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1. ВСТУП 

Генеральний план населеного пункту – містобудівна документація, яка вирішує 
концептуальні напрямки розвитку, планування, забудови та іншого використання 
території населеного пункту. Генеральним планом населеного пункту визначаються: 
потреби в територіях для забудови та іншого використання; потреба у зміні меж 
населеного пункту, черговість і пріоритети забудови та іншого використання територій; 
функціональне зонування, планувальна структура та просторова композиція забудови 
населеного пункту; загальний стан довкілля, основні фактори його формування, 
містобудівні заходи щодо поліпшення екологічного та санітарно-гігієнічного стану; 
території, які мають будівельні, санітарно-гігієнічні, природоохоронні та інші обмеження 
їх використання. 

У руслі процесів, пов’язаних з приватизацією землі, які є складовою частиною 
структурних змін у соціально-економічному реформуванні України, актуальними стають 
питання розвитку населених пунктів, планувальної організації території адміністративно-
територіальних районів згідно з сучасними вимогами. 

Важливе значення містобудівного аспекту цього питання виникає в зоні впливу 
великих міст, і особливо в зоні впливу міста Києва, як столиці держави. Розвиток міста 
Києва як центра агломерації спричиняє розвиток і периферійних територій самої 
агломерації та прилеглих до неї територій. Зміна в сфері соціально-економічних процесів 
викликає розвиток житлового будівництва, створення нових підприємств малого та 
середнього бізнесу, розвиток транспортної та інженерної інфраструктури. 

Генеральний план села Креничі розробляється у зв’язку з необхідністю отримання в 
користування органа місцевого самоврядування містобудівної документації, яка б 
відповідала вимогам чинного законодавства і дала можливість приймати управлінські 
рішення щодо розміщення нових територій для житлової та виробничої забудови, об’єктів 
обслуговування, торгівлі та інших видів підприємницької діяльності, підвищення рівня 
інженерного благоустрою територій села, а також забезпечити як сталий розвиток 
населеного пункту так і формування елементів дієздатної громади, визначивши черговість 
розміщення нової житлової забудови, покращення культурно-побутового обслуговування 
населення та існуючого функціонального зонування території села, удосконалення 
вулично-дорожньої мережі, забезпечення формування повноцінного життєвого 
середовища в існуючих межах села. 

Сталий розвиток населених пунктів - це соціально, економічно і екологічно 
збалансований розвиток міських і сільських поселень, спрямований на створення їх 
економічного потенціалу, повноцінного життєвого середовища для сучасного та 
наступних поколінь на основі раціонального використання ресурсів (природних, трудових, 
виробничих, науково-технічних, інтелектуальних тощо), технологічного  переоснащення і 
реструктуризації підприємств, удосконалення соціальної, виробничої, транспортної, 
комунікаційно-інформаційної, інженерної, екологічної інфраструктури, поліпшення умов 
проживання, відпочинку та оздоровлення, збереження та збагачення біологічного 
різноманіття та культурної спадщини. 

Генеральний план села Креничі Обухівського району Київської області розроблено 
на підставі таких даних: 

− завдання на проектування від 2018 р.; 
− інженерно-топографічний план, який виготовлено ТОВ «Геоматичні рішення» у 

2017 році у цифровому вигляді для масштабу 1:2000 в системі координат УСК-
2000, робоча версія - в системі координат 1963 року; 

− довідки галузевих установ та організацій; 
− вихідні документи та натурні обстеження. 
Замовник Генерального плану с. Креничі - Підгірцівська сільська рада Обухівського 

району Київської області. 



12 
 

 

Під час розроблення документації було враховано законодавчі та нормативні 
документи: 

− Закон України «Про регулювання містобудівної діяльності»; 
− Закон «Про основи містобудування»; 
− Закон України «Концепція сталого розвитку населених пунктів, затверджена 

Постановою Верховної ради України від 24.12.99 № 1359-XIV»; 
− Державна стратегія регіонального розвитку на період до 2020 року, затверджена 

постановою Кабінету Міністрів України від 6 серпня 2014 р. № 385; 
− Розпорядження КМУ «Про схвалення Концепції розвитку сільських територій» 

від 23 вересня 2015 р. № 995-р; 
− Закон України «Про внесення змін до статті 8 Закону України «Про автомобільні 

дороги» щодо класифікації автомобільних доріг загального користування» від 
20.12. 2011 р. № 4203-VІ; 

− Закон України «Про Генеральну схему планування території України» від 
7.02.2002 р. № 3059-ІІІ; 

− Земельний кодекс України; 
− Водний кодекс України; 
− Закон України «Про туризм» від 15.09.1995 р. №325/95-ВР (із змінами); 
− Закон України «Про охорону земель»; 
− Закон України «Про охорону атмосферного повітря»; 
− Закон України «Про правовий режим земель охоронних зон об’єктів 

магістральних трубопроводів»; 
− Кодекс газорозподільних систем; 
− ст.31 Закону «Про місцеве самоврядування в Україні». 
Під час проектування враховано вимоги: 
− ДБН Б.2.2-12:2018 «Планування і забудова територій»; 
− ДБН Б.2.2-5:2011 «Планування і забудова міст, селищ і функціональних 

територій. Благоустрій територій»; 
− ДБН В.2.3-5-2018 «Вулиці та дороги населених пунктів»; 
− ДБН В.2.3-15-2007 «Споруди транспорту. Автостоянки і гаражі для легкових 

автомобілів»; 
− ДБН В.2.5-20-2001 «Газопостачання»; 
− ДБН В.2.3-4-2015 «Автомобільні дороги»; 
− ДБН В.1.1 -25-2009 «Інженерний захист територій та споруд від підтоплення та 

затоплення»; 
− ДБН В.2.5-64:2012 «Внутрішній водопровід та каналізація»; 
− ДБН В.1.1-31:2013 «Захист територій, будинків і споруд від шуму»; 
− ДБН В.2.5-74:2013 «Водопостачання. Зовнішні мережі та споруди»; 
− ДБН В.2.5-75:2013 «Каналізація. Зовнішні мережі та споруди»; 
− ДБН В.2.5-77:2014 «Котельні»; 
− ДСП №173-96 «Державні санітарні правила планування та забудови населених 

пунктів»; 
− ДСТУ-Н Б В.1.1-27:2010 «Будівельна кліматологія»; 
− Правила устройства електроустановок (ПУЕ) 
− ДБН Б.1.1-15:2012 «Склад та зміст генерального плану населеного пункту». 
В роботі враховано державні інтереси, надані Київською обласною державною 

адміністрацією за №11-22/4025 від 20.08.2018 р. 
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2. АНАЛІТИЧНА ЧАСТИНА АНАЛІТИЧНА ЧАСТИНА АНАЛІТИЧНА 
ЧАСТИНА 

2.1. Географічне розташування населеного пункту, його адміністративний 
статус, відомості про площу території та чисельність населення, місце в 
системі розселення, історична довідка, природно-кліматичні умови району 

Територія Підгірцівської сільської ради знаходиться в північній частині 
Обухівського району Київської області. 

На території Підгірцівської сільської ради знаходиться три населених пункти – 
с.Підгірці, с. Романків та с. Креничі. 

Площа села Креничі складає 109,6 га, з населенням 125 чоловік. 

Територія села складається із двох черезсмужних ділянок, які знаходяться на відстані 
100 м одна від одної. 

Територія с. Креничі межує із земельними ділянками, які передбачені для ведення 
садівництва, для ведення особистого селянського господарства, для ведення 
сільськогосподарського виробництва, для будівництва та обслуговування житлового 
будинку…, територіє зелених насаджень в межах Підгірцівської сільської ради. 

На південь від території села Креничі проходить автомобільна дорога з твердим 
покриттям державного значення Глеваха-Підгірці (Т-10-06), а на схід - автомобільна 
дорога з твердим покриттям обласного значення Обухів-Лісники (О-101603). 

 

Історична довідка  

В межах с. Креничі знаходиться пам’ятка архітектури національного значення 
Покровська церква, шедевр української народної архітектури. 

Храм було збудовано 1761 року ігуменею Іоано-Богословського монастиря Ксанфією 
Протанською. 

1850 року поряд із храмом було збудовано дзвіницю. Саму ж церкву було 
відремонтовано за казенний кошт. 

За даними 1882 року, Покровська церква у с.Креничі, 7 класу, мала 1 члена причту. 
Парафіян було 293 особи, у парафії мешкало 8 євреїв. Капіталів церква не мала ніяких, 
церковної землі налічувалося майже 40 десятин. Церковної школи не було. 

За даними 1913 року, Покровська церква мала 738 парафіян, землі було 33 десятини. 
Капіталу було 97 рублів. 1912 року були збудовані приміщення та служби для священика 
та псаломщика. У парафії була 1 школа грамоти. Причт складався із 1 священика та 1 
псаломщика. 

1910 року на посаду настоятеля було призначено Стефана Яковича Маляревського 
(1842 - ?). Псаломщиком ще з 1862 року був Георгій Йосипович Слуцький (1840 - ?). 

Про радянський період у історії церкви відомостей немає. Ймовірно, була закрита до 
війни і відкрита під час війни. Чи повторно закривалася у 1960-і роки-відомостей немає. 

Церква сьогодні є діючим парафіяльним храмом Креничів, богослужіння проходять 
щонеділі. 

 

Клімат 

За даними метеорологічних станцій «Батиєва гора» та «Київська обсерваторія» 
клімат району помірно-континентальний, помірно теплий, м’який, з достатнім 
зволоженням. Середньорічна температура повітря складає 6-7°С, середньомісячна 
температура найхолоднішого місяця – січня -6°С, а найтеплішого – липня - +19°С. 
Тривалість безморозного періоду – 180 днів; для зимового періоду характерні коливання 
температур та рівня снігового покриву, середня висота якого - близько 15 см, а 
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максимальна – 28 см. Глибина промерзання ґрунту – до 45 см. Середньорічна кількість 
опадів складає 554 мм. Розподіл опадів протягом року нерівномірний - основна частина їх 
випадає влітку - 396 мм. Характер випадання опадів в теплу пору року зливовий, що в 
свою чергу сприяє розвитку ерозії ґрунтів. 

Відносна середньорічна вологість повітря – 77%, в теплий період року вона не 
перевищує 68%. 

В літній період переважають північні та західні вітри, взимку – західні. 

Для холодної пори року характерними є тумани, максимум яких припадає на 
листопад-грудень. Найменше днів з туманами спостерігається влітку, особливо у червні. 

Ґрунти 
Згідно грунтово-географічного районування, с.Креничі відноситься до лісостепової зони 

опідзолених, вилужених і типових чорноземів.  

Ґрунтовий покрив представлений переважно типовими малогумусними чорноземами 
(вміст гумусу 3-6%), що формуються на лесах, які поширені в лісостеповій агроґрунтовій зоні.  

Рослинний та тваринний світ 

Природна рослинність території сильно змінена господарською діяльністю. Більша 
частина луків є різнотравно-злакові або чисто злакові низьковрожайні луки, на яких 
переважає типчак та тонконіг. Також зустрічаються сосна, вільха, береза бородавчата, 
вишня садова, в’яз листовий, в’яз гладкий, граб звичайний, груша звичайна, дуб 
звичайний, верба вавiлонська, каштан кінський, клен-явiр, горіх волоський, кущі - акація 
жовта, айва японська, барбарис звичайний, бузина чорна, кизильник, садовий жасмин. 

Тваринний світ представлений поліським та лісостеповим фауністичним 
комплексом. Основні види тварин: їжак, кріт, білка, куниця, борсук, заєць, землерийки, 
миші, дятел, сова, домашній горобець, жайворонок, земноводні, рептилії, комахи. 

Геологічна будова 

В геологічній будові беруть участь породи докембрію, юрської, крейдяної, 
палеогенової, неогенової та четвертинної систем. Кристалічні породи докембрію 
залягають на глибині 60-170 м і сформовані гнейсами і гранітами. Відкладення юрської 
системи залягають на породах докембрію на глибині понад 100 м. Вони сформовані 
породами батського та келовейського ярусів товщиною до 30 метрів. Батські відкладення 
сформовані сірими з зеленуватим відтінком сланцюватими глинами. Породи 
келовейського ярусу – літологічна одноманітна товща морських алевритово-глинистих 
порід здебільшого карбонатних. 

Крейдяна система сформована відкладеннями сеноманського ярусу, які залягають на 
відкладеннях юрської системи, а місцями і на кристалічних породах докембрію загальною 
потужністю до 10 м. Палеогенова система виявлена всіма чотирма світами: Канівською, 
Бучацькою, Київською і Харківською. Загальна потужність відкладень 40-70 м. 

В складі Київської світи виділяють три горизонти знизу вгору: вапняково-
фосфоритні піски, мергель і вапнякові глини і наглинок – алеврит і алевритові глини. 
Відкладення Харківської світи сформовані товщею глауконітових пісків і алевритових. 
Неогенова система сформована білими пісками полтавської світи і горизонтом строкатих 
глин загальною потужністю до 40 м. 

Четвертинні відкладення сформовані флювіогляціальними, делювіальними, 
еоловими і алювіальними відкладеннями. Загальна їх потужність становить 50 м. 
Делювіальні відкладення зустрічаються на схилах плато, балок, долин рік. Їх потужність 
становить 1-2 м. Найбільшого розповсюдження набули еолові породи. Алювіальні 
відкладення зустрічаються в руслах річок і на їх терасах і представлені дрібними пісками, 
супісками з прошарками піску. 

Гідрогеологічні умови 
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Гідрогеологічні умови району характеризуються наявністю водоносних горизонтів у 
відкладеннях четвертинної, неонової, палеогенової, крейдяної систем і в породах 
докембрію. 

Основними водоносними горизонтами для централізованого водопостачання є 
бучацько-канівський, сеноманський та горизонт тріщинуватої зони кристалічних порід 
докембрію. Джерелом децентралізованого водопостачання є водоносні комплекси 
лесоподібних та флювіогляціальних відкладень. Глибина шахтних колодязів до 15 м. 
Джерелом живлення водоносних горизонтів є атмосферні опади і ґрунтові води. За 
хімічним складом води гідрокарбонатно-магнієво-кальцієві. 

Інженерно-будівельні умови 

За фізико-географічним зонуванням територія села розташована в підзоні ІІ-В1 
(Полісся) кліматичної зони ІІ-В, яка є сприятливою для всіх видів будівництва. Згідно з 
ДСТУ-Н Б В.1.1-27:2010 за архітектурно-будівельним кліматичним районуванням 
територія населеного пункту розташовується в І районі - Північно-західному. 
Розрахункова температура для захисних конструкцій – 21°С. Глибина промерзання ґрунту 
– 120 см. 

За містобудівним зонуванням на основі природно-географічних та інженерно-
будівельних умов, в залежності від ступеня придатності території для забудови, 
встановлено такі категорії територій: І – придатні, ІІ – обмежено-придатні і ІІІ – 
непридатні. 

І категорія – придатні території, що не потребують спеціальних заходів з 
інженерного підготовлення території. Рельєф території рівнинний і сприятливий для 
будівництва. Інженерно-геологічні умови сприятливі для будівництва виробничих та 
громадських об’єктів. В геологічній будові приймають участь пилуваті і піщані 
лесоподібні суглинки, які і становитимуть природну основу для фундаментів. Ґрунтові 
води залягають, в основному, на глибині більше 3 м. 

Із сучасних фізико-геологічних процесів тут слід відмітити просідання ґрунтів. 

ІІ категорія – обмежено-придатні території. 

Із фізико-геологічних процесів, які спостерігаються на даній території, слід 
відмітити: 

− високий рівень стояння ґрунтових вод і його значний підйом під час паводків та 
злив, підтоплення та заболоченість; 

Цей рельєф ускладнює прокладання доріг і комунікацій, потребує заходів з 
інженерного підготовлення території. 

ІІІ категорія – непридатні території: 

− території охоронних зон ПЛ напругою 10 кВ, 35 кВ, магістральних газопроводів, 
пам’яток археології, пам’яток історії та мистецтва, прибережних захисних смуг.  

Територія, яка передбачається для ведення нового будівництва, в основному, не 
потребує значних затрат на інженерне підготовлення території. 
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2.2. Аналіз реалізації попереднього генерального плану, характеристика стану 
території населеного пункту та існуючих проблем її використання 

Проект районного планування Обухівського району було розроблено в 1992 році 
інститутом «УкрНДІпроцивільсільбуд».  

Генеральний план с. Креничі не розроблявся. 

В зв’язку із відсутністю генерального плану більше 50 земельних ділянок з цільовим 
призначенням «для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд» знаходяться за існуючими межами с. Креничі. 

Житлове будівництво та будівництво об’єктів культурно-побутового обслуговування 
велося згідно з розробленими детальними планами території житлової забудови, об’єктів 
обслуговування, торгівлі та інших видів підприємницької діяльності та виробничих 
об’єктів. Протягом останніх 10 років були розроблені проекти детальних планів території 
житлової садибної забудови, які частково забудовані. 

Генеральний план розробляється у зв’язку з  необхідністю отримання в користування 
органа місцевого самоврядування містобудівної документації, яка б дала можливість 
приймати управлінські рішення щодо розміщення нових територій для житлової та 
виробничої забудови, об’єктів обслуговування, торгівлі та інших видів підприємницької 
діяльності, підвищення рівня інженерного благоустрою територій села, а також 
забезпечити сталий розвиток населеного пункту, визначивши черговість розміщення нової 
житлової та виробничої забудови, покращення культурно-побутового обслуговування 
населення та існуючого функціонального зонування території села, удосконалення 
вулично-дорожньої мережі, забезпечення формування повноцінного життєвого 
середовища в існуючих межах села з врахуванням проходження по території сільради 
ВКАД навколо м. Києва. 

Внаслідок порівняння даних державного земельного кадастру та меж земельних 
ділянок за контурами і огорожами, які склались в натурі і відображені на інженерно-
топографічному плані, виявлено значну розбіжність кадастрових та фактичних меж 
земельних ділянок, що ускладнює аналіз та прийняття проектних рішень щодо 
удосконалення функціонального зонування та розмежування територій за різними 
функціями. 

Крім того, члени існуючих садових товариств, які прилягають до меж с. Креничі, та 
тих, які знаходяться на відстані від 750 м на південь від села, виявили наміри, щодо 
включення в проектні межі с. Креничі. 

Висновок: в зв’язку з тим, що чинна містобудівна документації не визначає 
фактичних параметрів та розподілу території населеного пункту, доцільно розробити 
новий генеральний план, де визначити функціональний розподіл території, нову проектну 
межу села з врахуванням даних державного земельного кадастру, а також основні 
напрямки сталого розвитку населеного пункту з формуванням його проектної межі у 
нових соціально-економічних умовах, адже є необхідність розміщення нової житлової 
забудови, закладів культурно-побутового обслуговування населення та покращення 
існуючого функціонального зонування території села. 

 

2.3. Аналіз зовнішніх та внутрішніх факторів, що визначають конкурентні 
переваги та обмеження розвитку населеного пункту 

Територія Підгірцівської сільської ради має вигідне географічне положення, 
знаходиться у приміській зоні від м. Києва. 

Через територію Підгірцівської сільської ради, в південній її частині, передбачається 
проходження Великої кільцевої автомобільної дороги навколо м. Києва (далі ВКАД 
навколо м. Києва), її генеральний напрямок погоджений протокольним рішенням 
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Київської обласної державної адміністрації від 17.07.2007 року, схвалений 
розпорядженням Кабінету Міністрів України. 

До зовнішніх факторів, що визначають конкурентні переваги розвитку населеного 
пункту можна віднести: 

− вигідне географічне положення населеного пункту – розташовується в приміській 
зоні м. Київ; 

− хороше транспортне сполучення із прилеглими населеними пунктами та м. Київ 
та Обухів; 

− оточення території населеного пункту зеленими насадженнями. 
До внутрішніх факторів, що визначають конкурентні переваги розвитку населеного 

пункту можна віднести: 

− наявність територій, придатних для розміщення садибної забудови; 
− наявність територій для розміщення нових підприємств, в тому числі, об’єктів 

логістики; 
Аналіз існуючого стану села дозволяє сформулювати основні обмеження і проблеми, 

що склалися на його території, які можуть заважати подальшому розвитку села і повинні 
бути вирішені в процесі проектування: 

− складний рельєф; 
− низький рівень забезпеченості інженерної інфраструктури; 
− недостатня кількість місць прикладання праці; 
− розташування кладовища в центральній частині села;  
− розташування полігону ТВП в межах с. Підгірці; 
− наявність санітарно-захисних, охоронних зон та прибережних захисних смуг; 
− відсутність належного державного фінансування розвитку об’єктів соціального 

обслуговування та нестабільна політична та економічна ситуація в Україні в 
зв’язку із проведенням АТО на сході України. 

Проектним рішенням Генерального плану м. Києва та його приміської зони 
визначено місце села в економічному комплексі Київської області, як перспективного 
населеного пункту, що має умови розміщення садибної житлової забудови. 

В сучасних умовах економічних перетворень, пов’язаних з реорганізацією 
промисловості, проектуванням і розпочатим на окремих ділянках будівництвом ВКАД 
навколо м. Києва та розвитком території приміської зони м. Києва, Підгірцівська сільська 
рада отримує нові перспективні можливості свого економічного розвитку. 

 

2.4. Характеристика структури та обсягів існуючого житлового фонду, об’єктів 
обслуговування, перелік об’єктів господарського комплексу, інженерно-
транспортної інфраструктури, інженерного підготовлення і благоустрою, 
захисту території від небезпечних природних і техногенних процесів 

Село Креничі має регулярну планувальну структуру, яка сформувалась історично під 
впливом рельєфу, зовнішніх комунікацій та інших антропогенних та природних факторів. 

Основні функціональні зони, які склалися в селі – це зона житлової та громадської 
забудови і комунальна. 

Зона житлової забудови сформована, в основному, індивідуальною садибною 
житловою забудовою, яка зосереджена вздовж існуючих вулиць з присадибними 
ділянками різної площі з нерівномірною щільністю забудови. Присадибні ділянки мають 
різну форму та площу, а також в межах житлової забудови присутні земельні ділянки, 
призначені для ведення особистого селянського господарства. 

Площа присадибних ділянок становить від 0,06 га до 0,25 га. 

На територіях садибної забудови розташовуються 100 садибних будинки. 
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Житловий фонд с. Креничі зосереджений в житлових садибних будинках та складає 
11500 м2 в існуючій житловій забудові. 

Основною тенденцією забудови села є те, що території, які було визначено для 
будівництва, надані забудовникам, які отримали державні акти на право власності для 
будівництва житлових будинків, але при цьому не була визначена вулично-дорожня 
мережа. Простір між ділянками, що передбачено як вулицю, складає відповідно до 
земельно-кадастровій документації 6 м без врахування радіусів повороту, не визначено 
території для розміщення соціальних об’єктів обслуговування населення, об’єктів 
інженерної інфраструктури та інженерних мереж. 

Така ситуація склалася за відсутності генерального плану, але з оформленням під 
забудову нових територій, як в межах, так і за межами села районною службою 
держкомзему та сільською радою без розроблення та, відповідно, врахування 
містобудівної документації. 

Склалась ситуація, коли жителі м. Києва інтенсивно купують ділянки для 
будівництва житлових садибних будинків, як другого житла, перебудовують старі та 
будують нові будинки без врахування вулично-дорожньої мережі, яка б відповідала 
вимогам містобудівних норм та правилам пожежної безпеки в Україні. Тому на території 
села склалася складна містобудівна ситуація. 

Зона громадської забудови 

Сформованого громадського центр в межах села Креничі немає. Об’єкти культурно-
побутового обслуговування знаходяться в с. Підгірці.  

В межах с. Креничі знаходиться ФАП, клуб, церква та магазин. 

На час розроблення містобудівної документації в межах села функціонує 
централізоване водопостачання, яким забезпечено потреби мешканців житлової садибної 
забудови. Частково населення садибної забудови користується шахтними та трубчастими 
колодязями.  

На час складання містобудівної документації в селі відсутня централізована 
каналізація. Населення садибної забудови користується дворовими вбиральнями з 
водонепроникними вигребами. 

На даний час село Креничі газифіковано. Газопостачання здійснюється природним 
газом від газопроводу високого тиску Р≤1,2 мПа від АГРС «Бугаївка» до ГРП «Підгірці». 

Існуюче кладовище розташоване в центральній частині с. Креничі. 

Видалення побутових відходів здійснюється на полігон твердих побутових відходів 
№5 м. Київа на території Підгірцівської сільської ради (с.Підгірці). 

 

2.5. Аналіз стану навколишнього середовища 

Обстеженням населеного пункту виявлено порушення санітарних розривів, режиму 
охоронних зон: 

− від існуючого кладовища, яке знаходиться між вулицями Польовою та 
Межигірською, 12 м замість 300 м за нормою до житлового будинку; 

− від ПЛ 10 кВ 2-3 м замість 10 м охоронної зони до житлового будинку; 
Негативно впливає на стан ґрунтових вод, повітря існуючий полігон твердих 

побутових відходів. Він є небезпечним техногенним об’єктом. В його санітарно-захисну 
зону потрапляє частина забудови по вулиці Центральній в межах села та житлова та 
садова забудова за межами села, яка знаходиться між вулицею Центральною та 
автодорогою Обухів-Лісники. 

На південний-захід від с. Креничі проходять магістральні газопроводи високого 
тиску з охоронною зоною 200 м.  
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На півночі та сході с. Креничі протікає струмок із каскадом ставків, які є 
потенційними анафелогенними ділянками, де можливе масове розмноження комарів.  

 

2.6. Аналіз ресурсного потенціалу, тенденцій розвитку населеного пункту та 
прилеглих територій 

Аналіз сучасного стану території села, вихідні дані органів управління, підприємств, 
установ, проектні розробки в різних галузях господарського комплексу та приміської зони 
м. Києва покладено в основу перспективного розвитку населеного пункту. 

Основними факторами, які впливають на розвиток села, є безпосередня близькість 
території села до меж м. Києва, проходження автодороги Київ-Знам’янка на відстані 5 км 
на схід від села Креничі та будівництво Великої кільцевої автомобільної дороги навколо 
м. Києва. 

З півночі на південь територію Підгірцівської сільради перетинає автодорога І 
категорії Київ-Знам’янка, в західній частині проходить електрифікована ділянка Південно-
Західної залізниці Київ-Миронівка, на якій, в межах Ходосівської сільради розташована 
залізнична станція «Підгірці», через яку відбувається регулярне курсування приміських 
електропоїздів. 

Основний розвиток села Креничі передбачений в основному на південь. 

Територіальні ресурси для розвитку житлової, громадської, виробничо-складської, 
комунальної забудови розміщуються на землях, які згідно з даними державного 
земельного кадастру відведені для ведення товарного сільськогосподарського 
виробництва, фермерського господарства, особистого селянського господарства, 
індивідуального та колективного садівництва і перебувають у приватній власності та 
землях запасу сільської ради. 

Враховуючи те, що території приміської зони м. Києва стають більш привабливими 
для розташування основного житла населення, а для певної частини міського населення і 
для «другого» житла, малі та середні підприємства шукають території для перебазування у 
зв’язку з меншими ставками оренди землі та земельного податку за межами Києва, 
с. Креничі отримує нові перспективні можливості свого економічного розвитку. 

 

 

3. ОБҐРУНТУВАННЯ ТА ПРОПОЗИЦІЇ 

3.1. Основні пріоритети та цільові показники соціального і демографічного 
розвитку території населеного пункту з метою формування повноцінного 
життєвого середовища 

Генеральний план є документом, який визначає не лише територіальний розвиток 
села, а і стратегію розвитку всіх сфер його життєдіяльності на тривалий період з метою 
досягнення стабільного, безкризового, сталого розвитку господарського комплексу, і на 
цій основі - забезпечення всіх соціальних потреб його мешканців. Сьогодні однією з задач 
генерального плану є визначення пріоритетів розвитку села на найближчу та віддалену 
перспективу. 

Основним пріоритетом в розвитку населеного пункту в проектних межах – 
створення повноцінного життєвого середовища, яке наповнене гармонією та балансом в 
задоволенні життєвих потреб населення різного віку у різних сферах життєдіяльності – 
навчання, домашній побут, спілкування, відпочинок, праця, які об’єднані високим рівнем 
культурно-побутового обслуговування, інженерного благоустрою і транспортної 
інфраструктури. 

Створення таких умов стабільного розвитку і функціонування всіх сфер 
життєдіяльності сприятиме поліпшенню і демографічної ситуації. 
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3.1.1. Чисельність населення 

Чисельність населення села Креничі на січень 2018 року становить 125 чол. (100 
сімей). В таблиці 2 відображено динаміку чисельності населення села. 

Таблиця 1 

Характеристика зміни загальної чисельності населення 

Роки Населення Різниця 

2013 102  

  + 4 

2014 106  

  + 4 

2015 110  

  + 9 

2016 119  

  + 4 

2017 123  

  + 2 

2018 125  

   

Разом 685 + 23 

Середнє за 6 років 114 + 5 
 

Таблиця 2 

Вікова структура населення на 01.01.2018 року 

Населений пункт Вікові групи Разом 

 0-6 7-15 18-(55-60) Старші (55-60)  

с. Креничі  6 12 55 52 125 

 

На основі характеристики зміни загальної чисельності населення с. Креничі з 2013 
по 2018 рік (див. табл. 2) намітились тенденції до його збільшення. 

Передбачити всі нюанси розвитку села в нових економічних умовах, які проводяться 
в Україні практично неможливо, тому, враховуючи територіальні можливості, 
містобудівну ємність нових територій, які передбачається ввести в проектні межі села, та 
рекомендації п. 3.14 ДБН Б.2.4-1-94, прогнозована чисельність населення села 
визначається на підставі існуючої та проектної кількості квартир різної структури з 
коефіцієнтом сімейності 3. 

Крім існуючої садибної забудови, в межах с.Креничі знаходиться 368 земельних 
ділянок, які знаходяться у власності фізичних осіб із цільовим призначенням  «для 
будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд», але 
на момент розроблення генерального плану не забудовані. На цих територіях передбачено 
проживання 1104 мешканців. 

На територіях існуючої садової забудови в межах північної частини села 
передбачено розташування 350 садових будинків, із них 150 існуючі. Площа садових 
ділянок становить від 0,06 га до 0,12 га. 
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В південній частині в межі с. Креничі передбачено включити території 
індивідуального та колективного садівництва, де передбачено розташування 1120 садових 
ділянки, і тільки на 350 із них зведено садові будівлі. Площа садових ділянок становить 
від 0,06 га до 0,12 га.  

Враховуючи нові території, які визначено для містобудівного розвитку населеного 
пункту, а також ті, на які раніше вже була розроблена містобудівна документація, але за 
існуючим станом не забудовані, передбачається розмістити в садибній забудові 90 
будинків (270 чол.). 

Перспективна чисельність населення села буде становити 2500 осіб. 

Для розрахунків за перспективну об’єктів інженерної інфраструктури приймається 
проектне населення 2500 осіб в північній частині села та 3000 осіб, які будуть мешкати на 
території садівництва в південній частині села.  

 

3.1.2. Обсяги житлового будівництва 

Житловий фонд с. Креничі зосереджений в садибних житлових та садових будинках. 

На нових територіях, передбачених для розміщення житлової забудови, 
передбачається розмістити 90 садибних будинків.  

Житловий фонд нової садибної житлової забудови розраховується із прийнятої 
норми мінімальної забезпеченості 40 м2 на людину і становить: 

270 чол. × 40 м2 = 10800 м2. 

Території садової забудови, які знаходяться в північній частині проектних меж 
с. Креничі на проектний період передбачено використовувати під садівництво, але з 
можливістю будівництва садових будинків за нормами житлової забудови, то в 
подальшому з можливістю постійного проживання мешканців. 

Тоді, як садову забудову, яка знаходиться в південній частині села передбачено 
використовувати як рекреацію, з можливістю розміщення садових будинків для 
тимчасового перебування людей. Капітальні садові будинки дозволяється розміщувати за 
межами існуючих планувальних обмежень, в тому числі охоронних зон магістральних 
газопроводів та прибережних захисних смуг існуючих струмків та водойм. 

Передбачається будівництво житлових будинків ІІ і ІІІ ступенів вогнестійкості 
садибних умовною висотою 9 м та багатоквартирних висотою 4 поверхи. 

Таблиця 3 

ЗВЕДЕНІ ПОКАЗНИКИ ОБСЯГІВ РОЗМІЩЕННЯ БУДІВНИЦТВА  

Тип забудови 
 

Кількість 
 квартир, шт. 

Житловий фонд, м2  Населення, осіб 

Існуючий стан 

Садибна забудова  100 11500 125 

Раніше запроектований 
садибний будинок  

368 44160 1104 

Садова забудова в північній 
частині села 

350 35000 1050 

Розрахунковий етап 
 

Садибний будинок проектний 90 10800 270 

Садові товариства в південній 
частині села 

1120 41760 3360 

3.1.3. Обсяги культурно-побутового будівництва 



22 
 

 

В с. Креничі існуючі заклади культурно-побутового призначення передбачається 
використовувати за прямим призначенням. До них входить клуб, ФАП та магазин, які 
знаходиться по вулиці Центральній та храм і дитячий майданчик по вулиці Центральній. 

Для розрахунків перспективної кількості дітей прийнято 10 осіб кожної вікової групи 
на 1 тисячу жителів. 

Таблиця 4 

Розрахункові показники нормативної забезпеченості об’єктами громадського 
обслуговування населення. 

№ 
п/п 

Установи та 
організації 

Одиниці 
виміру 

Нормат. 
потужність 

Фактична 
потужність 

Передбачено 
проектом 

Заклади освіти 
1 ЗОШ І-ІІІ 

ступенів 
учнів 300 300 300 

2 Заклади 
дошкільної 
освіти 

місць 75 75 300 

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

3 ФАП об’єкт  За завданням 
на проектув. 

1 1 

4 Лікарня ліжко 9,5. - 25 

Заклади культури та мистецтва, культурно-видовищні та дозвіллєві 
5 Клубні 

приміщення 
місць на 1 
тис. осіб 

15-20 150 150 

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

6 Магазини м2 
торгової 

площі 

120 м2 50 300 

7 Підприємства 
харчування 

пос. місць 7 пос. місць 
на 1 тис. осіб 

- 25 

Організації житлово-комунального господарства 
8 Пожежне депо об’єкт на 1 

тис. осіб 
1 - 1 
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3.2. Цільові показники і галузева структура економічної діяльності та 
зайнятості населення 

На даний час село Креничі знаходиться депресивному стані. Важливих виробничих 
об’єктів, які б могли забезпечити робочими місцями населення немає. Об’єктами, де на 
даний час задіяні мешканці села, є сільські громадські установи. Значна частина 
мешканців села задіяна на підприємствах за межами села, в т.ч. і містах Київ та Обухів, а 
також зайняті в особистому домашньому господарстві. 

Важливу роль в реалізації варіантів розвитку господарського комплексу села 
належить малому і середньому бізнесу. Інноваційний розвиток господарського комплексу 
дозволив би значно скоротити безробіття. Пожвавлення економічної активності у всіх 
сферах господарського комплексу сприяло б і раціоналізації землекористування в селі, а 
також поступовій стабілізації чисельності населення. 

На розрахунковий період передбачається розміщення виробничих територій як в 
проектних межах с. Креничі, так і на територіях, які прилягають до них. Ці території 
передбачено освоювати з можливістю встановлення санітарно-захисних зон 50 м та 100 м 
відповідно.  

За бажанням власників будівель чи ділянки пропонується виділяти ці об’єкти під 
розміщення підприємств згідно класу шкідливості (відповідно до ДСП № 173-96), а саме:  

- V класу шкідливості (СЗЗ = 50 м): 

Підприємство даного класу може займатися: друкарством, підприємством 
металообробної промисловості з термічною обробкою без ливарень, столярно-теслярні, 
меблеві, паркетні та по виготовленню ящиків, тютюново-махорочної (тютюново-
ферментаційні заводи, тютюнові та сигаретно-махорочні фабрики), олійницькі, по варінню 
товарного солоду і виготовленню дріжджів, виробництвом лужних акумуляторів, приладів 
для електричної промисловості, бондарних виробів із готової клепки, рогожно-ткацьке, 
пряжі та тканин із бавовни, льону і вовни (при відсутності фарбувальних та 
відбілювальних цехів), килимів та штучного каракулю, взуттєвих картонів на шкіряному 
та шкіряно-целюлозному волокні (без застосування розчинників), взуття, лакових шкір, 
виробів із вичиненої шкіри, щіток із щетини та волоса, харчового оцту, трикотажні та 
мереживні, шовкоткацькі виробництва, швейні фабрики, склади мокросолоних шкір (до 
200 штук) для тимчасового зберігання (без обробки), валяльні майстерні, кондитерські 
фабрики, чаєрозважувальні фабрики, заводи коньячного спирту, спирто-горілчані, 
консервні, цукрово-рафінадні, пивоварні (без солодівень), молочні та маслоробні 
(тваринні масла), первинного виноробства, винні, виноградного соку, фруктових та 
овочевих соків і безалкогольних напоїв, рибокоптильні, хлібзаводи, макаронні фабрики, 
ковбасні фабрики потужністю понад 3 т за зміну, фабрики харчові заготівельні, 
овочесховища, холодильники місткістю понад 600т. 

- ІV класу шкідливості (СЗЗ = 100 м): 

Підприємство даного класу може займатися: виробництво паперу із готової 
целюлози та ганчір'я, гліцерину, емалей на конденсаційних смолах, мила, гумового взуття 
без застосування органічних розчинників і гумових сумішей без застосування сажі, 
ваніліну та сахарину, штучної шкіри на основі полівінілхлоридних та інших смол без 
застосування летких органічних розчинників, поліхлорвінілового пластифікату, 
вініпласту, міпластових сепараторів пінополіуретану, поропластів, склопластів, 
стиропору, мінеральних природних фарб (крейди, охри, мумії та ін.), парфюмерії, виробів 
із синтетичних смол, полімерних матеріалів та пластичних мас різними методами 
(пресуванням, екструзією, литтям під тиском, вакуум-формуванням та ін.), синтетичних 
порошкоподібних миючих засобів, голого кабелю, котлів, металевих електродів, 
деревинної шерсті, пряжі та тканин із вовни, бавовни і льону (при наявності 
фарбувальних, відбілювальних та ливарних цехів), галантерейно-шкіряного картону з 
оздобленням полімерами (із застосуванням органічних розчинників до 0,5 т/добу), гуми 
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для низу взуття (без застосування летких органічних розчинників), оліємаргарину та 
маргарину, м'ясокоптильні, харчового спирту, альбуміну, декстрину, глюкози, патоки, 
крохмалю, підприємства металообробної промисловості з чавунним, сталевим (у кіль-
кості до 10000 т/рік) та кольоровим (у кількості до 100 т/рік) литтям, по безперервному 
просочуванню тканин та паперу олійними, олійно-асфальтовими, бакелітовими та іншими 
лаками (з обсягом виробництва до 300 т/рік просочуваного матеріалу), котонні, коконо-
розварювальні та шовко-розмотувальні, меланжові, конопледжутокрутильні, канатні, 
шпагатні, мотузкові та по обробці кінців, рибоконсервні та рибофілейні з утильцехами, по 
переробці овочів (сушіння, соління та квашення), хімчистка, млини, крупорушки, 
елеватори, кавообжарочні, сироварні, заводи лісопильні, 

Господарську зону кожного підприємства необхідно максимально озеленити та 
виконати рядову посадку дерев по периметру території. 

Також планується розміщення підприємств по вирощуванню сільськогосподарських 
культур. Для прикладу вирощування біоенергетичних культур. 

Кількості населення працездатного віку в с. Креничі на кінець проектного етапу 
складатиме 1300 чоловік. 

На підприємствах виробничо-складської зони в проектних межах с. Креничі в цілому 
передбачається створення орієнтовно 500 робочих місць. 

На територіях придорожнього сервісу передбачається створення орієнтовно 1000 
робочих місць. 

На підприємствах культурно-побутового обслуговування може бути вцілому 
створено 100 робочих місць. 

Отже, установи і підприємства, які розміщені та які передбачається розмістити в 
проектних межах села Креничі, зможуть забезпечити робочими місцями не тільки 
місцевих жителів, але і жителів прилеглих населених пунктів. 

 

3.3. Території, які необхідні для подальшого розвитку населеного пункту, 
території спільних інтересів суміжних територіальних громад 

Вичерпаність внутрішніх резервів просторового розвитку м. Києва обумовлює 
виникнення попиту на містобудівне освоєння території поза межами міської території та 
зовнішню територіальну експансію частини його базового економічного потенціалу. 
Тенденція щодо деконцентрації Київської міської агломерації спостерігається у 
динамічному містобудівному освоєнні територій області, прилеглих до столиці. Ця 
тенденція співпадає з напрямом політики ЄС щодо стимулювання розвитку 
поліцентричності міських систем, які здатні забезпечити паритет щодо доступу мешканців 
агломерації до міської інфраструктури, збалансованість між урбанізованими і природними 
територіями. 

Село Креничі передбачається розвивати за рахунок земель, які розташовуються в 
адмінмежах Підгірцівської сільської ради. 

Ці території вводяться в межі населеного пункту з чітким функціональним зонування 
та визначеною мережею вулиць, щоб уникнути подальших містобудівних помилок при 
забудові території. 

В нових умовах подальшого розвитку земельних відносин, формується межа земель 
територіальної громади, яка включає містобудівне трактування межі населеного пункту. 

Розширення площ територій під житлову забудову, особливо у приміській зоні, 
спрямоване на виконання Указу президента від 08.11.2007 «Про заходи щодо будівництва 
доступного житла в Україні та поліпшення забезпечення громадян житлом», обласної 
програми «Власний дім», національного проекту «Доступне житло». 
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Територія в східній частині, в межах якої передбачається формування виробничої 
зони і планувальною віссю якої стане ВКАД навколо м. Києва, може стати спільним 
інтересом Києва, для винесення підприємств зі столиці.. 

 

3.4. Перспективна планувальна структура та функціональне зонування 

На основі проведеного комплексного містобудівного аналізу с. Креничі, 
містобудівною документацією пропонується основний напрямок розвитку – це 
упорядкування функціональних зон: житлової, установ обслуговування, зелених 
насаджень загального користування і комунальних. 

Вигідне географічне положення та наявність зручних транспортних зв’язків визначає 
інвестиційну привабливість території села Креничі, а аналіз інвестиційних пропозицій 
свідчить про бажання освоєння цих територій. Сукупність позитивних факторів створює 
умови для успішного розвитку території, покращення умов проживання та створення 
робочих місць. 

Село Креничі у містобудівному плані – досить складний населений пункт із 
сформованою внутрішньою функціональною структурою.  

Генеральним планом було визначено перспективні території для житлової забудови 
за рахунок прилеглих до існуючої житлової забудови нових територій, які містобудівною 
документацією пропонується ввести в межі населеного пункту.  

Житлова зона формується з існуючих і перспективних житлових територій. 

Території садибної забудови плануються в розвиток існуючої садибної забудови села. 

В проектні межі села передбачається вести територію індивідуального та 
колективного садівництва. 

Садову забудову, яка знаходяться в північній частині села, передбачено 
використовувати для житлової забудови (при умові дотримання вимог садибної забудови), 
а в південній частині – залишається як садова. 

Розміщення об’єктів обслуговування, торгівлі та інших видів підприємницької 
діяльності передбачається вздовж проектної ВКАД навколо м. Києва та в межах 
санітарно-захисної зони існуючого кладовища. 

Із нових комунальних об’єктів на території села передбачено території свердловин, 
станції водопідготовлення, очисних споруд дощових вод, КНС. 

Передбачається розміщення пожежного депо на 1 автомашину. 

Нове кладовище передбачено в межах села Підгірці з дотриманням санітарних норм. 

Ведення особистого господарства передбачається на присадибних ділянках, площу 
яких для нової садибної забудови прийнято 0.06-0.25 га. 

На присадибній ділянці розміщуються сад, город, господарські будівлі, а також 
гараж, теплиці, контейнер для сміття, компостна яма. 

Господарські приміщення розміщуються з врахуванням санітарних та 
протипожежних норм. 

Утилізацію трупів тварин передбачається проводити на Сквирському 
ветсанутильзаводі. 

 

3.5. Пропозиції щодо зміни межі населеного пункту 

Генеральним планом передбачається розширення меж села Креничі за рахунок 
земель з цільовим призначенням для ведення індивідуального садівництва, ведення 
особистого селянського господарства, ведення товарного сільськогосподарського 
виробництва, таким чином, що подальший територіальний розвиток села у всіх напрямках 
обмежуються межею території сільської ради. 
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3.6. Характеристика територій, необхідних для подальшого розвитку населеного 
пункту, та визначення заходів з їх освоєння 

Організацію реалізації рішень генерального плану щодо заходів з освоєння територій 
має здійснювати спеціально уповноважений орган місцевої влади, основною функцією 
якого є контроль за виконанням рішень генерального плану. 

Орган місцевого самоврядування та його виконавчі органи мають керуватися 
генеральним планом під час: 

− підготовлення вихідних даних для розроблення планів земельно-господарського 
устрою території населеного пункту; 

− вирішення питань щодо розташування та проектування нового будівництва, 
здійснення реконструкції, капітального ремонту об’єктів містобудування та 
упорядкування територій; 

− організації розроблення місцевих правил забудови, планів зонування території 
(зонінг), детальних планів територій, зокрема розробляти містобудівну 
документацію на виробничі, комунально-складські території за участю 
територіальних організацій; 

− організації проведення грошової оцінки земель; 
− організації програм соціально-економічного розвитку населеного пункту; 
− організації роботи з проведення оцінки впливу діяльності підприємств, установ та 

організацій незалежно від форм власності на стан довкілля; 
− встановлення на відповідних територіях режиму використання земель, 

передбачених для містобудівних потреб; 
− організації схем розвитку інженерно-транспортної інфраструктури; 
− вирішення питань щодо відчуження земель, обґрунтованих генеральним планом 

відповідно до чинного законодавства України, при цьому мають отримати 
попереднє погодження з їх власниками. 

Передбачається завершити та ввести в процес управління селом земельний та 
містобудівний кадастри та розробити проект винесення в натуру межі села, визначеної 
генеральним планом. 

 

3.7. Формування громадського центру, територій громадської забудови 

Організація системи громадського обслуговування забезпечує комплексність 
забудови за рахунок доведення до нормативних показників забезпеченості населення 
об’єктами соціально-гарантованого рівня обслуговування, як в кварталах існуючої 
забудови, так і в кварталах перспективного будівництва. В генеральному плані 
відзначаються наступні пріоритети: 

− задоволення потреб в дитячих дошкільних та шкільних установах - будівництво 
дитячої дошкільної установи та школи І-ІІІ ступенів; 

− створення багатопрофільних підприємств всіх форм власності з метою 
поліпшення торгівельно-побутового обслуговування населення і надання якісних 
послуг – будівництво нових магазинів та кафе, перукарні тощо. 

Основним принципом раціональної організації системи громадського 
обслуговування в проектних межах села є: 

− доведення складу та потужності установ та підприємств обслуговування до 
нормативно визначених показників; 

− забезпечення рівноцінних умов обслуговування населення центральної та 
периферійної частини села; 

− дотримання максимально допустимих радіусів обслуговування. 
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Будівлі громадського призначення розміщено із забезпеченням зручних 
транспортних та пішохідних зв’язків з окремими частинами території житлової забудови і 
радіусів пішохідної доступності та рекомендованих величин максимально допустимих 
радіусів обслуговування згідно з вимогами ДБН. 

Містобудівною документацією для забезпечення максимально допустимих радіусів і 
комфортних умов обслуговування передбачається громадський центр розмістити в 
продовжені вул..Польової, на нових територіях. Його формують загальноосвітня школа І-
ІІІ ступенів із спортивними майданчиками, дитяча дошкільна установа, лікарня. 

Враховуючи радіуси обслуговування населення установами культурно-побутового 
обслуговування, проектним рішенням передбачається в житлових масивах розмістити 
необхідні об’єкти обслуговування. 

Крім того, передбачено використання загальносільського громадського центру 
сформованого по вул. Садовійв с. Підгірці, до складу якого входять адмінбудинок 
сільської ради, школа на 120 учнів з дитячою дошкільною установою на 45 місць, клуб на 
240 місць, магазини, меморіальний комплекс, храм. 

Вздовж ВКАД м. Києва передбачається розмістити об’єкти для обслуговування 
учасників дорожнього руху на автомобільному транспорті, в тому числі, магазини, кафе,  
автозаправні станції, СТО. 

 

3.8. Розвиток територій житлової забудови 

Композиційне вирішення житлової забудови підпорядковане планувальній структурі, 
що склалася, а також розташуванню визначених під нову забудову територій, які з 
врахуванням рельєфу органічно поєднані з існуючою вулично-дорожньою мережею. 

Ділянки для розміщення житлової та громадської забудови передбачено в південній 
частині, між ВКАД м. Києва та існуючою житловою забудовою. 

Ці ділянки мають зручне положення та безпосередньо прилягають до існуючої житлової 
забудови, що, в свою чергу, створює більш зручні умови для вирішення питань інженерного 
забезпечення території. При цьому зберігається компактність території села в цілому. 

Крім того, в межі села передбачено вести територію існуючих садових товариств, з 
подальшою можливістю зміни їх функціонального призначення на житлову забудову при 
умові приведення вулично-дорожньої мережі до вимог житлової забудови. 

Житлові квартали садибної забудови передбачено забудовувати житловими 
садибними будинками ІІ-ІІІ ступеня вогнестійкості в 1-2 поверхи.  

 

3.9. Розвиток територій виробничої забудови 

На територіях, загальною площею 3,3 га, які знаходяться в санітарно-захисній зоні 
від полігону ТВП №5 м. Києва, передбачається розміщення виробничих підприємств. 

На територіях, загальною площею 44,0 га, які прилягає до проектної ВКАД м. Києва 
передбачено розміщення об’єктів придорожнього сервісу. 

До комунальних об’єктів на території села входять: проектне пожежне депо, 
території свердловин, очисні споруди, КНС. 

Територія, яка запропонована для розташування нового кладовища знаходиться в 
с. Підгірці, в санітарно-захисній зоні від полігону ТВП №5 м. Києва. 

 

3.10. Розвиток вулично-дорожньої мережі, транспорту 

3.10.1. Існуючий стан 

Відстань до центру с. Креничі – 2,3 км, до районного центра - міста Обухів 22 км.  



28 
 

 

В селі Креничі пасажирське транспортне перевезення здійснюється за транзитним 
маршрутами Обухів-Київ. 

На південь від території села Креничі проходить автомобільна дорога з твердим 
покриттям державного значення Глеваха-Підгірці (Т-10-06), а на схід - автомобільна 
дорога з твердим покриттям обласного значення Обухів-Лісники (О-101603). 

Основним елементом формування вулично-дорожньої мережі с. Креничі в умовах 
існуючої забудови є головні вулиці Польова та Центральна, які проходять через весь 
населений пункт (з півночі на південь). Саме на них виходять існуючі житлові вулиці села: 
Межигірська, Зелений Гай.  

У селі заасфальтовані головні вулиці села. 

На даний час у селі Креничі практично відсутні тротуари. Рух пішоходів 
здійснюється по узбіччях вулиць, а в більшості випадків - по проїзній частині, особливо на 
вулицях з твердим покриттям. Це постійно створює небезпечні ситуації на вулицях. Для 
поліпшення такого стану проектом закладено профілі вулиць з тротуарами з двох сторін. 

 

3.10.2. Проектні рішення 

Проектом визначено систему вулиць і проїздів, які повинні зберегтись з урахуванням 
існуючих нормативних вимог, запроектовано відповідні профілі перерізів вулиць і червоні 
лінії. Дотримання цих пропозицій при реконструкції існуючої житлової забудови, яка 
постійно проводиться, дозволить поліпшити структуру вулично-дорожньої мережі та 
умови проживання на даних територіях. Розміри вулиць у червоних лініях прийнято з 
урахуванням можливості прокладання інженерних мереж, необхідних для комфортності 
проживання на даних територіях. Проектом передбачається централізоване 
газопостачання, водопостачання та каналізування житлових будинків. Існуючі квартали 
будуть охоплюватись централізованими мережами поетапно. 

Генеральним планом запропоновано компактну архітектурно-планувальну 
структуру, що дозволило органічно пов’язати житлову та виробничу зони села, природні 
ландшафти, забезпечити найбільш зручні зв’язки житлової забудови з громадськими 
центрами, місцями прикладання праці та відпочинку, раціонально вирішити систему 
транспортно-пішохідного руху. 

Через територію с. Креничі, передбачається проходження ВКАД навколо м. Києва, 
на якій в межах села передбачено розв’язка в різних рівнях.  

Внутрішнє транспортне обслуговування с. Креничі буде здійснюватись за 
допомогою транзитного автобусного транспорту та маршрутних таксомоторів.  

Планувальна структура вуличної мережі в селі запроектована у вигляді раціональної 
схеми шляхів сполучення з врахуванням існуючих комунікацій, природних умов і 
перспективи розвитку села і забезпечує: 

− зручні зв’язки сельбищної зони з виробничою зоною, комунальними територіями і 
зоною відпочинку; 

− необхідні швидкості руху; 
− безпеку руху пішоходів і транспортних засобів. 
Поперечні профілі передбачаються з ухилами на проїзній частині 20‰ та на 

тротуарах 20‰. Основні параметри плану, поперечного і поздовжнього профілів вулиць 
прийнято відповідно до рекомендацій ДБН В.2.3-5-2001 «Вулиці та дороги населених 
пунктів». 

Розрахункова швидкість транспорту по території населеного пункту прийнята по 
головних і житлових вулицях 60 км/год., проїздах - 40 км/год., під’їздах в межах 
прибудинкових територій багатоквартирної забудови і пішохідних зонах - 20 км/год. 

Рух транспортних засобів по вулицях регулюється за допомогою дорожніх знаків і 
горизонтальної розмітки проїзної частини вулиць та проїздів. 
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Радіуси поворотів на перехрестях вулиць прийнято не менше 12 м по краю проїзної 
частини, а в умовах реконструкції - 8 метрів. 

Дорожні знаки І-II-ІІІ типорозмірів встановлюються в зеленій зоні вулиць на відстані 
0,6 м від бордюру чи краю проїзної частини до краю дорожнього знаку і на висоті 2 м. 

Дорожня розмітка наноситься морозостійкими емалевими фарбами. На проїзну 
частину наноситься осьова лінія вулиці, яка розділяє протилежні напрямки руху. 

В місцях пішохідних переходів наноситься на покриття проїзної частини розмітка 
типу «зебра» і встановлюються відповідні дорожні знаки. Передбачається обладнання 
перехресть пандусами-з’їздами для проїзду інвалідних колясок до відповідних установ 
охорони здоров'я, соціального забезпечення, торгівлі, спорту, фізкультури тощо. 

Обладнання вулиць села технічними засобами організації дорожнього руху 
здійснюється згідно з чинними державними стандартами (ДСТУ 4100-2014 «Знаки 
дорожні. Загальні умови. Правила застосування», ДСТУ 2587:2010 «Безпека дорожнього 
руху. Розмітка дорожня. Загальні технічні вимоги. Методи контролювання. Правила 
застосування», ДСТУ Б В.2.3-25:2009 «Споруди транспорту. Огородження дорожнє 
тросового типу. Загальні технічні умови», ДСТУ 2735-94 «Огородження дорожні і 
напрямні пристрої, Правила використання. Вимоги безпеки дорожнього руху») і 
розробляється на наступних стадіях проектної документації. Освітлення вулиць в селі 
виконується згідно з вимогами ДСТУ 3587-97 «Автомобільні дороги, вулиці та залізничні 
переїзди. Вимоги до експлуатаційного стану» та ДБН В.2.5-28-2006 «Інженерне 
обладнання будинків і споруд. Природне і штучне освітлення». Для підвищення безпеки 
руху в нічні години на вулицях, особливо на пішохідних переходах, передбачено 
влаштування штучного освітлення натрієвими лампами згідно з ДБН В.2.3-5-2001, п.7.1-
7.2. 

В місцях скупчення пішоходів (біля школи, дитсадка, майдану) для уникнення 
небезпечних ситуацій встановлюються огорожі типу «турнікет». 

Для поліпшення пересування пішоходів проектом пропонуються профілі вулиць з 
тротуарами з двох сторін, а в умовах щільної існуючої забудови – з однієї сторони. 

На території села передбачаються місця для постійного зберігання легкових 
автомобілів жителів і тимчасове зберігання автомобілів відвідувачів. Місця для постійного 
зберігання легкових автомобілів жителів садибної забудови передбачаються на 
присадибних ділянках, жителів багатоквартирної житлової забудови – на території 
комунальної зони. Тимчасові стоянки автотранспорту передбачено біля громадських 
будівель. 

Для садибної забудови власний автотранспорт розміщується безпосередньо на 
садибній ділянці за рахунок будівництва як окремих гаражів так і вбудовано-
прибудованих до житлових будинків по лінії забудови або в глибині ділянки.  

Для громадських будівель в с. Креничі також передбачаються місця паркування 
автомобілів. 

Як важливий елемент у боротьбі за чистоту довкілля, як заохочення до здорового 
способу життя, містобудівною документацією передбачено велосипедні доріжки по 
головним вулицям, а біля основних громадських будівель велосипедні стоянки. 

 

3.11. Інженерне забезпечення та розміщення магістральних інженерних мереж, 
споруд 

Розділ виконано у вигляді схеми, де подано принципові рішення щодо інженерного 
забезпечення села Креничі Обухівського району Київської області. 

 

3.11.1. Водопостачання 
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На даний час в селі централізоване водопостачання відсутнє. Населення житлової 
забудови користується шахтними колодязями. На розрахунковий період для північної 
частини села в якій розташована садибна забудова і садові товариства проектом 
передбачається централізована система водопостачання на господарсько-питні та 
протипожежні потреби з введенням водопроводу в кожну будівлю. В південній частині 
села розташовані садові товариства населення яких мешкає в садових будинках переважно 
в теплу частину року. Для південної частини села передбачається влаштування 
централізованого водопостачання на господарсько-питні і протипожежні потреби з 
влаштуванням водорозбірних колонок. 

Згідно з вимогами п.п. 6.2, 6.3 ДБН А.3.1-5-2016 будівництво зовнішньої системи 
господарсько-питного та протипожежного водопроводу повинно бути передбачено на 
етапі підготовчих робіт будівництва об’єктів містобудування. 

Категорія надійності системи водопостачання села – ІІ (ДБН В.2.5-74:2013 п. 8.4). 
Елементи системи водопостачання ІІ категорії, пошкодження яких порушує подавання 
води на пожежогасіння, відносяться до І категорії (кільцеві мережі з пожежними 
гідрантами, свердловини, резервуари чистої води, насосна станція ІІ підйому). 

Об’єми води на господарсько-питне водопостачання села Креничі прийнято згідно з 
п.11.1.3, 11.1.11 ДБН Б.2.2-12:2018 «Планування і забудова територій», п.6.1.1, табл. 1 
ДБН В.2.5-74:2013 «Водопостачання зовнішні мережі та споруди», а також додатку А ДБН 
В.2.5-64:2012 «Внутрішній водопровід та каналізація». 

Розрахункові максимальні добові витрати води на господарсько-питні потреби 
території житлової забудови складають: 

;3,11,1
1000. ××
×

=
жж

доб

Nq
Q  

де qж – середньодобова (питома) норма господарсько-питного водоспоживання на 
одного мешканця, що враховує витрати води на потреби громадських будівель. 

qж = 210 л/доб – для населення садибної і блокованої забудови (табл. 1 ДБН В.2.5-
74:2013); 

qж = 60 л/доб – для населення садових товариств (прим. 2, табл. 1 ДБН В.2.5-
74:2013); 

Nж – розрахункова кількість населення забудови; 

1,1 – коефіцієнт, що враховує непередбачені витрати від господарсько-питного 
водоспоживання (ДБН В.2.5-74:2013 таб.1, примітка 3); 

1,1 – коефіцієнт добової нерівномірності (п.6.1.2 ДБН В.2.5-74:2013). 

 

Витрати на господарсько-питні потреби промисловості складають: 

гадобумFQ промдобпром ××= /25,4 3
.. ; 

де Fпром – площа промислової забудови, га; 

4,25 м3/добу га – норма витрат води на господарсько-питні потреби промислових 
підприємств (прийнято згідно з довідковими даними наданими інститутом 
«Укрпромпроект»). 

 

Витрати води на потреби комерційної забудови приймаються у розмірі 20% від 
господарсько-питних потреб житлової забудови села: 
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. 

Загальні добові витрати по селу складають: 

891,8 + 106,3 +175,8 = 1173,9 м3/добу. 

Згідно з п. 11.1.13 ДБН В.2.2-12:2018 «Планування і забудова територій» поливання 
територій, прилеглих до громадських будівель, комерційної забудови, пропонується 
здійснювати окремими системами поливальних водопроводів, що живляться від 
стаціонарних чи портативних поливальних насосних станцій, які забирають воду з 
поверхневих водойм або можуть використовувати очищені поверхневі води. Вибір 
остаточного варіанту джерела живлення, а також можливість подавання води на 
поливання з централізованої мережі господарсько-питного водопостачання 
передбачається виконувати на подальших стадіях проектування (стадія «Проект» і 
«Робоча документація»). 

Згідно з ДБН В.2.5-74:2013, дод. А, табл. А2 витрати води на поливання-миття 
територій в перерахунку на одну людину складуть: 

 
де  0,8 – коефіцієнт, що приймається згідно з прим. 2, табл. А2, ДБН В.2.5-

74:2013. 

Розрахунки витрат, по кожній системі поливального водопроводу передбачається 
виконувати на подальших стадіях проектування (стадія «Проект» і «Робоча 
документація»). 

Поливання та миття удосконалених покриттів пропонується проводити 
поливальними машинами. Поливання присадибних ділянок передбачається здійснювати 
від окремо розташованих на ділянках шахтних колодязів. 

Трасування мереж поливального водопроводу, їх гідравлічні розрахунки, а також 
остаточний вибір джерел поливального водопостачання пропонується здійснювати на 
наступних стадіях проектування (стадії «Проект» і «Робоча документація»). 

Джерелом господарсько-питного водопостачання прийнято підземні води, що 
живлять свердловини. 

Згідно довідкових даних потрібна кількість робочих водозабірних свердловин на 
загальну потребу води при 24-х годинній роботі насосів і дебітом – 10,0 м3/годину (згідно 
з довідковими даними) становить на розрахунковий період для села: 

1161,3 : (10,0х24) = 4,8 (5 свердловин). 

Кількість резервних свердловин прийнято згідно з ДБН В.2.5-74 2013, табл. 10 і 
становить 1 шт. Загальна кількість свердловин для села становить 6 шт. 

Вода за хімічним і бактеріологічним складом повинна відповідати вимогам 
ДержСанПіН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання 
людиною». Біля свердловин передбачаються зони санітарної охорони, першого, другого та 
третього поясів (ДБН В.2.5-74 2013 р.15). 

Зона першого поясу, радіусом 30 м, огороджується парканом з металевої сітки 
висотою 2,0 м і смугою зелених насаджень (ДСТУ-Н Б В.2.6-188:2013). 

Проектом передбачаються заходи для захисту території першого поясу від 
затоплення дощовими та повеневими водами (вертикальне планування та інше). 

Межі другого та третього поясів санітарної охорони встановлюються, виходячи з 
санітарних і гідрологічних умов, та визначаються розрахунками на наступних стадіях 
проектування. 
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Уточнений розрахунок необхідної кількості свредловин, їх дебіти і глибини 
передбачається виконати на подальших стадіях проектування (стадія «Проект» і «Робоча 
документація») профільними організаціями. 

Передбачається тампонування існуючих свердловин в яких не витримуються вимоги 
щодо розмірів зон санітарної охорони, які мають встановлюватись відповідно до (ДБН 
В.2.5-74 2013 р.15). 

Схему водопостачання прийнято згідно з ДБН В.2.5-74 2013. 

Проектом передбачається подавання води з артезіанських свердловин до споруд 
водопідготовлення, на території яких розташовано насосну станцію другого підйому, блок 
водопідготовлення, котельню та резервуари чистої води. Після очищення вода подається у 
кільцеву мережу водопроводу села. 

Площа території споруд водопідготовлення складе 2,0 га (ДБН В.2.2-12:2018, 
таб.11.1). 

Більш детальний розрахунок необхідної кількості води для забезпечення 
господарсько-питних потреб села буде розроблено на подальших стадіях проектування 
(стадія «Проект» і «Робоча документація»), при остаточному визначенні складу 
громадської забудови, під час розроблення нормативного розрахунку споживання води. 

Розрахунок мереж водопроводу, складу і потужності споруд водопідготовлення 
вирішується на наступних стадіях проектування (стадія “Проект” та “Робоча 
документація”). 

 

3.11.2. Водопровідні мережі та споруди 

Водогони та мережі господарсько-питного водопроводу прокладаються на глибині 
1,8 м від поверхні землі і передбачаються з поліетиленових труб типу ПЕ-100 за ДСТУ Б 
В.2.7-151:2008. 

На кільцевих водопровідних мережах села пропонується встановлювати пожежні 
гідранти ∅125 мм. за ГОСТ 8220-85. Відстань між пожежними гідрантами не повинна 
перевищувати 150 м. і буде остаточно визначена на подальших стадіях проектування 
(стадії «Проект» і «Робоча документація») при визначенні типу пожежних гідрантів, що 
будуть застосовані (п.12.16, ДБН В.2.5-74:2013). 

Водопровідні колодязі в проекті приймаються із збірних залізобетонних елементів за 
ТП 901-09-11.84. 

 

3.11.3. Каналізування 

На даний час централізована господарсько-побутова каналізація відсутня. Населення 
житлової забудови користується дворовими вбиральнями з водонепроникними вигребами. 

Згідно із завданням на проектування для північної частини села Креничі 
передбачається централізована мережа господарсько-побутової каналізації з відведенням 
стічних вод на очисні споруди господарсько-побутової каналізації, що проектуються на 
території села Підгірці, з подальшим скиданням до відкритої водойми згідно з вимогами п. 
11.1.14 ДБН В.2.2-12:2018, для південної частини села, в якій розташовано садові 
товариства, поперечні профілі вулиць в яких не дозволяють прокладання всіх необхідних 
мереж для централізованого каналізування, передбачається влаштування локальних 
очисних споруд на кожній ділянці.  

Максимальна добова кількість господарсько-побутових стоків від села складає = 
1173,9 м3/добу, в т.ч. 917,4 м3/добу відводяться централізованою мережею господарсько-
побутової каналізації до очисних споруд с. Підгірці. 

Відповідно до умов рельєфу територія села поділяється на 10 басейнів 
централізованого каналізування. 
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Схему каналізування прийнято таку: господарсько-побутові стоки від кожного 
басейну каналізування самопливними мережами господарсько-побутової каналізації 
надходять до КНС, що проектуються для кожного басейну окремо, звідки за допомогою 
двох труб напірного колектору перекачуються до самопливних мереж наступного басейну 
каналізування. 

Господарсько-побутові стоки від останнього басейну каналізування самопливними 
мережами господарсько-побутової каналізації надходять до КНС, що проектується, звідки 
за допомогою двох труб напірного колектору перекачуються до самопливних мереж 
господарсько-побутової каналізації с. Підгірці, з подальшим відведення до очисних 
споруд. 

Розрахунок самопливних, напірних мереж, КНС виконується на подальших стадіях 
проектування (стадія «Проект» і «Робоча документація»). 

Для існуючої і нової садибної забудови, а також для садових товариств, 
централізоване каналізування яких неможливе, передбачається встановлення локальних 
очисних споруд на кожній ділянці, які складаються з септиків, або установок глибокого 
біологічного очищення типу «BіoClere», «ТОПАС», «Mіcroclar», «BIOTAL» та 
фільтруючих колодязів. 

Добова кількість стоків від одного житлового будинку становить – 0,7 м3. 

Розміщення локальних очисних споруд на кожній ділянці, вирішується на подальшій 
стадії проектування (стадія «Проект» і «Робоча документація»), з врахуванням вимог 
управління Держсанепідслужби у Київській області та управління екології та природних 
ресурсів Київської області. 

Розрахунок самопливних, напірних мереж, очисних споруд, КНС виконується на 
подальших стадіях проектування (стадія «Проект» і «Робоча документація»). 

 

3.11.4. Каналізаційні мережі та споруди 

Самопливна каналізаційна мережа і напірні трубопроводи відповідно 
передбачаються з поліетиленових труб типу ПЕ-100 за ДСТУ Б В.2.5-32:2007 та ПЕ-100 за 
ДСТУ Б В.2.7-151:2008. 

Колодязі та камери на мережі передбачаються із збірних залізобетонних елементів 
згідно з ТПР 902-09-22.84 та ТПР 902-09-11.84. 

 

3.11.5. Відведення поверхневих стічних вод 

Згідно із завданням на проектування та відповідно до вимог п.11.1.1, 11.1.21 ДБН 
В.2.2-12:2018  і п. 5.8 ДБН В.2.5-75:2013, відведення поверхневих стічних вод з території 
благоустрою доріг села Креничі здійснюється закритою системою каналізації поверхневих 
вод з відведенням найбільш забрудненої частини стоку на очисні споруди поверхневих 
вод, що проектуються. 

Відповідно до рельєфу територія села поділяється на 18 басейнів каналізування. 

Схему каналізування прийнято таку: поверхневі стоки від кожного з басейнів 
каналізування самопливними мережами надходять до очисних споруд поверхневих вод, 
що проектуються, після очищення поверхневі води скидаються у відкриту водойму. 

Очисні споруди представлені водоочисною установкою ЕКМА, розробленою ПП 
«Екопод». 

Продуктивність очисних споруд поверхневих вод, місце та розміри майданчиків для 
їх розташування, розміри санітарно-захисних зон та умови скидання очищених 
поверхневих стоків уточнюються на подальших стадіях проектування (стадія «Проект» і 
«Робоча документація»), при остаточному визначенні технології очищення, складу 
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очисних споруд, відповідно до вимог о управління Держсанепідслужби у Київській 
області та управління екології та природних ресурсів Київської області. 

Детальні розрахунки системи каналізації поверхневих вод, самопливні і напірні 
мережі каналізації поверхневих вод, КНС та очисні споруди розробляються на подальших 
стадіях проектування (стадія «Проект» та «Робоча документація»). 

Самопливна і напірні вуличні мережі дощової каналізації передбачаються з 
поліетиленових труб типу ПЕ-100 за ДСТУ Б В.2.5-32:2007 та ПЕ-100 за ДСТУ Б В.2.7-
151:2008. 

Каналізаційні колодязі, приймачі дощових вод та камери на мережах дощової 
каналізації передбачаються із збірних з/б елементів за ТП 902-09-22.84; ТП 902-09-46.88 та 
ТП 901-01-11.84. 

 

3.11.6. Протипожежні заходи 

Для забезпечення пожежної безпеки будівель і споруд в межах села Креничі 
передбачається використання 1 проектного пожежних депо на 1 автомашину. 

Будівництво пожежного депо та придбання основної і спеціальної техніки та 
пожежно-технічного обладнання чинним генеральним планом передбачено на першу 
чергу будівництва. У нових пожежних депо, в радіусі обслуговування яких 
розташовується нова багатоквартирна забудова вище 9 м умовної висоти, передбачається 
розміщення в тому числі і спеціальних автомобілів (автодрабин та автопідйомників). 

Згідно з положеннями п.4.47. Правил пожежної безпеки в Україні до початку 
основних будівельних робіт на будові має бути забезпечене протипожежне 
водопостачання від пожежних гідрантів на водогінній мережі або з резервуарів (водойм). 
Пожежні депо, пости, передбачені проектом, повинні влаштовуватись у першу чергу 
будівництва, використання їх під інші потреби забороняється. 

Згідно з вимогами п.п. 6.2, 6.3 ДБН А.3.1-5-2016 будівництво зовнішньої системи 
господарсько-питного та протипожежного водопроводу повинно бути передбачено на 
етапі підготовчих робіт будівництва об’єктів містобудування, що передбачено 
генеральним планом села. 

Внутрішнє пожежогасіння житлових будинків не передбачається (ДБН В.2.5-
64:2012, табл. 3, п. 8.1). 

Згідно з ДБН В.2.2-16-2005 (п.14.34) розрахункові витрати води на потреби 
внутрішнього пожежогасіння складають 2 х 2,5 л/с (будинок культури). 

Витрати води на зовнішнє пожежогасіння та кількість одночасних пожеж 
приймається згідно з ДБН В.2.5-74 2013, табл. 4 та5; і складають 15,0 л/с на 1 пожежу. 

Розрахункова кількість одночасних пожеж – 1. 

Розрахунковий час гасіння пожежі – 3 години. 

;, 3
... мWWW зовнвнпож +=  

де, - 

Wвн. – об’єм води на внутрішнє пожежогасіння; 

Wзовн – об’єм води на зовнішнє пожежогасіння; 

;,6,3 3мtqW ××=  

де, - 

q – витрати води на пожежогасіння, л/с; 

t – час гасіння однієї пожежі, год; 

;0,1626,30,3)0,50,10( 3мWпож =××+=  
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Протипожежний запас води, у об’ємі 216,0 м3, з урахуванням тригодинного гасіння 

однієї зовнішньої пожежі, при одночасній потребі води на інші витрати, зберігається в 
двох резервуарах чистої води зі зберіганням у кожному 50% об’єму води для цілей 
пожежогасіння (п.13.3.3 ДБН В.2.5-74:2013) та запас води на забезпечення господарсько-
питного водопостачання, що передбачені генеральним планом села на території споруд 
водопідготовлення до складу яких входять насосна станція другого підйому, в якій 
розташовано групу протипожежних насосних агрегатів згідно з розділом 11 ДБН В.2.5-
74:2013, блок водопідготовлення, котельню та резервуари чистої води. 

Зовнішнє пожежогасіння житлової забудови  передбачається від пожежних гідрантів, 
встановлених на кільцевих водопровідних мережах на відстані не більше 150 метрів один 
від одного, більш детально відстань між пожежними гідрантами буде визначено на 
наступних стадіях проектування («Проект» і «Робоча документація») при визначенні типу 
гідрантів, які будуть застосовані. Прокладання мереж об’єднаного господарсько-питного і 
протипожежного водопостачання передбачається на відстані не більше ніж 2.5 м від краю 
проїзної частини, але не ближче ніж 5 м від стін будівель (п.12.16 ДБН В.2.5-74:2013). В 
місцях розташування пожежних гідрантів на опорах ЛЕП 0,4 кВ встановлюються світлові 
покажчики «ПГ», згідно з НАПБ А.01.001, ДСТУ ISO 6309, ГОСТ 12.4.009-83. Конкретні 
місця розташування пожежних гідрантів та світлових покажчиків «ПГ» вирішуються на 
подальшій стадії («Проект» і «Робоча документація»). 

Зовнішнє пожежогасіння та внутрішні протипожежні системи громадських об’єктів з 
влаштуванням автоматичного водяного пожежогасіння і систем внутрішнього водяного 
пожежогасіння розраховуються на подальших стадіях проектування (стадія «Проект» і 
«Робоча документація»). 

 

Додатково для потреб зовнішнього пожежогасіння, проектним рішенням 
передбачається забирання води пожежними автомобілями з водойм. Для цього, згідно з п. 
13.3.6. ДБН В.2.5-74:2013, передбачається влаштування приймального (мокрого) колодязя 
на березі водойми та під’їзду з твердим покриттям і поворотним майданчиком розмірами 
не менше 12×12 м для встановлення пожежних автомобілів і забирання води будь-якої 
пори року. 

Місткість приймального колодязя – не менше 5 м3. 

Радіус дії приймального колодязя, що охоплює зону території будівництва, за 
наявності пожежного автомобіля, обладнаного пожежним насосом, згідно з п.13.3.4 ДБН 
В.2.5-74:2013, становить 200 м. 

В місці розташування приймального колодязя встановлюється світловий покажчик 
«ПВ», (на опорі зовнішнього освітлення). Конкретні місця розташування приймальних 
колодязів і світлових покажчиків «ПВ» вирішуються на подальшій стадії проектування 
(стадія «Проект» і «Робоча документація»). 

Частково проектна забудова села розташовується в оточенні лісових насаджень, тому 
проектними рішеннями передбачено: 

− влаштування проїзду з твердим покриттям або з нижчим типом покриття між 
існуючими і проектними садибними, садовими ділянками та лісовим масивом 
(стіною лісу); 

− вести забудову садибних ділянок житловими будинками і господарськими 
спорудами не нижче ІІ ступеня вогнестійкості; 

− влаштування покрівель житлових будинків і господарських споруд з негорючих 
матеріалів; 

− обладнання будинків системою блискавкозахисту; 
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− влаштування вздовж стіни лісу і підтримання у функціональному стані 
мінералізованої смуги шириною 6 м; 

− утримання садибних ділянок таким чином, щоб забезпечити: 
− виключення можливості перекидання лісових пожеж на будинки та споруди і 

навпаки; 
− виключення можливості зберігання сміття (опале листя, суха рослинність), а 

також розводити багаття та спалювати відходи на відстані менше 15 м від 
будівель та споруд. 

 

3.11.7. Санітарне очищення 

Для села Креничі приймається комбінована система санітарного очищення від 
твердих побутових відходів: 

− планово-подвірна для громадських центрів; 

− планово-квартальна для зони садибної житлової забудови. 

Сухе побутове сміття, тверді побутові відходи з території садибної житлової 
забудови збирається у пластикові мішки і зберігаються на спеціальному майданчику у 
межах ділянки. В призначений, згідно з розкладом для кожної вулиці, час спеціальний 
автотранспорт забирає відходи та відвозить на полігон твердих побутових відходів. 

Залишки їжі та інші органічні рештки підлягають компостування на спеціальних 
майданчиках, або ж контейнерах в межах кожної ділянки, після їх перегнивання та 
знезараження використовуються як органічні добрива. 

На території села Кренич іпередбачаються місця встановлення контейнерів для 
сміття. Містобудівною документацією пропонується передбачити окремі контейнери для 
скла, пластмаси, паперу, металевих банок і харчових відходів, що дасть можливість 
зменшити навантаження на існуюче звалище шляхом вилучення за призначенням 
вторинних матеріалів з подальшим їх переробленням за відповідними технологіями на 
спеціалізованих підприємствах. 

Влітку необхідно забезпечити таку періодичність вивезення сміття: 

− від дошкільних установ, медамбулаторії, кафе - не рідше як один раз на добу; 

− від школи, центру культури і дозвілля, підприємств торгівлі, ринку - не рідше як 

один раз на 3 доби. 

Для періодичного вивезення відходів передбачається один сміттєвоз на день. При 
нормі сухих відходів – 0,35 т на 1-го жителя за рік (ДБН Б.2.2-12:2018, таб.11.2), загальна 
кількість сміття становить: 

5910 × 0,35 = 2068,5 т/рік. 

Площа земельної ділянки для сміттєзвалища при нормі 0,05 га на 1000 т відходів на 
рік (ДБН Б.2.2-12:2018, таб.11.3) складає: 0,05 × 2,069 = 0,10345 га. 

Згідно з завданням на проектування періодичне вивезення сміття передбачається 
здійснювати в місця, які погоджуються замовником з управлінням Держсанепідслужби у 
Київській області та управлінням екології та природних ресурсів Київської області. 

 

3.11.8. Теплопостачання 

Розділ теплопостачання розроблено на підставі: 

− завдання на проектування; 
− нормативних документів: 
− ДБН В.2.2-15-2005 «Житлові будинки. Основні положення»; 
− ДБН В.2.5-39:2008 «Теплові мережі»; 
− ДБН В.2.5-77:2014 «Котельні»; 
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− ДСТУ-Н Б В.1.1-27:2010 «Будівельна кліматологія». 
Розрахунки теплових потоків виконано на підставі таких кліматичних 

характеристик: 

− розрахункова температура для проектування опалення  -22 С; 
− середня температура найхолоднішого місяця    -4,7°С; 
− середня температура за опалювальний період    -0,1°С; 
− тривалість опалювального періоду     176 діб. 
 
Ι. ІСНУЮЧА ЗАБУДОВА 

Існуючий житловий фонд села Креничі складається з 1570 садибних та садових 
будинків. 

Опалення та гаряче водопостачання існуючих садибних житлових будинків 
здійснюється окремо для кожного будинку від автономних побутових теплогенераторів 
(котлів), які працюють на природному газу. 

Крім того,на території села розташовані громадські споруди. 

Опалення громадських споруд пічне на дровах, електричними приладами та 
конвекторами,які працюють на природному газу. 

Загальні теплові потоки на садибні,садові житлові будинки та громадські споруди 
зведено до таблиці  5. 

II.ПРОЕКТНА ЗАБУДОВА  

Опалення та гаряче водопостачання 458 садибних житлових будинків 
передбачається окремо для кожного будинку від автономних побутових двоконтурних 
теплогенераторів (котлів), які розміщуються в приміщеннях кухонь (незалежно від 
наявності побутової газової плити ПГ-4) або окремих приміщеннях (теплогенераторних) у 
відповідності до ДБН та працюють на природному газу. 

Загальні теплові потоки на садибні житлові будинки зведено до таблиці 5. 

Громадські споруди 

Опалення дитячої дошкільної установи на 70 місць передбачається від окремо 
розташованої теплогенераторної, яка працює на природному газу. 

Забезпечення гарячою водою на господарсько - побутові потреби передбачається 
шляхом встановлення ємкісних електричних водопідігрівачів. 

Опалення загально - освітньої школи I-III ступенів на 300 місць передбачається 

 від окремо розташованої котельні, яка працює на природному газу. 

Забезпечення гарячою водою на господарсько - побутові потреби передбачається 
шляхом встановлення ємкісних електричних водопідігрівачів. 

Опалення лікарні на 30 ліжок передбачається від окремо розташованої модульної 
теплогенераторної, яка працює на природному газу. 

Забезпечення гарячою водою на господарсько - побутові потреби передбачається 
шляхом встановлення ємкісних електричних водопідігрівачів. 

Опалення пождепо на 1 автомашину передбачається від вбудованої 
теплогенераторної,  яка працює на природному газу 

Забезпечення гарячою водою на господарсько - побутові потреби передбачається 
шляхом встановлення ємкісних електричних водопідігрівачів. 

Теплові навантаження на дані будівлі наведені в таблицях 5.  

Таблицях 5. 

ТЕПЛОВІ НАВАНТАЖЕННЯ НА ГРОМАДСЬКІ СПОРУДИ  
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Пор.
№ 
 

Найменування будівлі 
(споруди) 

 
Кількість 
будівель 

 

Кількість 
поверхів 

Витрата теплоти, МВт 

Опалення Вентиляція 
Гаряче 

водопоста-
чання 

Загальна 

1 2 3 4 5 6 7 8 
ІСНУЮЧА ЗАБУДОВА 

1 
Садибний житловий 
будинок 

100 1-2 1,100 - 0,408 1,508 

2 
Садова забудова в 
північній частині села 

350 1-2 3,500  1,136 4,636 

3 
Садові товариства в 
південній частині села 

1120 1-2 10,080  3,207 13,287 

4 Громадські споруди - 1-2 0,027 - 
0,006 

(електр.) 
0,033 

 
Всього по існуючій 
забудові 

  14,707 - 4,757 19,464 

ПРОЕКТНА ЗАБУДОВА 

5 
Садибний житловий 
будинок (раніше 
запроектований) 

368 1-2 4,048 - 1,168 5,216 

6 Садибний 
житловий будинок 90 1-2 0,990 - 0,376 1,366 

Громадські споруди 
7 Дитяча дошкільна 

установа на 75 
місць 

1 2 0,075 0,021 
0,035 

(електр.) 
0,131 

8 
Загально-освітня школа 
I-III ступенів на 300 
місць 

1 2 0,192 0,042 
0,136 

(електр.) 
0,370 

9 Лікарня на 30 ліжок 1 2 0,105 0,020 
0,013 

(електр.) 
0,138 

10 Пождепо на 1 машину 1 1 0,004 0,010 
0,002 

(електр.) 
0,016 

 Всього по запроектованій 
забудові: 

  5,414 0,093 1,730 7,237 

 Разом по існуючій та 
проектній забудові : 

  
20,121 0,093 6,487 26,701 

 

Теплові навантаження складають – 26,701 МВт. 

Визначення типу і необхідності кількості енергоресурсів для забезпечення потреб 
виробничої та комунальної забудов буде виконано на подальших стадіях проектування 
(стадія «Проект» і «Робоча документація») при остаточному виборі кількості, складу 
виробничих та комунальних споруд і прийнятих технологічних рішень. 

 

3.11.9. Газопостачання 

При виконанні розділу «Газопостачання» були використані матеріали: 

− генеральний план села Креничі, Обухівського району Київської області ; 
− нормативні документи: 
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− ДБН Б.2.2 -12:2018 « Планування і забудова територій»; 
− ДБН В.2.5-20-2001 «Газопостачання»; 
− НПАОП 0.00-1.76-15 «Правила безпеки систем газопостачання»; 
− «Кодекс газорозподільних систем». 
Джерело газопостачання села Креничі – ГРС «Велика Бугаївка». 

До села Креничі прокладений поліетиленовій газопровід середнього тиску DN63х3,6 
мм від газорегуляторного пункту (ГРП), який розташований в селі Підгірці. 

Існуюча система газопостачання села одноступенева, з подачею газу споживачам по 
газопроводах одного тиску - (середнього). 

Генеральним планом передбачається будівництво садибних,садових житлових 
будинків та громадських споруд. 

Проектним рішенням пропонується здійснювати газопостачання садибних,садових 
житлових будинків та громадських споруд від розподільних поліетиленових газопроводів 
середнього тиску (Ру≤0,3МПа), що проектуються. 

До розподільних поліетиленових газопроводів середнього тиску приєднуються 
шафові регуляторні пункти з комбінованими будинковими регулятори тиску газу (ШРП з 
КБРТ) для газопостачання садибних,садових житлових будинків та шафові регуляторні 
пункти (ШРП) для газопостачання громадських споруд. 

В ШРП з КБРТ та ШРП тиск газу знижується з середнього (Ру≤0,3МПа) до низького 
(Ру≤0,005 МПа). 

Місце розташування ШРП з КБРТ та ШРП буде вирішено на подальших стадіях 
проектування. 

Після ШРП з КБРТ та ШРП поліетиленові газопроводи-вводи низького тиску 
прокладаються підземно по територіях садибних,садових житлових будинків та 
громадських споруд до споживачів газу. 

Для можливості виконання аварійних та ремонтних робіт передбачається 
встановлення на поліетиленових газопроводах-вводах до споживачів газу вимикаючих 
пристроїв – поліетиленових кранів для підземної установки під ковер, з урахуванням 
забезпечення вільного доступу до них. 

В індивідуальних садибних та садових житлових будинках передбачається 
встановлення двоконтурного газового котла в приміщенні кухні (незалежно від наявності 
плити) або у окремому приміщенні для опалення та гарячого водопостачання та побутової 
4-х конфоркової газової плити (ПГ-4) для приготування їжі. 

Цей варіант прийнято для створення найбільш економічної та надійної в експлуатації 
системи газопостачання села. 

На підставі виконаних розрахунків витрат природного газу рекомендовано 
проведення перевірочного розрахунку існуючих мереж газопроводів середнього тиску на 
пропускну спроможність з урахуванням додаткових навантажень. 

Остаточний варіант газопостачання територій , що проектуються, буде вибрано після 
отримання технічних умов приєднання до газорозподільної системи від ПАТ 
«КИЇВОБЛГАЗ». 

Витрати тепла на опалення розраховані по питомим витратам тепла на опалення 1 м² 
площі будівлі. 

Витрати тепла на вентиляцію приміщень по нормам витрати повітря на вентиляцію 
приміщень згідно відповідних ДБН. 

Витрати на гаряче водопостачання визначені відповідно до табл.А.1 та А.2 ДБН 
В.2.5-64:2012 «Внутрішній водопровід та каналізація». 

Розрахункові годинні витрати газу визначені за сумою номінальних витрат газу 
газовими приладами з урахуванням коефіцієнтів одночасності їх дії ( дивитися додаток Д 
стор.236 ДБН В.2.5-20-2001 «Газопостачання»). 
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Облік газу слід передбачати комерційний – для здійснення фінансових розрахунків 
між організаціями, що збувають газ, та кожним споживачем – для контролю за 
ефективністю використання газу та дисципліною споживання. 

Кожний споживач газу (домовласник та організація) повинен бути забезпечений 
єдиним комерційним вузлом обліку кількості газу. 

Для обліку витрат газу у кожній кухні або приміщенні теплогенераторної будинків 
передбачається встановлення лічильника газу для розрахунків за спожитий природний газ 
побутовими споживачами (населенням) для їх побутових потреб. 

Лічильник газу передбачається також встановлювати разом з комбінованим 
будинковим регулятором тиску газу (КБРТ) в металевій шафі на зовнішніх стінах 
газифікованих житлових будинків не нижче III ступеня вогнестійкості або на опорах із 
негорючих матеріалів на ділянках споживачів. 

Визначення об’єму споживання природного газу по громадських спорудах 
здійснюється на підставі даних комерційного вузла обліку газу (ВОГ). 

Вимоги до комерційних вузлів обліку природного газу вказуються в технічних  

умовах приєднання до газорозподільної системи. 

Загальні питомі годині і річні витрати за видами газопостачання зведено до таблиці 6. 

Таблиця 6 

ВИТРАТИ ПРИРОДНОГО ГАЗУ  

Пор.
№ 
 

Найменування будівлі (споруди) 
Годинні витрати 

газу, м3/год 
Річні витрати газу, 

млн. м³/рік 

ІСНУЮЧА ЗАБУДОВА 

Садибні житлові будинки – 100 будинків 

1 Опалення   130,0 0,262 

2 Приготування їжі (ПГ- 4) та гаряче 
водопостачання 

74,0 0,033 

Садова забудова в північній частині села – 350 будинків 

3 Опалення  413,0 0,834 

4 Приготування їжі (ПГ- 4) та гаряче 
водопостачання 

212,0 0,275 

Садові товариства в південній частині села -1120 будинків 

5 Опалення  1189,0 2,401 

6 Приготування їжі (ПГ- 4) та гаряче 
водопостачання 

783,0 0,880 

Громадські споруди 

7 Опалення  3,0 0,006 

 Всього по існуючій забудові: 2804,0 4,691 

ПРОЕКТНА ЗАБУДОВА 

Садибні житлові будинки (раніше запроектовані) – 368 будинків 

8 Опалення  477,0 0,964 

9 Приготування їжі (ПГ-4) та гаряче 
водопостачання 

219,0 0,289 

Садибні житлові будинки – 90 будинків 
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10 Опалення  117,0 0,236 

11 Приготування їжі (ПГ-4) та гаряче 
водопостачання 

67,0 0,071 

Громадські споруди 

Дитяча дошкільна установа  

12 Опалення  9,0 0,018 

13 Вентиляція 2,0 0,002 

Загально - освітня школа I-III ступенів  
14 Опалення 22,0 0,046 

15 Вентиляція 5,0 0,004 

Лікарня  

16 Опалення  12,0 0,025 

17 Вентиляція 2,0 0,004 

Пожежне депо  

18 Опалення  1,0 0,001 

19 Вентиляція 1,0 0,002 

 Всього по проектній забудові: 934,0 1,662 

 Разом по існуючих та проектних забудовах: 3738,0 6,353 

 

Загальна годинна витрата природного газу – 3738,0 м³/годину 
Загальна річна витрата природного газу – 6,353 млн. м³ /рік 
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Заходи щодо енергозбереження 

Енергозбереження займає одну з ключових позицій у розвитку та економіці ринків 
споживчих послуг і матеріалів. 

Висока надійність роботи системи енергопостачання є однією з вирішальних умов 
забезпечення ефективної життєдіяльності об’єктів містобудування 

Система газопостачання є однією з складових частин системи енергозабезпечення, 
яка традиційно склалась. Від її надійної і гарантованої роботи залежить ефективність 
роботи встановленого обладнання, що використовує газ, та його коефіцієнт корисної дії. 

Основними заходами з економії газу є: 

− надійна і безпечна робота системи газопостачання села – подача природного газу 
на газові пальники у кількості і під тиском, які забезпечують максимальний ККД 
обладнання, що використовує газ; 

− прийняття заходів із своєчасного запобігання аварій і інших порушень у роботі 
системи газопостачання, що дасть можливість уникнути матеріальних витрат на 
ліквідацію наслідків аварії; 

− введення жорсткої системи контролю за споживанням і обліком спожитого газу на 
кожному об’єкті; 

− впровадження заходів, які сприяють зменшенню витрат газу на опалення, за 
рахунок зменшення витрат в житлових, громадських, адміністративних будівлях і 
виробничих спорудах шляхом застосування нових матеріалів, які зберігають 
тепло в будинках, впровадження нових систем теплоізоляції; 

− впровадження високо економічного газового обладнання з високим коефіцієнтом 
корисної дії; 

− впровадження нових технологій, що дозволяють заміну природного газу на інші 
види палива (відходи сировини, біогаз тощо). 

З метою скорочення частки природного газу в системі енергозабезпечення, 
пропонується: 

− використання альтернативних систем енергозабезпечення на основі 
відновлювальних джерел енергії; 

− впровадження енергозберігаючих технологій; 
− використання енергозберігаючих матеріалів; 
− використання енергозберігаючих світильників; 
− використання енергозберігаючих ламп. 
Котли на дерев’яних гранулах (пілетах) є актуальним високотехнологічним 

опалювальним устаткуванням, яке в порівнянні з іншими котлами для будівель має ряд 
очевидних переваг, а саме: 

− не залежать від центральних джерел опалювання; 
− дерев’яні гранули – є екологічно чистим біопаливом; 
− відрізняються досить тривалим терміном експлуатації, який складає 20 років і 

більше; 
− автоматизовані: подавання палива, утримання необхідної температури і так далі 

відбуваються автоматично та не вимагають участі людини; 
− сервісне обслуговування є простим – необхідно всього лише 1 раз на місяць 

здійснювати чищення попелу; 
− коефіцієнт корисної дії досягає 91,0 %; 
− порівняно з іншими опалювальними котлами є найекономічнішими, що 

обумовлене низькою вартістю палива; 
− є пожежо і вибухобезпечними. 
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Ще однією із енергозберігаючих технологій стає нова система сонячних панелей, які 
дещо відрізняються від стандартного традиційного обладнання. Дана система дозволяє 
встановлювати сонячні батареї безпосередньо на дах будинку. Панелі мають дизайн 
черепиці, яка буде чудово виглядати на даху, а також виконувати дві основні функції - 
захисну та енергодобувну. У «сонячну» черепицю інтегровані фотоелементи, які 
переробляють сонячну енергію в електрику. Важливою функцією цього обладнання є 
можливість скидати надлишки енергії в загальну електромережу, що дозволить значно 
знизити особисті витрати. 

Головною перевагою сонячної черепиці є її довгий термін експлуатації. Він 
становить період часу від 20 до 50 років. Такий довгий термін дозволить повністю стати 
незалежним від центральної енергосистеми, а вартість панелей окупиться вже через 3 
роки. 

 

3.11.10. Електропостачання 

Розділ електропостачання розроблено на підставі: 
− завдання на проектування; 
− нормативних документів: 

а) ДБН Б.2.2-12:2018 «Містобудування. Планування і забудова міських і 
сільських поселень»;  

б) ДБН В.2.5.23-2010 «Проектування електрообладнання об’єктів цивільного 
призначення» 

Електропостачання споживачів електроенергії с. Креничі здійснюється від державної 
енергомережі через ПС 110/27,5/10 кВ «Підгірці» та 35/10 кВ «Рославичі».  

По території с. Креничі проходять ПЛ-330 кВ, ПЛ-10 кВ, ПЛ-0,4 кВ.  
Споживачі в межах с. 13ЦФ3Креничі отримують електроенергію по мережах 10 кВ 

та 0,4 кВ, які виконані повітряними та кабельними лініями від трансформаторної 
підстанції ТП-10/0,4 кВ. 

Існуючі повітряні електромережі 10 кВ, які споруджено на залізобетонних опорах, 
перебувають в задовільному стані. 

Існуючі повітряні електромережі 0,4 кВ споруджено на залізобетонних опорах і вони 
частково знаходяться в незадовільному стані. 

Споживачами електроенергії с. Креничі є підприємства різних галузей народного 
господарства: торгівля, громадське харчування, медичне обслуговування, комунально-
побутові  та інші споживачі. 

Розрахунок перспективного споживання електроенергії та максимальних 
навантажень для потреб с. Креничі на розрахунковий термін будівництва для комунально-
побутових та господарських споживачів виконується згідно з ДБН Б.2.2-12:2018 за 
узагальненими показниками споживання електроенергії, в яких враховується громадський 
та житловий сектор села, підприємства комунально-побутового обслуговування, зовнішнє 
освітлення, системи теплопостачання, водопостачання та водовідведення (ДБН Б.2.2-
12:2018, табл.11.4). 

Закладена в містобудівній документації забезпеченість населення села житловою 
площею на розрахунковий термін передбачає для мешканців більший рівень комфорту ніж 
існуюча, що приведе до збільшення споживання потужності та електроенергії на 1 людину 
в рік. Зважаючи на вищезазначені фактори при розрахунку максимальних навантажень та 
споживання електроенергії на період існуючого стану, в містобудівній документації 
прийнято величину питомого електропостачання на рівні 800 кВт год/люд. на рік при 
річній кількості годин використання максимуму електричного навантаження 3000 годин. 

Розрахунок перспективного споживання електроенергії та максимальних 
навантажень на розрахунковий термін виконується згідно з табл. 11.4 ДБН Б.2.2-12:2018 з 
врахуванням досягнутого на теперішній час споживання електроенергії та приймається 
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950 кВт год/люд. на рік при річній кількості годин використання максимуму навантаження 
4100 годин. 

Розрахунок електричних навантажень об’єктів громадсько-побутового призначення 
виконана за питомими нормативами згідно з ДБН В.2.5.23-2010 «Проектування 
електрообладнання об’єктів цивільного призначення». 

Результати розрахунків перспективного споживання електроенергії та максимальних 
навантажень приводяться в таблицях 7,8,9. 
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Таблиця 7 

Розрахунок електричних навантажень громадсько-побутових  
та комунальних споживачів 

№ 
п/п 

Найменування 
споживачів 

Загальна 
кількість 

мешканців, тис. 
осіб 

Питома 
норма, кВт 
год/люд. на 

рік 

Річне 
споживання 

електроенергії, 
млн. кВт*год. 

Число годин 
використання 

максимуму 
навантаження, 

год. 

Загальне 
навантаження 

тис. кВт 

Існую-
чий 
стан 

Роз-
рах. 

термін 

Існую-
чий 
стан 

Роз-
рах. 

термін 

Існую-
чий 
стан 

Роз-
рах. 

термін 

Існую-
чий 
стан 

Роз-
рах. 

термін 

Існую-
чий 
стан 

Роз-
рах. 

термін 

1 Господарсько-
побутові та 
комунальні 
потреби 
населення 

4,535 5,910 800 950 3,63 5,61 3000 4100 1,21 1,37 

 Разом     3,63 5,61   1,21 1,37 
 

Таблиця 8 

Розрахунок електричних навантажень промислових споживачів  
та споживачів громадсько-побутового призначення 

№ 
п/п 

Найменування 
споживачів 

Річне споживання 
електроенергії,  
млн. кВт*год. 

Число годин 
використання 

максимуму 
навантаження, год. 

Загальне 
навантаження,  

тис. кВт 

Існуючий 
стан 

Розрах. 
термін 

Існуючий 
стан 

Розрах. 
термін 

Існуючий 
стан 

Розрах. 
термін 

1 Комунальні споруди 1,56 1,93 4100 4100 0,38 0,47 

2 
Об’єкти громадсько-
побутового 
призначення  

0,49 1,11 4100 4100 0,12 0,27 

 Разом 2,05 3,04   0,5 0,74 
 

Таблиця 9 

Розрахунок електричних навантажень с. Креничі 

№ 
п/п 

Найменування споживачів 

Річне споживання 
електроенергії, 
млн.кВт*год. 

Загальне навантаження,  
тис. кВт 

Існуючий 
стан 

Розрах. 
термін 

Існуючий 
стан 

Розрах. 
термін 

1 Господарсько-побутові та 
комунальні потреби населення 

3,63 5,61 1,21 1,37 

2 Комунальні споруди 1,56 1,93 0,38 0,47 

3 Об’єкти громадсько-побутового 
призначення 

0,49 1,11 0,12 0,27 

 Разом 5,68 8,65 1,71 2,11 
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 Інші невраховані витрати 10% 0,57 0,87 0,17 0,21 

 Всього по об’єкту 6,25 9,52 1,88 2,32 
 

Проектні пропозиції 

У зв’язку з очікуванням збільшення житлового фонду за рахунок передбаченого в 
генеральному плані нового будівництва житлових будинків, забезпечення більшої 
комфортності житла, в т.ч. за рахунок збільшення енергоозброєності жител, а також 
розширення мережі культурно-побутового та господарського обслуговування населення, 
збільшиться споживання електроенергії та потужності. 

Враховуючи дані розрахунків та існуючу ситуацію в системі електропостачання 
села, містобудівною документацією пропонується: 

− електропостачання існуючих споживачів села буде виконуватись по існуючих 
мережах 10 і 0,4 кВ, джерелом електропостачання залишається ПС 110/27,5/10 кВ 
«Підгірці» та 35/10 кВ «Рославичі»; 

− проводити поступову заміну трансформаторів на підстанціях на більшу 
потужність в міру збільшення електричних навантажень; 

− в процесі експлуатації виконати реконструкцію існуючих трансформаторних 
підстанцій 10/0,4 кВ та мереж 10 і 0,4 кВ; 

− передбачити реконструкцію ПС 110/27,5/10 кВ «Підгірці» та 35/10 кВ 
«Рославичі», як перспективного джерела електропостачання села на 
розрахунковий термін, зі збільшенням потужності трансформаторів; 

− розрахунок навантажень для виробничої забудови буде виконано на подальших 
стадіях проектування; 

− здійснювати будівництво нових трансформаторних підстанцій 10/0,4 кВ та мереж 
10 і 0,4 кВ для електропостачання споживачів на розрахунковий термін. 
Розташування, потужність та кількість трансформаторних підстанцій 
вирішуються при подальшому проектуванні згідно з технічними умовами 
енергопостачальної організації; 

− існуючі ПЛ-10 кВ, що перетинають житлову забудову рекомендується прокласти 
в межах червоних ліній вулиць. 

Протягом всього проектного періоду необхідно проводити реконструкцію та 
розширення електричних мереж 10 кВ та 0,4 кВ, заміну зношеного та морально 
застарілого обладнання, впроваджувати енергозберігаюче обладнання та технології. 

Підключення до електричних мереж вирішуються при подальшому проектуванні 
згідно з технічними умовами енергопостачальної організації. 

 

3.11.11. Телефонізація і радіофікація 

Стратегія розвитку телекомунікаційних мереж населеного пунтку повинна 
будуватись на використанні новітніх технологій, які відповідають міжнародним 
стандартам, враховуючи необхідність технологічної взаємодії всіх мереж при наданні 
телекомунікаційних послуг. 

З урахуванням технологічних потреб в одночасному і гармонійному розвитку 
телекомунікаційних мереж, а також можливості випереджувального використання 
сучасних і перспективних засобів телекомунікацій, основними напрямками розвитку 
телекомунікаційних мереж слід вважати: 

− створення сучасних широкосмугових мультисервісних транспортних мереж 
на базі єдиних протоколів, сумісних з інтернет-протоколами; 
− розвиток широкосмугового абонентського доступу з використанням 

перспективних технологій пасивної оптичної мережі, радіо технологій доступу, 
технологій над широкосмугового радіо доступу; 
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− створення технічної можливості вибору постачальників телекомунікаційних 
та інформаційних послуг в телекомунікаційних мережах, запровадження послуги 
вибору альтеративних маршрутів та кодів мереж операторів телекомунікацій, 
зокрема з урахуванням якості надання телекомунікаційних послуг; 
− забезпечення доступу до послуг, що надаються інформаційно-довідковими 

службами та службами екстреного виклику, зокрема системою екстреної допомоги 
населенню за єдиним телефонним номером 112, абонентів телекомунікаційних 
мереж загального користування; 
− прискорене запровадження радіо технологій рухомого (мобільного зв’язку) 

та використання систем абонентського радіо доступу; 
− забезпечення розвитку мереж загального користування (насамперед 

телефонної мережі) та мереж рухомого (мобільного) телефонного зв’язку шляхом 
поступового переходу до мереж наступних поколінь з конвергенцією 
(взаємопроникненням) інформаційних, мультимедійних, телекомунікаційних та 
комп’ютерних технологій і послуг; 
− забезпечити доступ населення до послуг Інтернет шляхом створення мережі 

пунктів колективного доступу. 
Необхідно стимулювати створення і розвиток телекомунікаційних мереж, у тому 

числі на базі підприємств, організацій та житлово-комунальних об`єктів з використання 
дротових і бездротових (радіо-) технологій. 

На території населеного пункту передбачається побудувати малі архітектурні форми 
і встановити розподільні шафи (РШ) з обмеженим доступом сторонніх осіб. 

Передбачається прокласти телефонний кабель необхідної ємності в існуючій та 
проектній телефонній каналізації від АТС. 

Передбачається прокласти телефонні кабелі необхідної ємності в проектній 
телефонній каналізації або в прохідних інженерних колекторах від РШ до будівель та 
споруд. 

Для визначення конкретного обсягу робіт та місця підключення необхідно отримати 
в обласній дирекції ВАТ «Укртелеком» чи іншого оператора зв’язку технічні умови. 

Остаточне місце та підключення та обсяги робіт будуть визначені при отриманні 
технічних умов. 

Потребу житлового сектору (північна частина села) рекомендується передбачати з 
розрахунку один телефон на 1 сім’ю, потребу об’єктів господарської діяльності, об’єктів освіти, 
культури, науки, органів управління – 20% від навантаження житлового сектора. 

Тж. розр.п. = 908 телефонів; 
Тгром. розр.п. = 908 × 0,2 = 182 телефони; 
Тзаг. розр.п. = 908 + 182 = 1090 телефонів. 
Місце підключення та обсяги робіт будуть визначені при отриманні технічних умов. 
Розрахунки потужності повинні враховувати потребу житлового сектора з розрахунку 1 

радіоточка на 1 сім’ю, потребу об’єктів господарської діяльності, об’єктів освіти, культури, 
науки, органів управління – 20% від навантаження житлового сектора, а також згасання в 
мережі. 

Rж. п.ч. = 908 радіоточок; 
Rгром. п.ч = 908 × 0,2 = 182 радіоточки; 
Rзаг. п.ч. = 908 + 182 = 1090 радіоточок. 
 

3.12. Інженерне підготовлення та захист територій від небезпечних геологічних 
та гідрогеологічних процесів, організація відведення поверхневих вод 

Схему інженерного підготовлення території розроблено на основі генерального 
плану с. Креничі Обухівського району Київської області та за матеріалами інженерно-
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топографічного плану. Система висот - Балтійська, система координат – 1963 року, що 
ув’язана з державною системою координат УСК-2000. 

Суцільні горизонталі проведено через 1,0 м. 

По всій території села присутній каскад ставків, струмків в захаращеному та 
недоглянутому стані, що потребують  розчищення. Територія села в межах проектування в 
більшості має яскраво виражений пересічений  характер зі значними перепадами висот. 
Абсолютні відмітки території змінюються в межах від 115,0 мБС до 185 мБС. 

Заходи з інженерного підготовлення та захисту території здійснюються з метою 
створення оптимальних санітарно-гігієнічних і мікрокліматичних умов, підготовлення 
території для будівництва доріг, споруд, малих архітектурних форм, об’єктів культурно-
побутового призначення та житлових будинків, вирівнювання поверхні ділянок по 
проектним відміткам, тобто «вертикальне планування», що безпосередньо пов’язано с 
організацією поверхневого стоку дощових і талих вод. Схему розроблено з урахуванням 
інженерних та архітектурно планувальних вимог. 

При розробленні схеми інженерного підготовлення території за основу було взято 
відмітки існуючого рельєфу та відмітки доріг з твердим покриттям. 

Частина території села в існуючій забудові склалась з мережею вулиць, проїздів, 
тупиків, проходів, які в більшості не відповідають нормативам, іншу частину на нових 
незабудованих територіях закладено на базі нової вулично-дорожньої мережі, яка 
органічно поєднана з існуючою. 

Схема інженерного підготовлення території передбачає: 

− забезпечення відведення поверхневих стічних вод; 
− забезпечення проектних відміток в точках перетину осей вулиць і перелому 

поздовжнього профілю;  
− створення нормативних умов для руху транспорту та пішоходів; 
− забезпечення видимості в плані і профілі; 
− реконструкцію існуючих вулиць.; 
− забезпечення дотримання нормативних поздовжніх ухилів на вулицях, проїздах і 

тротуарах із забезпеченням швидкостей води,які виключають ерозію ґрунтів на 
прилеглих територіях; 

− забезпечення мінімального обсягу земляних робіт; 
− максимальне збереження ґрунтів і деревних насаджень; 
− захист території від підтоплення та затоплення; 
− захист території від ерозійних та зсувних процесів відповідно до ДБН Б.1.1-

15:2012 п.5.5.9. 
Поздовжні ухили вулиць прийнято в межах від 5 ‰ до 40 ‰. 

Поперечні ухили вулиць, проїздів і тротуарів прийнято 20‰. Поперечні профілі 
передбачено міського типу (з влаштуванням бортового бетонного каменю). 

Дощова каналізація передбачається закритого типу. 

Найважливішим фактором, що впливає на будівельне освоєння території та 
експлуатацію будівель і споруд, є високе положення рівнів ґрунтових вод, що призводить 
до підтоплення. Генеральним планом передбачається відведення поверхневих стічних вод 
з території водопропускними трубами та неукріпленими лотоками в понижені місця з 
подальшою інфільтрацією в ґрунт. 

Берегоукріплення в межах села організовується шляхом благоустрою прибережної 
території ставків та річки, де містобудівною документацією передбачається влаштування 
зони зелених насаджень загального користування.  

Захист від затоплення методом регулювання стоку здійснюється у період найбільшої 
витрати та найвищих рівнів пропусків в нижній б’єф водойми. Збільшення пропускної 
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здатності русла річки можна досягти за допомогою розширення та днопоглиблення. В 
межах села генеральним планом передбачається розчищення русла річки з організацією 
благоустрою берегів та влаштування штучної споруди (водоперепускна труба та лоток) 
для перепуску води в річці під проїзною частиною. Розчищення русла призведе до 
зниження і стабілізації рівнів ґрунтових вод на прилеглих територіях за рахунок зниження 
рівнів води в річці.  

На ділянках діючих ерозійних процесів, в умовах значного перепаду висот, 
надмірного зволоження, зливового характеру випадання опадів і наявності лесових 
ґрунтів, слід передбачити впорядкування поверхневого стоку, укріплення схилів балок 
насадженнями дерев. В окремих випадках допускається повне або часткове засипання 
балок з прокладанням водостічних і дренажних колекторів. 

При освоєнні територій з виявленими зсувними процесами, внаслідок надлишкового 
насичення ґрунтів підземними водами, дії ерозії, порушенні стійкості схилів, а також на 
зсувонебезпечних схилах повинні застосовуватися наступні заходи захисту: 

− захист схилів від річкової та яружної ерозії; 
− регулювання поверхневого стоку; 
− заборона підрізання та обводнення схилів; 
− обмеження розорювання схилів, охорона рослинності; 
− заборона звалищ на виявлених схилах; 
− при необхідності створення контр банкетів і підпірних стінок в основі схилів. 
 

3.13. Пропозиції щодо охорони навколишнього природного середовища, 
подолання та запобігання впливу проявів негативних природно-
техногенних факторів 

3.13.1. Заходи з охорони навколишнього природного середовища 

З метою покращення стану навколишнього середовища містобудівною документацією 
передбачається ряд планувальних та інженерних заходів, до яких відносяться: 

1) Заходи, що впливають на всі компоненти середовища і в цілому покращують 
санітарно-гігієнічні умови: 

− проведення забудови згідно з наміченим документацією функціональним 
зонуванням; 

− встановлення та організація санітарно-захисних зон до житлової забудови (в 
межах санітарно-захисних зон забороняється нове житлове будівництво, 
капремонти існуючих житлових будинків з добудовою та перебудовою) з їх 
озелененням смугами зелених насаджень; 

− інженерне підготовлення території та вертикальне планування, благоустрій, 
влаштування твердого покриття вулиць, доріг. 

Ширина вулиць в межах червоних ліній та розміри елементів поперечного профілю 
встановлено згідно з категорією вулиць, характером та інтенсивністю руху, типом 
забудови, рельєфом, розміщенням інженерних мереж, зелених насаджень. 

2) Заходи, що покращують стан повітряного басейну: 

− озеленення зовнішніх доріг та санітарно-захисних зон; 
− озеленення території села; 
− озеленення прибережних захисних смуг; 
3) Заходи, що покращують стан водного басейну: 

− визначення прибережних захисних смуг та дотримання режиму господарської 
діяльності в них; 

− розчищення джерел та інженерний благоустрій територій навколо них; 
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− інженерний благоустрій села: каналізування, санітарне очищення. 
− організація прибережних захисних смуг в межах водоохоронних зон вздовж 

ставків та річки та їх озеленення; 
− опорядження та облаштування заболочених понижених територій, що сприятиме 

зниженню потенційної небезпеки анафелогенності території; 
− розчищення русла водотоку за межами проектування для створення умов 

скидання очищених вод; 
− укріплення берегової лінії для запобігання розмиванню берега. 
− визначення прибережної захисної смуги вздовж ставка та її озеленення, створення 

умов для дотримання режиму господарської діяльності в ній; 
− встановлення смуг відведення меліоративних каналів з особливим режимом 

користування, створення умов для дотримання режиму господарської діяльності в 
ній. 

− санітарне очищення – облаштування майданчиків контейнерів для збирання 
відходів; 

3) Заходи, що покращують стан водного басейну: 

На земельних ділянках в межах охоронних зон газопроводів забороняється: 

− споруджувати житлові та дачні будинки і громадські споруди; 
− розміщувати автозаправні та автогазозаправні станції і склади паливно-

мастильних матеріалів; 
− будувати гаражі та автостоянки, садові та дачно-садові споруди, автомобільні 

дороги I-V категорії та залізниці; 
− влаштовувати звалища, виливати розчини кислот, солей та лугів, що спричиняють 

корозію; 
− розміщувати спортивні майданчики, стадіони, ринки, зупинки громадського 

транспорту, організовувати заходи, пов’язані з масовим скупченням людей; 
− будувати огорожі для відокремлення приватних земельних ділянок, лісових 

масивів, садів, виноградників тощо; 
− зберігати сіно і солому, розбивати польові стани і табори для худоби, розміщувати 

пересувні та стаціонарні пасіки; 
− розбирати і руйнувати водопропускні, берегоукріплювальні, земляні та інші 

споруди, що захищають об’єкти магістрального трубопровідного транспорту від 
руйнування, а прилеглу територію і навколишню місцевість - від аварійного 
розливання продукту, який транспортується магістральним трубопроводом; 

− переміщувати та руйнувати знаки закріплення магістральних трубопроводів на 
місцевості, пошкоджувати або руйнувати лінійну частину цих трубопроводів, 
засоби електрохімічного захисту від корозії, кранове обладнання, засоби 
технологічного зв’язку і лінійної телемеханіки, інші складові магістральних 
трубопроводів; 

− відчиняти люки, хвіртки і двері необслуговуючих підсилюючих пунктів 
кабельного зв’язку, загорож вузлів лінійної арматури, станцій катодного і 
дренажного захисту, лінійних і оглядових колодязів та інших лінійних споруд, 
відкривати і закривати запірну арматуру, вимикати і вмикати засоби зв’язку, 
енергозабезпечення і телемеханіки магістральних трубопроводів; 

− розводити вогонь і розміщувати відкриті або закриті джерела вогню. 
Будівельно-монтажні, ремонтні, спеціальні та земляні роботи в охоронній зоні 

об’єктів магістральних газопроводів необхідно виконувати з письмового дозволу 
Боярського ЛВУМГ. 
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3.13.2. Заходи щодо благоустрою і розвитку озеленених територій загального 
користування 

За існуючим станом зелені насадження в селі складають приватні сади на 
присадибних ділянках та протиерозійні насадження, якими вкриті яри. 

Для формування та завершення архітектурно-художнього ансамблю забудови села 
передбачається встановлення малих архітектурних форм, облаштування території, її 
благоустрій та озеленення. 

В громадському центрі та територіях загального користування встановлюються лави 
для відпочинку, вази з квітами, урни, світильники паркового типу. Територія перед 
громадськими будівлями озеленюється та облаштовується елементами благоустрою. 

Для озеленення застосовуються дерева та кущі декоративних порід. В с. Креничі  
основні зелені насадження зосереджені в парковій зоні та прибережних захисних смугах 
вздовж річки. 

На головній та житлових вулицях висаджуються дерева ширококронних порід. 

У зв’язку з перспективним розвитком села і його впорядкуванням генеральним 
планом передбачено значне збільшення кількості зелених насаджень загального 
користування, що створить кращі санітарно-гігієнічні умови проживання і відпочинку 
населення села.  

 

3.13.3. Території зелених насаджень обмеженого користування 

До цієї групи віднесено зелені насадження на території житлової забудови, 
комунальних об’єктів, закладів культурно-побутового призначення. 

На території садибної житлової забудови переважають плодові дерева та кущі, 
висаджені біля будівель, більша частина присадибних ділянок зайнята городами. 
Декоративне озеленення притаманне садибам останніх 5-10 років. Озеленені території 
обмеженого користування займають досить значну площу і значно впливають на якість 
краєвидів села. 

На головній та житлових вулицях висаджуються дерева ширококронних порід. 

Значна увага має приділятися декоруванню засобами озеленення огорож садиб. 
Повинні створюватися дендрологічні акценти з гарно квітучими деревами і кущами. 

 

3.13.4. Території зелених насаджень спеціального призначення 

Зелені насадження спеціального призначення висаджуються в прибережних 
захисних смугах вздовж ставків, струмків та в санітарно-захисних зонах від виробничих 
територій, на території виробничих підприємств, в межах вулиць і доріг, а також в ярах та 
на крутих схилах. 

Зелені насадження спеціального призначення висаджуються в прибережних 
захисних смугах вздовж ставків і р. Бобриця та в санітарно-захисних зонах від виробничих 
територій, організовуються в охоронних зонах існуючої повітряної лінії електропередачі 
високої напруги 35 кВ. 

Санітарно-захисні зони на цей час неорганізовані. В першу чергу має бути 
організована санітарно-захисна зона від старого кладовища, де поховання не проводяться. 

Рішеннями генерального плану передбачені території для розміщення виробничих та 
комунально-складських підприємств. Рівень озеленення малих підприємств має бути не 
менше 20-30%. 

Площа зелених насаджень (смуг) в межах червоних ліній вулиць повинна становити 
не менше 25%. На сьогодні зелені насадження є лише в центральній частині села, біля 
громадського центру. 
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Значна увага повинна бути приділена збереженню, поновленню та додатковому 
закладанню зелених насаджень, які несуть на собі функцію захисту рельєфу від ерозії, на 
схилах. 

Враховуючи багатогранну корисну функцію зелених насаджень, роботи з озеленення 
та благоустрою мають проводиться на належному рівні постійно і планомірно, значна 
увага має приділятися зеленому будівництву на нових об’єктах будівництва незалежно від 
призначення. 

 

3.13.5. Використання водних ресурсів та земель водного фонду 

З використанням та освоєнням геологічного середовища пов’язаний кожен вид 
господарської діяльності. До моменту здійснення проектних рішень необхідно провести 
оцінку стану геологічного субстрату, виявити ступінь впливу містобудівного освоєння 
території, відмітити очікувані негативні зміни та розробити обґрунтовані заходи для 
запобігання ускладненням. 

Так як загальний ухил рельєфу в межах села спрямований в сторону річки та водойм, 
генеральним планом передбачається комплекс заходів щодо збереження водності річки та 
ставків і охорони її від забруднення, а саме: 

− впровадження ґрунтозахисної системи землеробства з контурно-меліоративною 
організацією території водозбору в межах населеного пункту; 

− здійснення агротехнічних, агролісомеліоративних та гідротехнічних 
протиерозійних заходів, а також створення для організованого відведення 
поверхневого стоку відповідних споруд (водостоки, перепуски тощо) під час 
будівництва і експлуатації вулиць, доріг та інших інженерних комунікацій. 

З метою охорони поверхневих водних об’єктів від забруднення і засмічення та 
збереження їх водності навколо водойм в межах водоохоронних зон виділяються земельні 
ділянки для організації прибережних захисних смуг. 

Прибережні захисні смуги встановлюються по обидва береги річки, навколо водойм 
уздовж урізу води (у меженний період) шириною: 

− для малої річки та струмків - 25 метрів; 
− від існуючих ставків площею менше 3 гектарів – 25 метрів; 
− від існуючих ставків площею більше 3 гектарів – 50 метрів. 
Крутизна схилів вздовж водних об’єктів в межах села не перевищує трьох градусів, 

тому мінімальна ширина прибережної захисної смуги не подвоюється. 

Прибережні захисні смуги є природоохоронною територією з режимом обмеженої 
господарської діяльності. 

У прибережних захисних смугах вздовж річок, навколо водойм забороняється: 

− розорювання земель (крім підготовлення ґрунту для залуження і заліснення), а 
також садівництво та городництво; 

− зберігання та застосування пестицидів і добрив; 
− влаштування літніх таборів для худоби; 
− будівництво будь-яких споруд (крім гідротехнічних, гідрометричних та лінійних), 

у тому числі баз відпочинку, дач, гаражів та стоянок автомобілів; 
− миття та обслуговування транспортних засобів і техніки; 
− влаштування звалищ сміття, гноєсховищ, накопичувачів рідких і твердих відходів 

виробництва, кладовищ, худобомогильників, полів фільтрації тощо. 
Об’єкти, що знаходяться у прибережній захисній смузі, можуть експлуатуватись, 

якщо при цьому не порушується її режим. 

Непридатні для експлуатації споруди, а також ті, що не відповідають встановленим 
режимам господарювання, підлягають винесенню з прибережних захисних смуг. 
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У межах села прибережна захисна смуга встановлюється з урахуванням конкретних 
умов, що склалися, а саме: 

− в межах окремих частин існуючих ділянок, які визначено для ведення ОСГ 
відповідно до розробленої землевпорядної документації і які потрапляють в межі 
прибережної захисної смуги, передбачається один вид використання – 
сінокосіння; 

− в межах окремих частин існуючих ділянок, які визначено для будівництва та 
обслуговування житлових будинків, господарських будівель і споруд відповідно 
до розробленої землевпорядної документації і які потрапляють в межі 
прибережної захисної смуги, рекомендується влаштовувати тверде покриття 
доріжок та під’їздів, а на відкритому ґрунті створювати газони із багаторічних 
трав з вкрапленням декоративних дерев; 

− у разі виникнення потреби в межах існуючих ділянок перебудови старих або 
будівництва нових житлових будинків, їх розташування необхідно передбачати за 
межами прибережної захисної смуги; 

 

3.13.6. Використання лісових ресурсів та земель лісового фонду 

Ліс - тип природних комплексів, у якому поєднуються переважно деревна та 
чагарникова рослинність з відповідними ґрунтами, трав'яною рослинністю, тваринним 
світом, мікроорганізмами та іншими природними компонентами, що взаємопов'язані у 
своєму розвитку, впливають один на одного і на навколишнє природне середовище.  

Ліси України є її національним багатством і за своїм призначенням та 
місцерозташуванням виконують переважно водоохоронні, захисні, санітарно-гігієнічні, 
оздоровчі, рекреаційні, естетичні, виховні, інші функції та є джерелом для задоволення 
потреб суспільства в лісових ресурсах.  

 Усі ліси на території України, незалежно від того, на землях яких категорій за 
основним цільовим призначенням вони зростають, та незалежно від права власності на 
них, становлять лісовий фонд України і перебувають під охороною держави.  

До земель лісогосподарського призначення належать лісові землі, на яких 
розташовані лісові ділянки, та нелісові землі, зайняті сільськогосподарськими угіддями, 
водами й болотами, спорудами, комунікаціями, малопродуктивними землями тощо, які 
надані в установленому порядку та використовуються для потреб лісового господарства.  

Віднесення земельних ділянок до складу земель лісогосподарського призначення 
здійснюється відповідно до земельного законодавства.  

Ліси, які знаходяться в межах території України,  є об'єктами права власності 
Українського народу.  

Від імені Українського народу права власника на ліси здійснюють органи державної 
влади та органи місцевого самоврядування в межах, визначених Конституцією України 

Повноваження сільських, селищних, міських рад у сфері лісових відносин Сільські, 
селищні, міські ради у сфері лісових відносин на відповідній території:  

1) передають у власність, надають у постійне користування земельні лісові ділянки, 
що перебувають у комунальній власності, в межах сіл, селищ, міст і припиняють права 
користування ними;  

2) приймають рішення про виділення в установленому порядку для довгострокового 
тимчасового користування лісами лісових ділянок, що перебувають у комунальній 
власності, в межах сіл, селищ, міст і припиняють права користування ними;  

3) беруть участь у здійсненні заходів щодо охорони і захисту лісів, ліквідації 
наслідків стихійних явищ, лісових пожеж, залучають у встановленому порядку до цих 
робіт населення, транспортні й інші технічні засоби та обладнання;  
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4) організовують благоустрій лісових ділянок і культурно-побутове обслуговування 
відпочиваючих у лісах, що використовуються для цих цілей;  

5) встановлюють порядок використання коштів, що виділяються з місцевого 
бюджету на ведення лісового господарства;  

6) вирішують інші питання у сфері лісових відносин відповідно до закону.  

Громадяни мають право в лісах державної та комунальної власності, а також за 
згодою власника в лісах приватної власності вільно перебувати, безоплатно без видачі 
спеціального дозволу збирати для власного споживання дикорослі трав'яні рослини, квіти, 
ягоди, горіхи, гриби тощо, крім випадків, передбачених Лісовим Кодексом та іншими 
законодавчими актами України.  

Громадяни під час здійснення загального використання лісових ресурсів зобов'язані 
виконувати вимоги пожежної безпеки в лісах, користуватися лісовими ресурсами, 
зазначеними у частині першій цієї статті, способами і в обсягах, що не завдають шкоди 
відтворенню цих ресурсів, не погіршують санітарного стану лісів.  

Використання лісових ресурсів і проведення лісогосподарських заходів повинні 
здійснюватися з урахуванням збереження сприятливих умов для життя диких тварин.  

Організація охорони і захисту лісів передбачає здійснення комплексу заходів, 
спрямованих на збереження лісів від пожеж, незаконних рубок, пошкодження, ослаблення 
та іншого шкідливого впливу, захист від шкідників і хвороб.  

Завданнями контролю за охороною, захистом, використанням та відтворенням лісів 
є:  

1) забезпечення реалізації державної політики у сфері охорони, захисту, 
використання та відтворення лісів;  

 2) забезпечення додержання лісового законодавства органами державної влади, 
органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями та 
громадянами;  

3) забезпечення додержання лісового законодавства власниками лісів, постійними і 
тимчасовими лісокористувачами;  

4) запобігання порушенням законодавства у сфері охорони, захисту, використання та 
відтворення лісів, своєчасне виявлення таких порушень і вжиття відповідних заходів щодо 
їх усунення.  

 

3.14. Рекомендації щодо встановлення режиму використання територій, 
визначених для містобудівних потреб 

Території, які визначені для містобудівних потреб, до затвердження генерального 
плану с. Креничі , розроблення та затвердження детальних планів на цих територіях та 
розроблення проекту землеустрою щодо зміни цільового призначення земельних ділянок, 
рекомендується використовувати відповідно до існуючого цільового призначення. 

Під час проведення будь-яких земляних робіт з метою зведення об’єкта 
містобудування можуть бути виявлені ознаки наявності археологічних пам’яток (уламки 
посуду, кістки, знаряддя, праці, зброя та ін.). Тоді, згідно зі ст. 36 Закону України «Про 
охорону культурної спадщини», виконавець робіт зобов’язаний зупинити їхнє подальше 
ведення і протягом однієї доби повідомити про це орган охорони культурної спадщини 
для забезпечення відповідних заходів для вивчення та фіксації археологічних об’єктів, 
нанесення на карти та визначення їх охоронних зон. 

 

3.15. Рекомендації щодо збереження та охорони об'єктів історико-культурної 
спадщини 



55 
 

 

В межах с. Креничі знаходиться пам’ятка архітектури національного значення 
Покровська церква, шедевр української народної архітектури. 

Регулювання відносин у сфері охорони культурної спадщини в проектних межах 
с. Креничі необхідне з метою її збереження, використання об’єктів культурної спадщини у 
суспільному житті, захисту традиційного характеру середовища в інтересах нинішнього і 
майбутніх поколінь. 

Належна охорона культурної спадщини можлива тільки за умови детального 
виявлення, вивчення її об’єктів та природних ландшафтів, що пов’язані з ними. 

Органам місцевого самоврядування, згідно з чинним законодавством, необхідно 
провести роботи з виготовлення облікової документації для нововиявлених пам’яток та 
встановлення охоронних зон пам’яток як для існуючих, так і для нововиявлених (згідно з 
Постановою «Про затвердження Порядку визначення категорій пам’яток для занесення 
об’єктів культурної спадщини до Державного реєстру нерухомих пам’яток України» від 
27 грудня 2001 р. №1760, наказів «Про затвердження Порядку визначення меж зон 
охорони пам’яток» за №41 від 26.02.2001 р., «Про затвердження Порядку обліку об’єктів 
культурної спадщини» за №158 від 11.03.2013 р., Наказу Державної служби охорони 
культурної спадщини «Про схвалення методичних рекомендацій щодо визначення 
предмету охорони об’єкту культурної спадщини» за №15 від 15.09.2005 р., чинного 
законодавства). 

Межі та режими використання зон охорони пам’яток визначаються відповідною 
науково-проектною документацією і затверджуються відповідним органом охорони 
культурної спадщини. 

Режими використання пам’яток місцевого значення встановлює обласна державна 
адміністрація. 

Використання території в межах охоронних зон визначається згідно з чинним 
законодавством, зокрема ДБН Б.2.2-2-2008, ДБН В.3.2-1-2004. 

Встановлення зон охорони пам’яток не може бути підставою для примусового 
вилучення з володіння (користування) земельних ділянок у юридичних та фізичних осіб за 
умов дотримання землевласниками та землекористувачами правил використання земель 
історико-культурного призначення. 

Під час проведення будь-яких земляних робіт можуть бути виявлені ознаки 
наявності археологічних пам’яток (уламки посуду, кістки, знаряддя, праці, зброя та ін.). 
Тоді, згідно зі ст. 36 Закону України «Про охорону культурної спадщини», виконавець 
робіт зобов’язаний зупинити їхнє подальше ведення і протягом однієї доби повідомити 
про це орган охорони культурної спадщини для забезпечення відповідних заходів для 
вивчення та фіксації археологічних об’єктів, нанесення на карти та визначення їх 
охоронних зон. 

Згідно зі ст. 37 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. 

 

3.16. Рекомендації щодо розроблення плану зонування території або черговості 
виконання плану зонування її окремих частин та детальних планів 
територій 

План зонування території (Зонінг) розробляється на основі генерального плану 
населеного пункту. 

Містобудівний регламент встановлюється для окремих частин території населеного 
пункту на основі генерального плану населеного пункту, як правило, за наявності схеми 
зонування всієї території населеного пункту. Для спрощення оформлення будівництва на 
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території села, що історично склалася і в більшій чи меншій мірі забудована, 
рекомендується розробити план зонування. 

Детальний план території розробляється на основі затвердженого генерального 
плану. Його розроблення рекомендується для тих територій, які вільні від будь-якої 
забудови і де виникає потреба для розподілу на окремі земельні ділянки за різним чи 
однорідним функціональним використанням. 

 

3.17. Першочергові заходи щодо реалізації рішень генерального плану на 
розрахунковий етап 

До першочергових заходів щодо реалізації генерального плану с. Креничі 
відноситься: 

� на основі затвердженого генерального плану розробити проект землеустрою 
щодо встановлення (зміни) меж с. Креничі;  

� для спрощення оформлення будівництва на території села, що історично 
склалася і в більшій чи меншій мірі забудована пропонується розроблення плану 
зонування території; 

� на територіях, які передбачені для забудови, розробити детальні плани 
території; 

� провести заходи щодо зменшення санітарно-захисної зони від існуючого 
сміттєзвалища; 

� розчищення русел річки, струмків та ставків з передбаченням благоустрою 
берегів; 

� будівництво нового пожежного депо та придбання основної техніки та 
пожежно-технічного обладнання; 

� забезпечення централізованого водопостачання житлової та громадської 
забудови; 

� розробити проекти господарсько-побутової каналізації існуючої забудови 
с. Креничі; 

� перенесення ЛЕП 10 кВ з території існуючої житлової забудови.  
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5. ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНУ  

Таблиця 10 

Показники 
Одиниця  
виміру 

Існуючий 
стан на 
2019 р. 

Проектний 
етап 2039 р. 

1. Населення всього, в т.ч. чол.   

 в садибній забудові  125 3360 

 в садовій забудові   2550 

2. Територія в межах населеного пункту, 
всього: 

га 109,6 1055,12 

у т.ч. житлової забудови  га 70,52 113,67 

 садової забудови  га 70,52 113,67 

Громадської забудови, всього га 0,48 3,42 
Виробничої, всього га - 3,30 

Комунальної, всього  1,19 9,95 
в т.ч. придорожнього сервісу га - 44,00 
Транспортної інфраструктури, всього га 5,82  

у т.ч. вулично-дорожньої мережі га 5,82 88,03 

Ландшафтно-рекреаційної та озелененої, 
всього  

га 3,03 43,38 

у т.ч. -загального користування га  30,38 
зелені насадження спецпризначення га  1,17 
зелені насадження обмеженого користування га  11,83 

Водних поверхонь га 0,37 13,80 

Пляж га - 0,85 
Сільськогосподарських угідь, всього га 26,32 582,46 
в т.ч. для ведення осг га 21,68 19,07 
сіножаті га 1,95 33,77 
ведення товарного сільськогосподарського 
виробництва 

га - 405,26 

територія садівницьких товариств га 2,69 158,13 

Лісогосподарські території га 0,78 34,89 
Інші території га   

3.Житловий фонд, всього: м2/квартир   

Розподіл житлового фонду за видами забудови:    

садибна м2/квартир 11500/100 101416/908 
садова м2/квартир 35000/350 41760/3360 

Середня житлова забезпеченість населення  м2/чол. 92 40 

4. Об‘єкти громадського обслуговування:    

 дитячі дошкільні заклади, всього місць  75 

 загальноосвітні школи, всього місць  300 
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 лікарня ліжок  30 

5. Вулично-дорожня мережа та транспорт 
населеного пункту: 

   

Довжина вулиць і доріг, всього км   

6. Інженерне обладнання:    

Водопровід:    

 сумарний відпуск води м3/добу  1173,9,3 

Каналізація:    

 загальний об’єм стічних вод м3/добу  1173,9,3 

Газопостачання:    

 споживання газу, всього млн. м3/рік  6,353 

Теплопостачання:    

 споживання тепла, всього МВт  26,701 

Електропостачання:    

 сумарне споживання електроенергії, всього млн.кВт/год на 
рік 

 2,32 

7. Санітарне очищення території:    

 Обсяги твердих побутових відходів, всього т/рік  2068,5 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


