологій.  

Будівництво мереж самопливної каналізації. 

Влаштування КНС. 

Будівництво напірної каналізації. 

Створення виробничої бази, економічних та правових засад функціонування 

водопровідно-каналізаційного господарства. 

Розробка спеціалізованої проектної документації на розвиток системи водовідведення 

з урахуванням рішень генерального плану селища щодо кількості та розміщення 

водокористувачів із метою визначення повного складу першочергових та перспективних 

заходів та економічного механізму реалізації цих заходів. 

 

Таблиця  11.2.1 

Примітка: Наведені показники підлягають уточненню при розробці галузевих схем 

водопостачання і каналізації з урахуванням закону України «Про питну воду та питне 

водопостачання (стаття 29) і постанову КМ України №1107 від 25.08.2004 р. «Про затвердження 

порядку розроблення та затвердження нормативів господарчо-питного водопостачання». 

№ 

з/п 
Найменування споживачів 

один. 

вимір. 
кількість 

норма, 

л/добу 

об’єм, 

м3/добу 

 Житловий фонд     

 Забудова будинками, обладнаними 

внутрішніми водопроводом та 

каналізацією з ванними і 

місцевими водонагрівачами 

осіб 22209 160 3553,44 

 Невраховані    10% 355,34 

 Промпідприємства    850 

 Поливання-миття територій:  22209 32 710,69 

 Зрошення садиб  осіб 11233 60 673,98 

 Водоспоживання:     

  - вода питної якості    4815,92 

 - технічна вода     1395,12 

 Водовідведення:      3580,95 
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11.3 Електропостачання 

 

Існуючий стан 

На сьогоднішній день електропостачання с. Підгірці здійснюється по мережам 10-

0,4кВ від електропідстанцій 110/27,5/10кВ «Підгірці-Т» та 35/10кВ «Рославичі», які 

розташовані за межами населеного пункту.  

На ПС 110/27,5/10кВ «Підгірці-Т» встановлено два трансформатори потужністю по 

25МВА. Живлення підстанції виконано повітряними заходами 110кВ від ПС «Новокиївська-

330кВ» та від ПС «Іскра». 

На ПС 35/10кВ «Рославичі» встановлено два трансформатори потужністю по 6,3МВА. 

Живлення підстанції виконано повітряними лініями електропередачі 35кВ від ПС 

«Хлібзавод» та від ПС «Комсомольська», які, в свою чергу, отримують живлення від ПС 

110/35/10кВ «Васильків». 

Розподіл електроенергії в межах с. Підгірці здійснюється по мережам 10кВ та 0,4кВ, 

які виконані повітряними та кабельними лініями, через трансформаторні підстанції ТП-

10/0,4кВ. 

  

Проектні рішення 

Для вирішення схеми електропостачання виконано розрахунок електричних 

навантажень. 

Господарсько-побутові та комунальні навантаження підраховано за укрупненими 

показниками споживання електроенергії за рік на одну людину згідно з нормами ДБН 360-

92** “Містобудування. Планування і забудова міських та сільських поселень”. При цьому 

прийняті нормативи враховують електроспоживання житловими будинками, громадськими 

закладами, підприємствами побутового призначення, вуличним освітленням, тощо. 

Електричне навантаження споживачів виробничої сфери підраховано за укрупненими 

показниками споживання електроенергії за рік одним робітником. 
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Таблиця  11.3.1 

Підрахунок електричних навантажень 

господарсько-побутових та комунальних споживачів 

 

№ 

з/п 

Найменування 

споживачів 

Кількість 

населення, 

ос. 

Питома  

норма, 

кВтгодин 

на 1 ос. 

за рік 

Річне 

споживанняел.енергії, 

млн.кВт годин 

Кількість 

годин 

використ. 

макс. 

навантаж. 

Загальне 

наванта-

ження,  

тис. кВт 

 в цілому по населеному пункту: 

1. Багатоквартирна 

забудова  
10989 1600 17,20 5100 3,37 

2. Блокована 556 950 0,5 4100 0,10 

3. Садибна забудова 10664 950 10,18 4100 2,48 

 Разом  21518  27,88  5,96 

 

Таблиця  11.3.2 

Підрахунок електричних навантажень виробничої сфери 

 

№ 

з/п 

Найменування  

підприємства 

Кількість 

працюючих 

ос. 

Питома  

норма тис. 

кВтгодин 

на 1 ос. за 

рік 

Річне 

споживан. 

ел.енергії, 

млн.кВт 

годин 

Кількість 

годин 

використ. 

макс. 

навантаж. 

Загальне 

наванта-

ження,  

тис. кВт 

1. Логістично-складські 

комплекси 
219 16,0 3,50 5400 0,65 

2. Приладобудування 121 30,0 3,63 4000 0,91 

3. Деревообробна 

промисловість 
4 26,0 0,10 3000 0,03 

4. Виробництво 

будівельних матеріалів 
119 33,0 3,93 4600 0,85 

5. Сільськогосподарське 

виробництво  
80 25,0 2,00 4200 0,48 

6. Переробна 

промисловість 
181 20,0 3,62 4800 0,75 

7. Харчова промисловість 80 16,0 1,28 5200 0,25 

8. Інші 110 16,0 1,76 4500 0,39 

 Разом   19,82  4,31 
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Таблиця  11.3.3 

Сумарні електричні навантаження 

 

№ 

з/п 
Найменування 

Річне споживання 

електроенергії,  

млн. кВт годин 

Загальне 

навантаження, 

тис. кВт 

1. 
Господарсько-побутові та комунальні 

потреби населення 
27,88 5,96 

2. Виробнича сфера 19,82 4,31 

 Всього 47,70 10,27 

 

Виходячи з розрахунків та враховуючи місцеві умови села Підгірці, в проекті 

пропонується: 

1. Відповідно до проектних рішень Схеми перспективного розвитку електричних 

мереж 110-35кВ Київської області на період до 2025 року ПАТ «Київобленерго» 

передбачається реконструкція ПС 110/27,5/10кВ «Підгірці-Т» із заміною трансформаторів, 

вимикачів та роз’єднувачів 110кВ.  

Також вищезазначеною Схемою передбачається реконструкція ПС 35/10кВ 

«Рославичі» з переведенням на напругу 110/35/10кВ та встановленням двох трансформаторів 

потужністю по 25МВА. Живлення підстанції передбачається здійснити повітряними лініями 

110кВ від дволанцюгової ЛЕП 110кВ  «Новокиївська-330 – Васильків». 

2. Розподіл електроенергії між споживачами в межах населеного пункту передбачено 

по мережах напругою 10-0,4кВ.  

3. Для покриття перспективних навантажень ділянок нової забудови необхідно 

побудувати нові трансформаторні підстанції 10/0,4кВ та забезпечити їх живлення від 

існуючих мереж 10кВ з їх реконструкцією при необхідності, або шляхом будівництва нових 

електричних мереж 10кВ. 

4. На існуючих ТП-10/0,4кВ, де приєднані потужності значно перевищують 

потужність трансформаторів, доцільно виконати заміну трансформаторів на більш потужні. 

5. Існуючі електричні мережі та об’єкти, які потрапляють під плями перспективної 

забудови підлягають перенесенню або ліквідації при їх недоцільності. 

6. Кількість, місця розміщення ТП-10/0,4кВ, потужність трансформаторів та траси 

ЛЕП вирішуються на подальших стадіях проектування відповідно до технічних умов 

енергопостачальної організації. 

7. При перспективному будівництві необхідно забезпечувати охоронні розриви від 

мереж та об’єктів електропостачання. 
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8. На протязі всього розрахункового етапу необхідно проводити заміну зношеного та 

морально застарілого обладнання, впроваджувати енергозберігаюче обладнання та 

технології. 

11.4 Теплопостачання 

 

Існуючий стан 

На теперішній час, теплопостачання житлової забудови с. Підгірці  здійснюється від 

індивідуальних джерел теплопостачання. Теплопостачання громадської забудови 

здійснюється від  власних джерел.  

За паливо в теплотехнічному обладнанні житлово-комунального сектору 

використовується природний газ, дрова,  тощо. 

 

Проектні рішення 

Генеральним планом передбачається подальший розвиток житлово-комунального 

сектору села Підгірці. Виходячи з перспективи розвитку сельбищної території, 

теплопостачання нової багатоквартирної забудови передбачається від систем поквартирного 

опалення або від модульних котелень, а садибної забудови пропонується здійснювати 

індивідуальними теплоустановками, підприємств та закладів обслуговування від власних 

джерел. 

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”, ДСТУ-Н Б В.1.1-27:2010 “Будівельна кліматологія” та ДБН 

В.2.6-31:2016 “Теплова ізоляція будівель”. 

За результатами розрахунків, орієнтовні величини необхідного теплового потоку 

садибного житлового фонду, закладів і підприємств обслуговування в проектних межах с. 

Підгірці, за умови 100% покриття потреб теплоспоживання на кінець реалізації обсягів 

будівництва розрахункового строку, наведені в таблиці. 
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Таблиця 11.4.1 

Орієнтовні обсяги теплоспоживання 

№ 

з/п 
Споживачі  

Тепловий потік, МВт 

(розрахунковий строк) 

Опалення, 

вентиляція 

Гаряче 

водопостачання 
Всього 

1 

Житловий фонд, заклади та 

підприємства обслуговування в 

проектних межах с. Підгірці  

всього. 

72,49 4,83 77,32 

 1.1 Те ж по новій забудові 30,92 4,24 35,16 

2 Сільське господарство 0,22 

3 Промисловість 1,95 

 Разом 79,49 

 

Для об’єктів, в яких неприпустима перерва в подачі теплоти (лікарні, готелі, дитячі 

установи цілодобового функціонування, тощо), відповідно до вимог ДБН В.2.5-39:2008 

(п.4.1.1, 7.5.2, 7.5.3), необхідно передбачити наявність місцевого резервного джерела 

теплопостачання. 

З метою покращення екологічного стану довкілля, економії паливно-енергетичних 

ресурсів, подальшого підвищення коефіцієнту ефективності перетворення енергії для 

теплопостачання об’єктів одно- та багатоквартирного нового житлового фонду та 

громадського будівництва пропонується застосування теплових установок сучасного типу 

(теплогідромеханічні генератори, теплові насоси та інші). Для теплонасосних установок 

(ТНУ) джерелом низькопотенціального тепла можливе використання систем утилізації тепла 

на очисних спорудах каналізації, використання тепла ґрунтів, водоймищ, повітря. Покриття 

теплових навантажень (у повному обсязі, або частково – на гаряче водопостачання), 

пропонується через комплексне застосування ТНУ з геліосистемами. Автономність 

запропонованого обладнання враховує поетапність введення в експлуатацію об’єктів 

будівництва.  

З огляду на значне подорожчання енергоносіїв та враховуючи розпорядження КМУ 

№902-р від 01.10.2014р. “Про Національний план дій з відновлюваної енергетики на період 

до 2020 року” варто розширити поняття паливної кон’юктури за рахунок наявних або 

доступних нетрадиційних і альтернативних видів палива. 

Згідно з Розпорядженням КМ України №502-р від 28.09.06р. та № 159-р від 11.02.09р., 

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. 
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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’єктів, кількість джерел теплопостачання, 

місця їх розміщення, вибір основного обладнання конкретизуються на подальших стадіях 

проектування за техніко-економічними розрахунками та обґрунтуваннями, з урахуванням 

відповідних Технічних умов та інвестиційних пропозицій. 

 

11.5 Газопостачання 

Існуючий стан 

На даний час газопостачання с. Підгірці вирішено на базі використання природного 

мережного газу. Джерелом газопостачання села є газопровід високого тиску (до 1,2 МПа) 

Ø150мм від ГРС «Велика Бугаївка», що прокладено до ГГРП села, де знижується тиск газу 

до середнього. По вулицях села прокладено газопроводи середнього і низького тисків. 

 

Проектні рішення 

Подальший розвиток системи газопостачання с. Підгірці  намічається з урахуванням 

нових споживачів, місць розміщення ділянок нового житлового будівництва. 

На базі природного мережного газу розглядається забезпечення таких категорій 

споживачів: 

житлові будинки; 

джерела теплопостачання. 

Норми питомих витрат природного газу для господарсько-побутових потреб прийнято 

відповідно до ДБН В.2.5-20-2001 “Газопостачання” при наявності в квартирі газової плити та 

газового водонагрівача. 

Приготування їжі в лікувально-оздоровчих закладах, дитячих дошкільних закладах та 

школах, підприємствах громадського харчування передбачається на базі використання 

електрики. 

Результати розрахунків річних витрат природного газу за умови 100%-ої 

забезпеченості споживачів, визначених у межах проекту, наведено у таблиці. 
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Таблиця 11.5.1 

Річні витрати природнього газу 

№ 

з/п 
Споживачі 

Річні витрати природного газу на кінець 

розрахункового строку, млн.м³/рік  
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1 

Житловий фонд, заклади та 

підприємства обслуговування в 

проектних межах с. Підгірці всього 

3,77 43,77 40,30 87,84 

1.1  Те ж по новій забудові 2,07 8,43 19,02 29,52 

2 Сільське господарство 0,19 

3 Промисловість 1,53 

 Разом 91,09 

 

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 період складе приблизно 105,67 тис. тон. 

Перспективний розвиток газифікації с. Підгірці, з урахуванням газопостачання 

споживачів по ділянках розміщення нової забудови, намічається шляхом подальшої 

розбудови системи розподільчих газопроводів середнього тиску. Для розвитку системи 

газопостачання села проектом пропонується будівництво 5 ГРП (ШРП) та прокладання 

близько 28,00 км розподільчих газопроводів середнього тиску із застосуванням сучасних 

технологій та матеріалів прокладання мереж, що значно зменшує капітальні витрати та 

продовжує термін експлуатації газопроводів. 

Даним проектом рекомендовано проведення коригування існуючої схеми 

газопостачання с. Підгірці у відповідності до нових навантажень та за 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, направлені 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, біогаз та інші. 
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Кількість проектних ГРП (ШРП), місця їх розміщення, траси нових розподільчих 

газопроводів середнього тиску з урахуванням реконструкції окремих ділянок мереж із 

збільшенням їх пропускної здатності і виносом з-під плям нової забудови, уточнюються на 

наступних стадіях проектування за відповідними гідравлічними розрахунками, із залученням 

спеціалізованих проектних організацій. 

 

12. ПРОТИПОЖЕЖНІ ЗАХОДИ 

 

При розробці генеральних планів враховувалися вимоги пожежної безпеки відповідно 

до розроблених Міністерством внутрішніх справ України «Правилами пожежної безпеки 

України» і ДБН 360-92**. 

Розрахунок потреби виконаний на постійне населення села Підгірці. 

Проектом передбачаються наступні містобудівні протипожежні заходи: 

- зонування території населеного пункту; 

- дотримання щільності житлової забудови у відповідності з поверховістю, 

дотримання нормативних розривів між комплексами будівель та споруд, організація зелених 

насаджень загального, обмеженого користування, застосування вогнестійких матеріалів, 

улаштування внутріквартальних проїздів та під’їздів до будинків; 

- організація санітарно-захисних зон від промислових та комунально-складських 

підприємств;  

- створення єдиної системи зелених насаджень різного призначення, що об’єднають 

між собою сельбищні, промислові, комунально-складські зони, яка у випадках пожежної 

небезпеки повинна створити шляхи евакуації населення і під'їзду пожежних машин; 

- дотримання нормативних протипожежних відстаней між будинками та спорудами; 

- проектні пожежні депо, що будуть обслуговувати село, розташоване з урахуванням 

радіусу їхнього обслуговування, який не перевищує 3 км і охоплює всю територію села. 

- передбачається організація пірсів та розворотних майданчиків розміром 12×12 з 

мокрим колодязем, для можливості забору води пожежними автомобілями з штучних 

водоймищ (ставків), а також у зимовий період. 

Елементи водопровідної системи, що відносяться до протипожежного 

водопостачання, – першої категорії, низького тиску. Передбачено встановлення пожежних 

гідрантів через 150 м один від одного, а також арматура для аварійного відключення ділянок 

мережі. 

Система водопостачання господарчо - питна, протипожежна низького тиску - 

кільцева. Водопровід - система третьої категорії надійності подачі води. Елементи системи, 

що відносяться до протипожежного водопостачання, – першої категорії. На мережі 
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встановлюються пожежні гідранти згідно п.12.16 ДБН В.2.5-74:2013 «Водопостачання. 

Зовнішні мережі та споруди», а також установкою арматури для аварійного відключення 

ділянок мережі. 

Розрахункові витрати води на пожежогасіння – 315,00 м3 (чисельність населення 22,0 

тис. чол., витрати на зовнішнє пожежогасіння при однієї розрахункової пожежі - 15 л/с, 

внутрішнє - 21×2,5 л/с. Протипожежний запас намічається зберігати в резервуарах чистої 

води (водонапірних баштах або підземних резервуарах). Також передбачається організація 

пірсів та розворот них майданчиків розміром 12×12 м для можливості забору води 

пожежними автомобілями зі штучного водоймищ та ставків. 

На даний час обслуговування села Підгірці здійснює 4 Державний пожежно-

рятувальний загін Головного управління ДСНС України у Київській області (м. Обухів, 

вул.Жовтнева, 22).  

 

Таблиця 12.1 

Розрахунок необхідної кількості пожежних машин 

 

№ 

з/п 
Найменування 

Нормативна величина 

з розрахунку на 1000 

осіб населення, не 

менше (пожежних 

автомобілів) 

Необхідно для 

населення 

1 

Пожежні депо для обслуговування 

населення (перспективне населення 

22.2 тис. осіб) 

1 на 5 тис. осіб 5 

 

Відповідно до вимог ДБН 360-92** на розрахунковий строк пропонується наступне 

розміщення проектних пожежних депо на території села Підгірці: 

 

№ 

з/п 
Адреса Кількість машин Спецавтомобілі 

1 Вул. Золотоворотська 2 

1 

АД (автодрабина)  або 

АП (автопідйомник)* 

2 Вул. Проектна №20 2  

3 
Вул. Проектна №101            

пожежний пост 
1  

*Типи спец автомобілів визначаються територіальними органами пожежної охорони виходячи із місцевих 

умов. (п.6, Додаток 3.1, ДБН 360- 92**.) 
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13. ОСНОВНІ ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ 

ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНУ 

 

№ Назва показників Одиниці виміру 

Значення показників 

Існуючий 

стан 

Етап  

20 р. 

1 Населення осіб 11545 22209 

2 
Територія в межах населеного 

пункту, у т.ч.: 
га 1960,24 1960,24 

  Житлової забудови, всього га 200,55 780,78 

  садибної га 200,55 702,95 

  блокованої     18,74 

  багатоквартирної га - 59,09 

  Громадської забудови га 24,60 67,30 

  Виробничої  га 57,22 186,69 

  Комунальної забудови га 2,86 5,86 

  Комунально-складської га 95,87 149,74 

  
Транспортної інфраструктури, 

всього 
га 131,84 243,50 

  вулично-дорожньої мережі га 127,40 215,90 

  Ландшафтно-рекреаційної  га 484,22 459,20 

  загального користування  га 0,58 153,13 

  
дач та садівницьких 

товариств 
  204,23 

 

  лісів    279,41 279,41 

  Водних поверхонь га 51,54 55,98 

  Сільськогосподарських угідь га 417,17 14,27 

  Інші території, всього га 494,64   

3 Житловий фонд, у т. ч.: 

 

тис. м2 

 
541,92 1076,9 

к-сть 

квартир/будинків 
3803 10070 

  
Розподіл житлового фонду за 

видами забудови: 
   

  садибна 

тис. м2 533,52 727,78 

к-сть квартир 3699 5322 

  блокованої тис. м2   59,03 

    к-сть квартир   437 

  багатоквартирна тис. м2 8,41 292,04 

    к-сть квартир 104 4099 

  
Середня житлова забезпеченість 

населення загальною площею 
м2/чол. 46,9 48,4 
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4 
Нове житлове будівництво, 

всього   
534,43 

  одноквартирне  тис м2 - 194,27 

  блоковане тис м2   59,03 

  багатоквартирне тис м2 - 281,13 

5 
Об’єкти громадського 

обслуговування: 
   

  Загальноосвітні школи місць 96 2760 

  Дитячі дошкільні заклади місць 30 1190 

  

Фельдшерсько-акушерський 

пункт (лікарські амбулаторії 

загальної практики) 

відвідувань за 

зміну 
50 540 

  Пожежне депо 
пожежний 

автомобіль 
- 6 

6 
Вулично-дорожня мережа та 

транспорт населеного пункту  
   

 Довжина вулиць і доріг, всього: км 32,960 89,810 

 Щільність вулиць і доріг, всього км/км2 
1,7 4,6 

 
Довжина  ліній автобуса по вісі 

вулиць 

км подвійного 

шляху 15,2 28,7 

 
Щільність мережі наземного 

пасажирського транспорту 
км/км2   

 
Рівень автомобілізації легкового 

автомобільного транспорту 

машин на тис. 

осіб 170 320 

 
Кількість місць зберігання 

автомобілів: 
машино-місць   

 
автостоянки для 

тимчасового зберігання 
  1367 

 багатоповерхові гаражі   3453 

7 Інженерне забезпечення     

 Водопостачання    

 Сумарний відпуск води тис. м3/добу  4815,92 

 Каналізація    

 Загальне надходження стічних вод тис. м3/добу  3580,79 

 
Сумарна потужність очисних 

споруд 
тис. м3/добу  3100,00 

 Електропостачання    

 
Сумарне споживання 

електроенергії 

млн.кВт год/рік - 47,7 

 
Потужність джерел покриття 

електронавантажень 
тис. кВт - 70,0 

 Теплопостачання    
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Потужність централізованих 

джерел тепла, всього 
МВт   

 Подача тепла, всього МВт  79,49 

 Газопостачання    

 Споживання газу млн. м3/рік  91,09 

8 
Інженерна підготовка та захист 

території  
   

 Водопоглинаючі колодязі одиниць  4 

 Пониження рівні ґрунтових вод га   

 Регулювання русел рік/водойм км/га   

 
Протиерозійні, протизсувні, 

протикарстові 
га   

 
Освоєння заторфованих і 

заболочених територій 
га   

 
Освоєння територій із іншими 

складними умовами: 
га   

 протипросадні заходи    

 
сейсмічністю 7 балів і 

вище 
   

9 Санітарне очищення території     

 
Обсяги твердих побутових 

відходів 
т/рік  

72107,7 
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ІІ. ГРАФІЧНА ЧАСТИНА 

 


