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ВСТУП

Генеральний план населеного пункту є основним видом містобудівної
документації на місцевому рівні, призначеної для обґрунтування довгострокової
стратегії планування та забудови території населеного пункту.
Містобудівна документація «Генеральний план c. Костянтинівка Новоодеського
району

Миколаївської

відповідальністю

області»

розроблена

Товариством

«Нікопроект», відповідно до договору

з

обмеженою

№ МН/19/04-1 від

29.03.2019 року укладеного з Костянтинівською сільською радою Новоодеського
району Миколаївської області.
Містобудівна документація виконана на підставі: рішення Костянтинівської
сільської ради №9 від 13 липня 2017р.; завдання на розроблення генерального плану
с. Костянтинівка Новоодеського району Миколаївської області, затвердженого та
погодженого у встановленому порядку.
Згідно чинного законодавства та завдання на проектування генеральний план
містить принципові рішення щодо функціонального призначення території населеного
пункту, розміщення об’єктів державного та місцевого значення, організації вуличнодорожньої мережі і дорожнього руху, інженерного обладнання, інженерної підготовки
і благоустрою, захисту території від небезпечних природних і техногенних процесів,
охорони навколишнього середовища та історико-культурної спадщини.
Під час розроблення генерального плану населеного пункту враховані:
- Земельний кодекс України;
- Водний кодекс України;
- Закон України «Про регулювання містобудівної діяльності» від 17.02.2011р.
№3038-VІ;
- Закон України «Про Генеральну схему планування території України» від
7.02.2002р. № 3059-ІІІ;

інв.№

держави у 2002-2010 роках» від 7 лютого 2002 року № 3022-ІІІ;
- Закон України «Про внесення змін до статті 8 Закону України «Про автомобільні

Підпис і дата

дороги» щодо класифікації автомобільних доріг загального користування» від
20 грудня 2011року № 4203-УІ;
- Закон України «Про охорону культурної спадщини»;

Інв.

Замість.

- Закон України «Про комплексну програму утвердження України як транзитної

державного значення» від 18 квітня 2012 року № 301.

- Закон України «Про охорону археологічної спадщини»;
- Закон України «Про використання земель оборони» від 27.11.2003р. № 1345- IV;

л.

под

№

- Постанова КМ України «Перелік автомобільних доріг загального користування
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Проект відповідає чинному законодавству України у галузі містобудування,
Державним будівельним нормам ДБН Б.1.1.-15:2012 «Склад та зміст генерального
плану населеного пункту», ДБН Б.2.2-12:2018 «Планування і забудова територій».
Під час виконання роботи використані наступні матеріали:
- інформація державного земельного кадастру станом на початок розроблення
проекту в частині виділення в існуючих межах населеного пункту земельних ділянок
під забудову (публічна кадастрова карта);
- інформація управлінь та відділів Миколаївської обласної державної адміністрації;
- інформація управлінь та відділів Новоодеської районної державної адміністрації
- інформація управлінь та відділів Костянтинівської сільської ради;
- Схема планування території Миколаївської області (ДП УДНДІПМ «Діпромісто»
імені Ю.М. Білоконя, Київ).
Попередня містобудівна документація (генеральний план населеного пункту)
розроблений Украинским государственным институтом проектирования городов,
Киев 1971г.
Проект розроблений, на цифровій основі М 1:2000, виконаній у складі робіт за
договором ТОВ «Нікопроект» в державній системі координат УСК-2000.
Генеральний план є основним видом містобудівної документації на місцевому
рівні, призначеної для обґрунтування довгострокової стратегії планування та забудови
території населеного пункту.
Основні показники генерального плану визначені на розрахунковий етап
проекту генерального плану – 01.01.2038 року (20 років). Строк дії генерального
плану не обмежується.
Затверджена

в

установленому

порядку

містобудівна

документація

є

обов’язковим документом для всіх організацій та установ, які здійснюють
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Будь-яке тиражування або копіювання містобудівної документації без відома
ТОВ «Нікопроект» забороняється.
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1. Характеристика географічного розташування населеного пункту
Село Костянтиніка є центром Костянтинівської сільської ради, розташоване на
відстані 32км від районного центру м. Нова Одеса та 29,2 км від обласного центру
м. Миколаїв, в Новоодеському районі Миколаївської області і являється його
адміністративно-територіальною одиницею.

Село Костянтинівка

має економічні,

соціальні та трудові зв’язки з зазначеними населеними пунктами.
З північно-західного напрямку по межі Костянтинівської сільської ради
проходить межа Гур’ївської сільської ради. На півдні Костянтинівська сільська рада
межує з Баловненською сільською радою, з західної сторони Костянтинівська
сільська рада обмежена річкою Південний Буг. Чисельність населення с.
Костянтинівка на 01.01.2018р. становить 880 осіб, територія населеного пункту згідно
обмірів плану сучасного використання території складає 170,18 га.
Костянтинівська сільська рада та с. Костянтинівка входять до складу Новоодеської
районної системи розселення. Село Костянтинівка являє собою центр первинної
системи розселення (центр сільської ради).
Через

с.

Костянтинівка

проходить

дорога

державного

значення

Н-24

Благовіщенське-Миколаїв (через м. Вознесенськ), а також дорога місцевого значення
О151611 (Благовіщенське-Миколаїв)-Костянтинівка.

2. Історична довідка
Село Костянтинівка з’явилося в кінці 70-х – на початку 80-х років
ХVIII століття. В російсько-турецькій війні (1768- 1774рр.) запорожці беруть активну
участь у боях проти гурків, за що царський уряд виділяє їм по річках Південного Бугу
та на Інгул землі для поселення. В 1773 році поселені тут для несення кордонної
служби запорожці застосовують села. Тут же поселяються за дозволом царизму
арнаути-переселенці з Болгарії, Сербії, Молдавії, котрі під час російсько-турецької
війни допомагали російській армії.
В 1775 році на прикордонних землях вздовж Південного Бугу селилися
нашому краю закріпилося татарська орда Ногая. Село Костянтинівка паралельно
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українські селяни. Внаслідок розпаду Золотої Орди наприкінці ХІІІ століття у
носило назву Широка, мабуть, це була початкова назва села. У березні 1918 року
німецькі війська захопили Побужжя, відібрану землю повернули її попереднім
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№
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власникам.

Арк.
Зміна Кільк Арк. №до
.

к

Підпис

Дата

11

3. Природні умови та інженерно-будівельна оцінка території
3.1. Місцеположення, рельєф
Географічні координати: 47°05′55″ пн. ш. 31°54′59″ сх. д.
Територія с. Костянтинівка розташована в центральній частині Миколаївської
області; відповідно до фізико-географічного районування: Бузько-Дніпровська
низовинна область Середньостепова підзона Причорноморський середньостеповий
край.
3.2. Клімат
Клімат помірно-континентальний, що характеризується тривалим спекотним і
засушливим літом і недовгою м’якою зимою.
Характеристика кліматичних умов, основних метеорологічних показників,
необхідних для обґрунтування й прийняття планувальних рішень, наведена за даними
багаторічних спостережень по метеостанції “Миколаїв” (34 мБС).
Температура повітря:
- середньорічна + 9,9 ºС,
- абсолютний мінімум – (-29ºС),
- абсолютний максимум + 38ºС.
Розрахункова температура:
- самої холодної п’ятиденки – (-20ºС),
- зимова вентиляційна – (-6,4ºС).
Опалювальний період:
- середня температура – (+1,1ºС),
- період - 161 діб.
Тривалість безморозного періоду:
- середня 207 днів.
Середньорічна відносна вологість повітря - 77 %.
- середньорічна кількість - 353мм:
в т. ч. теплий період - 225мм,
холодний - 128мм,

інв.№

Замість.

Атмосферні опади:

Підпис і дата

- спостережний максимум 74мм (06.1956р.).

Інв.

- середньодобовий максимум 35мм,

Кількість днів із стійким сніговим покривом - 39.

Висота снігового покриву:
- середньодекадна9 см,

л.

под

№

- максимальна 30 см.
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Домінуючі напрямки вітру та їх повторюваність:
- холодний період – Сх – 18,4 %,
- теплий період – ПдЗх – 20,6 %.
Особливі атмосферні явища (прояв днів/рік):
тумани 52 днів,
заметілі 5 днів,
грози 22 днів,
град 0,8 днів;
пилові бурі 8,8 днів.
Максимальна швидкість вітру (можлива):
- 21 м/с - кожний рік,
- 24 м/с - один раз в 5-10 років,
- 25 м/с – один раз в 15-20 років.
В цілому, кліматичні умови для прийняття рішень по планувальній організації
території населеного пункту сприятливі.
3.3. Геологічна будова
У геоструктурному відношенні територія розташована на північному схилі
Причорноморської

западини.

Геологічна

будова

території

досить

проста.

Докембрійський фундамент залягає на глибинах декількох сотень метрів. Зверху він
перекритий товщею осадових різновікових порід, верхній шар яких представляє в
місті комплекс порід інженерно-будівельного інтересу та породи активного
природокористування. Вони представленні:
- четвертинними відкладами – глинами, лесовидними суглинками різного
механічного складу, супісями, пісками загальною середньою товщиною 20-30м;
максимальна товщина лесовидних суглинків на водо розділах 10-20м;
- неогеновими відкладами – пісками, пісковиками,вапняками, конгломератами,
мергелями, глинами, каолінами загальною товщиною в середньому 30м.
мулу.
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Долини рік виповнені пісками,нерідко глинистими з прошарками глин, гальки,
3.4. Гідрогеологічні умови
Згідно

районування,

територія

населеного

пункту

знаходиться в межах Нижньобузько-Дніпровської області недостатньої водності ІІІа

Підпис і дата
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зони недостатньої водності.
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гідрогеологічного
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3.5. Гідрологічні умови
В межах с. Костянтинівка протікає річка Південний Буг. Нормативний розмір
прибережно-захисної смуги відповідно ст. 79, 88 Водного Кодексу України становить
100 м.
3.6. Інженерно-будівельна оцінка території
Відповідно

«Схеми

інженерно-геологічного

ризику

освоєння

території

України» с. Костянтинівка відноситься до території незначної складності будівельних
умов освоєння. Особливий вплив має фактор підтоплення, що необхідно враховувати
на наступних стадіях проектування.
Підземні води по відношенню до бетону мають сульфатну агресивність.
Ґрунтові умови характеризуються найбільшою вірогідністю розвитку І типу
просідання ґрунтів.
В сейсмічному відношенні (ДБН В.1.1 - 12/2014 «Будівництво в сейсмічних
районах України») відповідно:
- карти «А» для проектування та будівництва об’єктів і будівель масового
громадського, промислового призначення, різних житлових об’єктів в міській та
сільській місцевості територія населеного пункту відноситься до несейсмічної зони (5
балів);
- карт «В» для проектування та будівництва об’єктів і будівель підвищеного рівня
відповідальності, що мають коефіцієнт надійності не менш 1,1 у відповідності з ГОСТ
27751-88, пошкодження або руйнування яких під впливом землетрусу може призвести
до надзвичайних ситуацій регіонального рівня, територія відноситься до сейсмічної
зони (6 балів);
- карти «С» для особливо відповідальних об'єктів і споруд, що мають коефіцієнт
надійності за відповідальністю не менш ніж 1,2 у відповідності з ГОСТ 27751-88,
надзвичайних ситуацій державного рівня, територія населеного пункту відноситься до
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пошкодження або руйнування яких під впливом землетрусу може призвести до
сейсмічної зони (7 балів відповідно).
За умов складності інженерно-будівельного освоєння території виділяються:

л.

под

- території несприятливі для будівництва (приблизно 25%).

№
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- території сприятливі для будівництва (приблизно 75% від загальної площі
населеного пункту).
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Дані характеристики території с. Костянтинівка є орієнтовними, і при
проведенні будівельних робіт повинні уточнюватись комплексом інженерногеологічних вишукувань у кожному конкретному випадку.
В умовах, що склалися, інженерно-будівельна оцінка виступає одним із
важливих факторів. Вона визначає складність та вартість освоєння визначених
ділянок забудови враховуючи можливі ризики прояву надзвичайних ситуацій
природного характеру та визначення заходів по інженерному захисту території, в
першу чергу по підтоплення.

4. Аналіз сучасного стану
4.1. Аналіз демографічної ситуації
Чисельність населення с. Костянтинівка, за даними Костянтинівської сільської
ради, становило на 01.01.2018 року 880 осіб.
Таблиця 4.1.
Чисельність населення,

Населення,

станом на:

осіб

01.01.2011р.

871

01.01.2012р.

872

01.01.2013р.

867

01.01.2014 р.

876

01.01.2015 р.

891

01.01.2016 р.

898

01.01.2017 р.

877

01.01.2018 р.

880
Таблиця 4.2.

інв.№

Замість.

Динаміка населення

Вікова структура населення
На 01.01.2018 р.
Осіб

% до населення

141
67
74

16,0
7,6
8,4

л.

под

Діти до 16 років, в тому числі:
- 0-6 років
- 7-16 років
№

Інв.

Підпис і дата

Вікові групи населення
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Населення працездатного віку:
- 17 років
- жінки 16-54 років
- чоловіки 16-59 років
Старше працездатного віку
- жінки 55 років і старші
- чоловіки 60 років і старші
Всього

474
269
205
165
89
76
880

53,9
30,6
23,3
18,8
10,2
8,6
100,0

4.2. Житловий фонд
На території с. Костянтинівка налічується 329 садибних житлових будинків
загальною площею 27,0 тис.м2.
Таблиця 4.2.1.
Існуючий житловий фонд с. Костянтинівка
Тип забудови

Будинків/квартир

Тис. м2

Населення, осіб

Садибний житловий
329
27,0
880
фонд
Багатоквартирний
житловий фонд
Всього житловий фонд
329
27
880
2
Житловий фонд с. Костянтинівка на 01.01.2018 р. складав 27,0 тис.м загальної
площі.
Середній розмір садибного будинку 82,1 м2.
Середня житлова забезпеченість жителів с. Костянтинівка

– 30,7 м2/особу,

середня кількість проживаючих в одному будинку – 2,7осіб.
На обліку на одержання земельних ділянок під житлову забудову та на
квартирному обліку населення перебуває 4 особи.
На сьогодні в с. Костянтинівка житловий фонд в аварійному стані відсутній.
4.3. Сучасний стан об’єктів обслуговування
інв.№

об’єктів громадського обслуговування

населення нижче в таблиці 4.3.1.

Підпис і дата

Замість.

Характеристика сучасної мережі

л.

под

№

Інв.

Таблиця 4.3.1.
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Рівень забезпеченості основними об’єктами громадського обслуговування
населення
№
з/п

Найменування
об’єктів
громадського
обслуговування
населення

1.
2.
3.

Селищна рада
Відділення зв’язку
Заклади дошкільної
освіти

4.

5.

Заклади загальної
середньої освіти
(загальноосвітні
школи)
ЗОШ 1-3
Клуб

6.

Бібліотека

7.

9.

Забезпеченість на
1000
мешканців

Нормативна
величина
на 1000
чол.

м2
м2
місць/
дітей

71,4
4

4,5

83/67

-

0,16
100% від
загальної
кількості
дітей

190/74

м2
тис.
книг

9

м2
торгової
площі

95
20
27

місця

10.

Аптека

-

100% від
загальної
кількості
дітей

%%
від
нормативних
показн
иків
≥100%
≥100%

≥100%

-

3-3,5

100%

177

40

100%

80
64

37

≥100%

-

-

10-15
4-5

-

-

-

5,1-6,9

-

-

-

0,09

-

16
40
відв./
зміну
ліжок

інв.№

ФАП

місць/
дітей

Денний стаціонар

Підпис і дата

об’єкт

под

№

* забезпеченість установами і підприємствами обслуговування та %% забезпеченості від нормативних
показників визначено з розрахунку наявне населення с.Костянтинівка

л.
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Існуючий
стан

Магазини
продовольчих товарів:
ПП Іванова Т.Л.
ПП Трусевич В.Н.
ФОП Чиж В. С.
Підприємства
харчування:
ПП Стасюк Г.Є.
ПП Дехтиренко

8.

Інв.

Одиниця
виміру
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4.4. Сучасний стан господарського комплексу населеного пункту
Село Костянтинівка розміщене в Причорноморському економічному районі.
Нижче, в таблицях 4.4.1. та 4.4.2., наведено перелік існуючих об’єктів виробничого
комплексу с. Костянтинівка та кількість зайнятого населення за видами економічної
діяльності.
Таблиця 4.4.1.
Перелік існуючих об’єктів виробничого комплексу
Найменування

Адреса

ТОВ «БВБ»

вул. Миколаївська 1

ТОВ
«Костянтинівський
елеватор»

вул. Миколаївська 1

ТОВ КФ
«Екотехнологія-Агро»

вул. Миколаївська 3

ТОВ « Лайк Інвест»

под

ТОВ ТД МТЗ
«Беларусь-Україна»

вул. Миколаївська 4

ТОВ « ТехноторгАгро»

вул. Миколаївська 4

«Костянтинівка»
Миколаївської митниці
ДФС

вул. Миколаївська 4

ТОВ «Новий арбат»

вул. Миколаївська 3

ТОВ «Бетонбудсервіс»

вул. Миколаївська 3

ТОВ
«Костянтинівський
бетон»

вул. Миколаївська 3

Складське
господарство(приймання,
підготовка, очищення, сушіння)
Зберігання та відвантаження
зернових та олійних культур
Оптова торгівля зерном ,
необробленим тютюном,
насінням і кормами для тварин
Складські послуги
Неспеціалізована оптова
торгівля
Оптова торгівля твердим,рідким,
газоподібним паливом і
подібними продуктами
Діяльність у сфері оборони
Складські послуги
Виробництво машин і
устаткування для сільського та
лісового господарства.
Оптова торгівля с/г технікою
Транспортна обробка вантажів.
Складське господарство,
діяльність приватних охоронних
служб

Будівництво житлових і
нежитлових будівель
Виробництво виробів з бетону
для будівництва
Виробництво бетонних розчинів,
готових для використання

л.

інв.№
№

Інв.

Підпис і дата

Замість.

ПАТ «Укрнафта» АЗС
№ 14/002,№14/003
В/Ч А 3476 ТОВ
Склади КЕВ

вул. Миколаївська 5
вул. Миколаївська 6

Вид діяльності
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Найменування

Адреса

ТОВ «ЛЕМА-В»

вул. Миколаївська 3

ТОВ «Рентойл»

вул. Миколаївська 2-А

ТОВ «УДЦ»

вул. Миколаївська 2

Виробничий підрозділ
«Херсонська дирекція
залізничних
перевезень»
регіональної філії
«Одеська залізниця»
ПАТ Українська
залізниця станція
Баловне
ДП
«Миколаївоблавтодор»
ДП «НЕК»
КП «Добробут»

вул. Привокзальна 4-Б

Вид діяльності
Надання в оренду й
експлуатацію власного чи
орендованого нерухомого майна
Оптова торгівля твердим,рідким,
газоподібним паливом і
подібними продуктами
Складське господарство.
Оренда складів. Оптова торгівля
хімічними продуктами

Пасажирський залізничний
транспорт міжміського
сполучення

Розподілення електроенергії
Передача електроенергії
Комунальні послуги
Таблиця 4.4.2.

Кількість зайнятого населення за видами економічної діяльності

інв.№

305

Промисловість
Виробництво та розподілення електроенергії, газу та
води

31

Будівництво
Торгівля; ремонт автомобілів, побутових виробів та
предметів особистого вжитку

37

53

-

27
-

Фінансова діяльність

77
-

Освіта

34

л.

под

№

Інв.

Осіб

Всього зайнято
Сільське господарство, мисливство, лісове та рибне
господарство

Діяльність готелів та ресторанів
Операції з нерухомим майном, оренда, інжиніринг та
надання послуг підприємцям
Державне управління (місцеве самоврядування)

Підпис і дата

Замість.

Види економічної діяльності

Арк.
Зміна Кільк Арк. №до
.

к

Підпис

Дата

19

Види економічної діяльності
Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги
Надання комунальних та індивідуальних послуг;
діяльність у сфері культури та спорту
Працюють за межами свого населеного пункту:
Зайняті в особистому селянському господарстві

Осіб
2
2
76
87

4.5. Характеристика сучасної функціонально-планувальної організації території
Планувальна структура одна з основних характеристик просторової організації
сучасного населеного пункту, що відображає розташування і взаємозв'язок
промислових, житлових, комунальних, транспортних і інших функціональних зон.
Розвиток планувальної структури пов'язаний з ускладненням соціально-економічних
функцій населеного пункту, збільшенням і диференціацією забудованих територій
різного призначення.
Cело Костянтинівка, має значний потенціал для розвитку житлової та
громадської сфери; територіальні ресурси для розвитку промисловості.
Планувальна структура населеного пункту компактна, представлена кварталами
житлової та громадської забудови. Житлова забудова представлена кварталами
садибної забудови.
Території виробничих підприємств розміщені в південній та східній частині
с. Костянтинівка.
Історичний розвиток населеного пункту зумовив квартальну конфігурацію
вулично-дорожньої мережі. Головними композиційними осями є вул. Гагаріна,
вул. Перемоги, вул. Куроп’ятника Дмитра, які формують планувальний каркас
населеного пункту.
Центр с. Костянтинівка поєднує в собі декілька функцій – адміністративну,

інв.№

користування державного та місцевого значення, утримання та експлуатацію яких
здійснює Служба автодоріг у Миколаївській області. Через с. Костянтинівка
проходять дороги загального користування: державного значення Н-24
Благовіщенське-Миколаїв ( через м. Вознесенськ ); місцевого значення (О151611)
(Благовіщенське-Миколаїв) - Костянтинівка.

л.

под

Основні проблеми існуючої планувальної структури:

№

Інв.

Підпис і дата

Замість.

культурну, освітню, комерційну, тощо.
На території Костянтинівської сільської ради розташовані дороги загального

Арк.
Зміна Кільк Арк. №до
.

к

Підпис

Дата

20

- порушені взаємозв'язки між основними функціональними зонами; змішане
функціональне використання території, внаслідок чого погіршуються умови
проживання населення;
- нерівномірне

розміщення

об’єктів

соціального

та

культурно-побутового

обслуговування;
- наявність в структурі населеного пункту підприємств, що потребують санітарнозахисних зон, які на даний час не дотримані.
4.6. Використання території
Територія с. Костянтинівка відповідно до плану сучасного використання
території складає 170,18 га. Житлова забудова складає 64 % від території населеного
пункту, що займають найзначніший відсоток.
Нижче, в таблиці 4.6.1, наведено сучасне використання території
Таблиця 4.6.1

інв.№

Показники

га

%

1. Житлова забудова, всього, у тому числі:
- багатоквартирна
- садибна
2. Території, відведені для розміщення садибної
забудови
3. Громадська забудова
4. Виробничі території
5. Комунальні та складські території
6. Території об’єктів інженерної інфраструктури
7. Території транспортної інфраструктури, всього, у тому
числі:
- підприємств транспорту
- вулично-дорожньої мережі
8. Ландшафтно-рекреаційні та озеленені території,
всього, у тому числі:
- загального користування
- озеленені території
9. Території сільськогосподарського призначення
10. Кладовище
11. Водні поверхні
12. Інші території
Територія в межах населеного пункту

109,0
109,0
-

64,0
64,0
-

2,0
0,18
0,95
20,0

1,2
0,02
0,57
11,8

20,0
35,15

11,8
20,68

35,15
0,7
2,2
170,18

20,68
0,43
1,3
100,0

* Показники таблиці наведені відповідно до обмірів відповідно креслення «План сучасного використання

л.

под

території».

№

Інв.

Підпис і дата

Замість.

Сучасне використання території населеного пункту

Арк.
Зміна Кільк Арк. №до
.

к

Підпис

Дата

21

4.7. Аналіз зовнішніх та внутрішніх факторів, що визначають конкурентні
переваги та обмеження розвитку населеного пункту.
Село Костянтинівка має сприятливі передумови для подальшого соціальноекономічного розвитку. До конкурентних переваг, які визначають специфіку
населеного пункту та створюють умови для його перспективного розвитку,
відносяться:
- зручне транспортно-географічне положення, наявність перспектив щодо розвитку
транспортної інфраструктури;
- наявність територіальних ресурсів для розвитку населеного пункту;
- наявність інвестиційно привабливих територій.
Крім вищезгаданих переваг, діє низка об’єктивних та суб’єктивних факторів, що
призводять до виникнення соціально-економічних, містобудівних проблем, які
потребують поетапного вирішення, а саме:
- відставання рівня розвитку соціальної сфери від соціально гарантованого рівня
обслуговування;
- незадовільний технічний стан інженерних мереж, застаріле інженерне обладнання.

5. Транспортна інфраструктура
Пасажирські

та

вантажні

перевезення

населеного

пункту

забезпечує

транспортна система, інфраструктура якої складається із мережі автомобільних доріг
державного і місцевого значення та вуличної мережі с. Костянтинівка.
Автомобільні дороги
Через с. Костянтинівка проходять дороги загального користування: державного
значення Н-24 Благовіщенське-Миколаїв (через м. Вознесенськ); місцевого значення
(О151611) (Благовіщенське-Миколаїв)-Костянтинівка.
Транспортні розв’язки в двох рівнях відсутні.
Зовнішній автомобільний транспорт
інв.№

державної форми власності та приватних підприємств.
Маршрути зовнішнього транспорту: Миколаїв-Костянтинівка. Здійснюється 5
маршрутів в день.
Миколаїв-Нова Одеса . Здійснюється 6 маршрутів в день.
Частина пасажироперевезень як зовнішніх, так і внутрішніх виконує легковий

Підпис і дата

Замість.

Зовнішні автобусні пасажироперевезення забезпечує автобусний транспорт

транспорт.
Автобуси

приміських

маршрутів,

крім

зовнішніх

пасажироперевезень

л.

под

№

Інв.

виконують необхідні селищні автобусні пасажироперевезення.
Арк.
Зміна Кільк Арк. №до
.

к

Підпис

Дата

22

Магістральна мережа
Магістральна мережа в населеному пункті сформована квартальною схемою та
складається з головних (магістральних) та житлових вулиць. В таблиці 5.1. наведений
перелік основних головних (магістральних) вулиць з наведенням їх основних
характеристик.
Таблиця 5.1
Характеристика головних (магістральних) вулиць населеного пункту
№
п/п

Найменування вулиць

Ширина

Довжи

проїзної

на

частини

вулиц

(м)

ь (км)

Головна (магістральна) вулиця
1

вул. Миколаївська

6

1,5

2

вул. Центральна

6

1,2

3

вул. Військова

6

0,8

4

вул. Гагаріна

6

1,5

Всього

-

5

Загальна довжина магістральних вулиць с. Костянтинівка (головні та житлові),
орієнтовно, становить 5 км.
Висновок: технічні параметри головних (магістральних) та житлових вулиць
обмежені, мають недостатню ширину проїзної частини. Покриття більшої частини
вуличної мережі населеного пункту потребує посилення.
Загальна протяжність магістральної мережі населеного пункту становить 5 км,
а щільність магістральної мережі становить 2,9 , що перевищує вимоги.
В населеному пункті відсутні транспортні розв’язки в різних рівнях та

інв.№

Внутрішній транспорт
На момент розробки генерального плану в населеному пункті відсутні
маршрути внутрішнього громадського транспорту.
Автомобільний легковий транспорт
Частину пасажироперевезень як зовнішніх, так і внутрішніх виконує легковий
транспорт. За інформацією селищної ради станом на 01.01.2018р. на території
с. Костянтинівка орієнтовно розміщується 176 одиниць індивідуальних легкових

л.

под

автомобілів.
№

Інв.

Підпис і дата

Замість.

шляхопроводи. Також в с. Костянтинівка відсутні вулиці з однобічним рухом.

Арк.
Зміна Кільк Арк. №до
.

к

Підпис

Дата

23

Рівень автомобілізації легкового індивідуального транспорту в населеному
пункті складає 200 автомобілів на 1000 мешканців.
Легкові автомобілі власників, які мешкають в межах садибної забудови,
зберігаються за місцем їх проживання.
На момент розробки генерального плану в межах населеного пункту
функціонували 2 АЗС та 1 СТО.

6. Інженерне обладнання території
6.1. Водопостачання
Джерелом для системи водопостачання с. Костянтинівка є підземний
водоносний горизонт. На час складання проекту, населення та громадські споруди
с. Костянтинівка є частково підключеними до зовнішньої водопровідної мережі,
довжина якої складає 1000 м. Також, в селі прокладено 6000 мп недіючих
водопровідних мереж.
Водопостачання

житлово-комунального

сектору

села

забезпечують

три

свердловини, загальною потужністю 16 м3/год, по вул. Житомирська, Гагаріна та
Перемоги. На теперішній час, свердловина по вул. Перемоги (потужністю 5 м 3/год)
недіюча і потребує капітального ремонту. Свердловина та водонапірна башта
знаходяться на території КЕВ.
На

території

садових

товариств

експлуатується

одна

індивідуальна

свердловина.
Підприємства села мають власні свердловини. На територіях підприємств
розташовані водонапірні башти.
Вода зі свердловин потрапляє у одну водонапірну башту і потім у розвідну
водопровідну мережу села.
За адресою вул. Гагаріна, 29 розташований пункт розливу та доочищення води,
потужністю 0,2 м3/год.

інв.№

Замість.

6.2. Каналізація
На час складання проекту на території с. Костянтинівкавідсутня система
централізованого каналізування. Населення садибної забудови користуються
дворовими вбиральнями з водонепроникними вигребами.
вод.
6.3. Теплопостачання
існуючих

садибних

житлових

будинків

с.

Костянтинівка

здійснюється поквартирно від автономних побутових теплогенераторів, що працюють
л.

под

Опалення
№

Інв.

Підпис і дата

В селі відсутнє централізоване відведення та очищення дощових та снігових

Арк.
Зміна Кільк Арк. №до
.

к

Підпис

Дата

24

на твердому паливі та природньому газі. Опалення громадських споруд здійснюється
від місцевих теплогенераторних, що працюють на твердому паливі та природньому
газі.
6.4. Газопостачання
Відповідно до інформації Костянтинівської сільської ради с. Костянтинівка
газифіковане природним мережним газом. Газифікація виконана через систему
розподільчих газопроводів середнього та низького тисків.
6.5. Електропостачання
Електропостачання споживачів електроенергії с. Костянтинівка здійснюється
від трансформаторної підстанції ПС 35/10 кВ, яка розташована у с. Гурівка.
Споживачі в межах села отримують електроенергію по мережах 10 кВ та 0,4кВ,
які виконані повітряними лініями від трансформаторних підстанцій ТП-10/0,4 кВ.
Існуючі електромережі 10 кВ виконані на залізобетонних опорах та знаходяться
в задовільному стані.
Існуючі електромережі 0,4 кВ виконані на залізобетонних опорах та частково
знаходяться в незадовільному стані.
Територією села проходять електричні мережі 35 та 110 кВ, енергосистеми
Миколаївської області
6.6. Мережі зв’язку
Інформація не була надана у складі вихідних даних.
6.7. Інженерна підготовка та захист території
Для освоєння визначених ділянок забудови необхідно враховувати можливі
ризики прояву надзвичайних ситуацій природного характеру.
При проведенні будівельних робіт всі інженерно-гідрогеологічні і будівельні
умови повинні уточнюватись комплексом інженерно-гідрогеологічних ретельних

інв.№

Дощова каналізація
На сьогодні мережі дощової каналізації в с.Костянтинівка відсутні.
6.8. Санітарна очистка територій
На території Миколаївського району в с.Весняне розташований Полігон ТПВ
«МКП «Миколаївкомунтранс» м.Миколаєва, який приймає відходи міста Миколаєва
та частково з населених пунктів Миколаївського району. Паспортизований в 2009р.

л.

под

Проектна потужність 50млн.куб.

№

Інв.

Підпис і дата

Замість.

вишукувань та досліджень під кожну конкретну будівлю чи споруду.

Арк.
Зміна Кільк Арк. №до
.

к

Підпис

Дата

25

7. Стан навколишнього природного середовища
Розділ виконано на основі натурних спостережень, наданих для проектування
матеріалів санітарних служб, служб екобезпеки, обласних та районних управлінь
галузевого підпорядкування (житлово-комунального, водного, лісового господарств,
земельних ресурсів та інших), які викладені у відповідності з існуючими
природоохоронними вимогами містобудівного характеру – ДБН Б.2.2-12:2018
«Планування і забудова територій», ДБН Б.1.1-15:2012 «Склад та зміст генерального
плану населеного пункту», ДСН 173-96 «Державні санітарні правила планування та
забудови населених пунктів» та ін.
На основі аналізу природної та техногенно-екологічної ситуації була складена
схема планувальних обмежень, яка в певній мірі регламентує перспективну
функціонально-планувальну структуру території населеного пункту.
Нижче

наведена

коротка

характеристика

стану

окремих

складових

навколишнього природного середовища (повітря, вод, ґрунтів тощо).
7.1. Повітряний басейн
За метеорологічними умовами територія населеного пункту характеризується
низьким потенціалом забруднення атмосферного повітря за несприятливими умовами
розсіювання

промислових

викидів

забруднення). Показники забруднення
постійному динамічному стані.
ІЗА – «індекс забруднення

(Районування

України

за

потенціалом

атмосферного повітря знаходяться у

атмосфери» по населеному пункту емпірично

обраховується як низький (< 3), що пояснюється відсутністю потужної промислової
виробничої діяльності. Основний обсяг викидів припадає на садибне опалення та
діяльність автотранспорту.
В цілому, стан повітряного басейну задовільний.
7.2. Стан поверхневих та підземних вод

інв.№

населеного пункту, яке здійснюється з артезіанських свердловин.
Підземні води практичного значення залягають в декількох водоносних
горизонтах, які відрізняються по своїх запасам та хімічними показниками.
Для дотримання водоохоронного режиму всі свердловини (1 артезіанська
свердловина) потребують організації зон санітарної охорони (І пояс – 30м,

л.

под

водонапірних башт -15 м). Ділянка І поясу повинна мати огорожу.

№

Інв.

Підпис і дата

Замість.

Підземні води є основним джерелом господарсько-питного водопостачання

Арк.
Зміна Кільк Арк. №до
.

к

Підпис

Дата

26

7.3. Стан ґрунтів
Стан ґрунтів на території проектування визначається як природними, так і
антропогенними факторами.
Причиною можливого техногенного впливу є локальне забруднення ґрунтів,
при існуючій в населеному пункті системі недосконалого видалення комунальних та
твердих побутових відходів (ТПВ), а джерелом забруднення є локальні ділянки їх
зосередження.
В межах населеного пункту розміщено сміттєзвалище, загальною площею 0,9га;
без дотримання санітарно-захисної зони до суміжних територій.
Полігон ТПВ знаходиться в с. Весняне Миколаївського району.
За даними управління ветеринарної медицини місця поховання трупів тварин
(біоями та худобомогильники) як джерела бактеріологічного забруднення в межах
с. Костянтинівка та на прилеглих територіях відсутні.
Інформація щодо непридатних або заборонених до використання пестицидів та
агрохімікатів на зазначеній території відсутня.
7.4. Планувальні обмеження
Нормативні СЗЗ основних виробництв та інших об’єктів
Нормативна
Документ
СЗЗ, ( м )**
Промислових, с/г підприємства, складів і баз
КЕВ м.Миколаїв
100
ТОВ «Баловнянська виробнича база»
100
ТОВ Комерційна фірма «Екотехнологія200
Агро»
ТОВ «Альянс Ойл Україна»
500
ПАТ «Укрнафта»
50
ТОВ «Техноторг-Агро»
100
ТОВ «БВБ»
100
ТОВ «Український дистрибуційний
200
центр»
Комунікаційні об’єкти ( охоронні зони )
ЛЕП 35кВ
15
Постанова КМУ від
04.03.1997 №209
ЛЕП 10кВ
10
-//Гаражі
50
табл. 10.6
ДБН Б.2.2.-12:2018
Об’єкти комунального призначення
Кладовище
300
ДСП 173-96 ( додаток № 4 )

інв.№

30

ДБН В.2.5-74:2013

л.

под

Комунальні свердловини (І пояс)
№

Інв.

Підпис і дата

Замість.

Об’єкти

Арк.
Зміна Кільк Арк. №до
.

к

Підпис

Дата

27

_________________________________________________________________________
*

По санітарно-захисним зонам - органам виконавчої влади і місцевого самоврядування визначити своїм
розпорядженням порядок розробки і погодження проектів СЗЗ промислових, сільськогосподарських та
комунальних підприємств. Першочергово правовому врегулюванню підлягають підприємства і комунальні
об’єкти нормативні параметри СЗЗ яких не витримуються. Контроль за виконанням цих заходів здійснюють
установи санепідслужби.
**
Подальше зменшення нормативних розмірів СЗЗ можливе за умови розробки спеціалізованих наукових
висновків, що розробляються сертифікованими санітарно-епідеміологічними установами МОЗ України
відповідно вимог ДСП 173-96 «Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів» ( п.5.55.9).

В проекті генерального плану визначені існуючі та проектні планувальні
обмеження.
7.5. Радіаційний стан території
Згідно постанови КМ України №106 від 23.07.1991р. і №600
від 29.08.1994 р., с. Костянтинівка не входить у перелік територій, забруднених у
результаті аварії на ЧАЕС. Природна радіоактивність не перевищує допустимі норми,
виходи радону на поверхню, не зафіксовані
Обмеження по даному фактору відсутні. При проведенні будівельних заходів
необхідно керуватись вимогами щодо безпечності будівельних матеріалів відповідно
норм радіаційної небезпеки - «НРБУ-97» .
7.6. Електромагнітне забруднення
В

межах

населеного

пункту

електропостачання

здійснюється

через

трансформаторні підстанції та пункти, повітряними лініями. Згідно з технічною
характеристикою

об’єктів

електропостачання,

прояви

електромагнітних

випромінювань, що мають планувальні обмеження в межах населеного пункту –
відсутні. Охоронні зони ЛЕП визначені та відображені на відповідних схемах.
7.7. Акустичний режим
Джерелом шуму є вулично-дорожня мережа із транзитним рухом транспорту,

інв.№

структури враховується зона акустичного впливу вулично-магістральної мережі (не
менше 6м від лінії руху для садибної забудови (ДБН Б.2.2-12:2018 п. 6.1.33) по
розміщенню житлових будинків.
7.8. Природоохоронні території та об’єкти

л.

под

В межах с. Костянтинівка території та об’єкти ПЗФ відсутні, також відсутні
території, що зарезервовані для подальшого заповідання.

№

Інв.

по вул. Миколаївська, вул. Гагаріна, вул.

Перемоги та вул. Військовій. При прийнятті проектних рішень щодо планувальної

Підпис і дата

Замість.

що проходить через с. Костянтинівка

Арк.
Зміна Кільк Арк. №до
.

к

Підпис

Дата

28

8. Оцінка наявних об’єктів культурної спадщини
Згідно інформації, наданої у складі вихідних даних, об’єкти культурної
спадщини в с. Костянтинівка
представлені

Братською

та найближчому віддаленні від населеного пункту

могилою

радянських

воїнів

та

пам’ятник

воїнам-

односельчанам.
На південно-східній околиці розташований Курганний могильник №1, біля
військової частини. Перебуває на державному обліку, як пам’ятка археології
місцевого

значення

відповідно

до

розпорядження

голови

Миколаївської

інв.№
л.

под

№

Інв.

Підпис і дата

Замість.

облдержадміністрації від 12.07.2000 №507-р.

Арк.
Зміна Кільк Арк. №до
.

к

Підпис

Дата

29

інв.№
л.

под

№

Інв.

Підпис і дата

Замість.

ІІ. ОБГРУНТУВАННЯ ТА ПРОПОЗИЦІЇ

Арк.
Зміна Кільк Арк. №до
.

к

Підпис

Дата

30

9. Прогноз демографічного розвитку населеного пункту
Чисельність населення c. Костянтинівка на 01.01.2018 року, за даними
Костянтинівської сільської ради становила 880 осіб. При розрахунках прогнозної
чисельності населення на основі оптимістичного варіанту демографічного прогнозу
чисельності сільського населення Костянтинівської сільської ради, який був
виконаний при розробці Схеми планування території Миколаївської

області, та

динаміки зміни чисельності населення с. Костянтинівка, яка склалася за останні 5
років розрахункова чисельність населення може становити 917 осіб.
Проаналізувавши наявний територіальний потенціал було визначено, що згідно
із сельбищної ємністю території с. Костянтинівка та динамікою демографічних
процесів (механічної міграції), чисельність перспективного населення на
розрахунковий етап 01.01.2038р. може становити 1460 осіб. Збільшення чисельності
населення передбачається за рахунок природного приросту та міграційних процесів.
Подальші розрахунки генерального плану виконані на основі перспективної
чисельності населення, визначеної за сельбищною ємністю.
Таблиця 9.1
Розселення населення с. Костянтинівка, (осіб)
Чисельність
населення в
існуючому
житловому фонді

Тип забудови

Садибний
одноквартирний
житловий фонд
Багатоквартирний
житловий фонд
Всього

Чисельність населення на 01.01.2038р.
в новому
на кінець
житловому фонді
розрахункового
етапу

880

580

1460

-

-

-

880

580

1460

Перспективна чисельність трудових ресурсів в с. Костянтинівка визначена з

інв.№

Замість.

10. Перспективна чисельність та структура трудових ресурсів населеного
пункту
урахуванням зміни чисельності населення в працездатному віці.
Основою для визначення кількості трудових ресурсів є населення в
працездатному віці.
на перспективу,

На розрахунковий етап очікується збільшення чисельності населення до
1460 осіб. Чисельність населення в працездатному віці на розрахунковий етап складе
л.

под

прийнята відповідно до розрахунків чисельності населення визначеного за
сельбищною ємністю (Таблиця 9.1, Розділ 9).

№

Інв.

Підпис і дата

Частка населення в працездатному віці с. Костянтинівка

Арк.
Зміна Кільк Арк. №до
.

к

Підпис

Дата

31

905

осіб, або 62 % від чисельності населення населеного пункту. Чисельність

трудових ресурсів на етап 01.01.2038 року складе 819 осіб.
До трудових ресурсів, крім населення в працездатному віці, віднесені також
особи старшої вікової групи та підлітки, зайняті у господарчій діяльності. Не
відносяться до трудових ресурсів непрацюючі інваліди працездатного віку. Частка
цих категорій населення в загальній його чисельності на перспективу визначена
відповідно до статистичних даних по ряду населених пунктів.
В генеральному плані наведений прогнозний розподіл трудових ресурсів
населеного пункту з метою визначення чисельності населення, яке може бути зайняте
в господарському комплексі.
1. Трудові ресурси, зайняті в господарському комплексі.
На час розроблення генерального плану в господарському комплексі населеного
пункту було зайнято 305 осіб (34,7% до населення), на перспективу передбачається
зростання частки трудових ресурсів зайнятих в господарському комплексі на базі
проектних установ та підприємств та включення в межі населеного пункту
промислової зони до 720 осіб (49,3 % населення).
3. Трудові ресурси, не зайняті в господарському комплексі.
Трудові ресурси, не зайняті в господарському комплексі, становлять на сьогодні
близько 24 особи або 2,7 % до населення с. Костянтинівка. Це особи, які живуть на
утриманні інших, зайняті в домашньому підсобному господарстві.
Прогнозом передбачено максимальне залучення працездатного населення до
економічних сфер діяльності, у зв’язку з чим на перспективу питома вага цієї
категорії населення зменшиться та становитиме 2,0 % до населення (29 осіб).
Нижче, в таблиці 9.1., наведений прогноз трудових ресурсів та їх використання.
Таблиця 9.1.
Чисельність трудових ресурсів с. Костянтинівка та їх розподіл за сферами
зайнятості

Підпис і дата

Чисельність населення

01.01.2038 р.

осіб

%

осіб

%

880

100,0

1460

100,0

474

53,9

905

62,0

Формування трудових ресурсів

л.

под

1. Чисельність населення у
працездатному віці

№

Інв.

01.01.2018р.

господарського комплексу
інв.№

Замість.

Сфери та галузі

Арк.
Зміна Кільк Арк. №до
.

к

Підпис

Дата

32

Сфери та галузі

01.01.2018р.

01.01.2038 р.

осіб

%

осіб

%

98

11,1

115

7,9

12

1,4

29

2,0

364

41,4

819

56,1

305

34,7

720

49,3

-виробнича сфера

208

23,4

350

23,9

-невиробнича сфера

97

11

370

25,4

2. Зайняті за межами населеного

76

8,6

90

6,2

-

-

-

-

5

0,6

15

1,0

24

2,7

29

2,0

господарського комплексу

2. Чисельність непрацюючих
інвалідів та пенсіонерів у
працездатному віці
3. Працюючі особи пенсійного
віку
4. Трудові ресурси (п.1 – п.2 +
п.3)
Зайнятість трудових ресурсів
1. Зайняті в усіх сферах
економічної діяльності, в т.ч.

пункту
3. Працездатні учні (студенти) з
відривом від виробництва
4. Не зайняті в усіх сферах
економічної діяльності, які
стоять на обліку в службі
зайнятості (безробітні)
5. Не зайняті в усіх сферах
економічної діяльності згідно
офіційної статистики
даних, наданих у складі вихідних даних

інв.№

Замість.

* трудові ресурси визначені з урахуванням показника працюючих пенсіонерів відповідно до статистичних

На початок 2038 року очікується зростання чисельності зайнятих у всіх сферах
економічної діяльності, зайнятих в межах населеного пункту, з 305 осіб до 720 осіб,
невиробничій сферах становитиме близько

50:50 , що відповідає концепції

л.

под

перспективного розвитку господарського комплексу населеного пункту.

№

Інв.

Підпис і дата

їх частка складе 49,3%, при чому співвідношення зайнятих у виробничій і
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Очікуваний

приріст

чисельності

працюючих

у

наведених

галузях

господарського комплексу зумовлять потрібний рівень інвестицій та достатній попит
на продукцію та послуги.

11. Концепція перспективного розвитку господарського комплексу
населеного пункту
Концепція

перспективного

розвитку

господарського

комплексу

Костянтинівка ґрунтується на створення нових малих підприємств,
промислових об’єктів, сервісної інфраструктури, технологічній модернізації.

с.

нових

Перспективи розвитку промисловості с. Костянтинівка пов’язані зі створення
малих приватних підприємств. Комплексний збалансований підхід передбачає
максимальне врахування всіх умов та чинників розвитку господарства населеного
пункту та одночасно існуючих проблем самих промислових підприємств.
Вирішення цих проблем пов’язане з необхідністю активізації інвестиційної
діяльності в господарській сфері.
Аналіз сучасних тенденцій та передумов розвитку промислового комплексу
с. Костянтинівка дозволив зробити висновок, що на розрахунковий етап галузева
структура промислового комплексу населеного пункту зазнає трансформації.
Розвиток
транспорту
та
інженерно-технічної
здійснюватиметься шляхом розміщення додаткових об’єктів

інфраструктури
обслуговування

автомобільного транспорту та впорядкування вулично-дорожньої мережі.
Найбільшого розвитку отримає сфера послуг, традиційні галузі якої (освіта,
охорона здоров’я, транспорт та зв’язок, оптова та роздрібна торгівля, підприємства
громадського харчування, підприємства побутового обслуговування) набудуть нового
змісту.
Система малого підприємництва є невід’ємною складовою сучасної ринкової
економіки. Малий бізнес здійснює значний та багатогранний вплив на економіку
Зростання малого підприємництва значною мірою визначає темпи розвитку

інв.№

Замість.

населеного пункту, його соціальну сферу, комунальне господарство, інфраструктуру.
економіки, її структурну трансформацію, сприяє насиченню ринку споживчими
товарами та послугами. Посилюється значення малого бізнесу як джерела наповнення
В умовах реструктуризації господарства, коли вивільняється значна кількість
зайнятих, мале підприємництво покликане виконувати важливі соціальні функції –
створювати додаткові робочі місця; формувати новий суспільний прошарок
життєвого рівня населення. Завдяки функціонуванню малого бізнесу зменшується
л.

под

підприємців – власників, чи так званий «середній клас»; забезпечувати зростання
№

Інв.

Підпис і дата

бюджету, що має безпосередній вплив на розвиток в цілому.
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тиск на місцеві та державні бюджети, що пов’язано із зниженням витрат на
соціальний захист безробітних.
Однак, розвиток малого підприємництва в населеному пункті ще не досяг
необхідного рівня.

12. Житлове будівництво
Житловий фонд с. Костянтинівка на 01.01.2018 р. складав 27,0 тис.м2 загальної
площі з якої одноквартирний (садибний) житловий фонд – 27,0 тис.м2 (100%)
Середня житлова забезпеченість жителів с. Костянтинівка – 30,7 м2/особу,
середня кількість проживаючих в одному будинку (квартирі) – 2,7 осіб.
Середній розмір садибного будинку 82,1 м2.
Обсяги житлового будівництва с. Костянтинівка розраховані відповідно до
територій, визначених для розміщення житла.
Аналіз територіальних ресурсів показав, що в межах населеного пункту маже
немає територій потенційно придатних для розміщення житлового будівництва.
Основним завданням формування житлового будівництва є забезпечення сталого
розвитку населеного пункту та досягнення основних соціальних стандартів життя
гарантованих Конституцією України.
Розрахунок обсягів садибного житлового будівництва та перспективного
населення на ділянках виконувався, виходячи з таких позицій:
- середній розмір присадибної ділянки прийнятий 0,15 га (відповідно до раніше
відведених ділянок);
- для розрахунку навантажень на інженерні мережі орієнтовно прийнятий розмір
одного садибного будинку 100 м2 загальної площі;
- середній коефіцієнт заселення нових садибних будинків прийнятий 2,8 осіб
щільність багатоквартирного житлового фонду прийнята відповідно до Додатку В.1
З урахуванням принципів, які покладені в основу програми житлового
будівництва, передбачений генеральним планом обсяг нового житлового фонду на
прогноз складе 20,7 тис. м2, і являє собою садибну забудову. Житловий фонд

інв.№

Замість.

ДБН Б.2.2-12:2018 «Планування та забудова територій».

населеного пункту на кінець розрахункового етапу складе 47,7 тис. м2 загальної
площі, середня житлова забезпеченість складе 32,7 м2 /люд.

л.

под

в таблицях 12.1., 12.2
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Зміни житлового фонду та розселення населення по с. Костянтинівка наведено
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Таблиця 12.1.
Обсяги житлового будівництва та чисельність населення с. Костянтинівка, що
передбачається до розміщення генеральним планом
Тип забудови

Будинків/квартир

Тис. м2

Населення, осіб

207

20,7

580

-

-

-

207

20,7

580

Садибний житловий
фонд
Багатоквартирний
житловий фонд
Всього житловий фонд

Таблиця 12.2
Обсяги житлового будівництва та чисельність населення с. Костянтинівка на
розрахунковий етап 01.01.2038р.
01.01.2018р.

01.01.2038р.

Тип забудови

Будинків
/квартир

Тис.
м2

Населення,
осіб

Будинків/
квартир

Тис.
м2

Населення,
осіб

Садибний
житловий фонд
Багатоквартирни
й житловий фонд
Всього житловий
фонд:

329

27,0

880

536

47,7

1460

-

-

-

-

-

-

329

27,0

880

536

47,7

1460

На виконання Законів України № 3334-ІV від 12.01.2006 р. «Про житловий
фонд соціального призначення», №800-VІ від 25.12.2008 р. «Про запобігання впливу
фінансової кризи та розвиток будівельної галузі та житлового будівництва»
генеральним планом передбачається будівництво доступного житла – недорогого
житла, яке спроможні придбати громадяни з невисоким рівнем доходів, що
потребують поліпшення житлових умов.

інв.№

урахуванням необхідності підвищення комфортності житлових умов населення, та на
основі детальної проробки територіальних ресурсів населеного пункту, придатних
для його розміщення.
Показники передбачених обсягів житлового будівництва нададуть можливість
поліпшити житлові умови мешканців населеного пункту і надати земельні ділянки
учасникам АТО, при цьому збільшити кількість робочих місць у сфері будівництва та

л.

под

на підприємствах будівельної індустрії.

№

Інв.

Підпис і дата

Замість.

Обсяги житлового будівництва, передбачені в генеральному плані, визначені з
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13. Територіальний розвиток
Аналіз ресурсних можливостей населеного пункту і об'єктивно існуючих
обмежень його просторового росту дали змогу визначити оптимальну сельбищну
ємність с. Костянтинівка на перспективу .
Основним принципом розміщення житлової забудови населеного пункту є
раціональне використання існуючої території.
Щільність населення мікрорайонів багатоквартирної забудови приймалась
диференційовано у відповідності з містобудівними умовами та комплексністю
місцевого обслуговування, а також з урахуванням архітектурно-планувального
потенціалу території.
Пропонуються наступні показники щільності населення:
- в одноквартирній забудові (присадибна ділянка 0,15 га) – 15-18 чол./ га;
Виходячи з вищевказаного, для розміщення обсягів житлового будівництва на
прогноз потрібно 24,5 га, з них:
- під садибну забудову – 24,5 га.
Генеральним планом пропонується освоєння 3 ділянки житлового будівництва.
Характеристика та умови освоєння наведені в таблиці 13.1.
Таблиця 13.1.
Ділянки житлового будівництва
Тип забудови,

Житловий фонд,

Населення,

поверховість

тис.м2

осіб

Садибна житлова
забудова (1-2 поверхи)
Садибна житлова
забудова (1-2 поверхи)

інв.№

Замість.

Садибна житлова
забудова (1-2 поверхи)

Територія (га)

1. Ділянка «Західна »
1,0
28

1,8

2. Ділянка «Південна »
24,7
496

20,0

3. Ділка «Північна»
2,0
56

2,7

Для забезпечення прав пільгових категорій населення на отримання земельної
ділянки (згідно чинного законодавства) проектом передбачена частина ділянки
Розміщення обсягів нового житлового фонду в межах населеного пункту
пропонується за рахунок:

л.

под

- вільних від забудови територій (території, відведені для розміщення садибної
житлової забудови) – 24,5 га.
№

Інв.

Підпис і дата

«Північна».
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Проектна

межа

населеного

пункту

збільшиться

за

рахунок

земель

Костянтинівської сільської
ради (землі виробничих підприємств та землі
сільськогосподарського призначення) на 227,3 га і становитиме 397,5 га.
Нижче, в таблиці 13.2, наведене проектне використання території населеного
пункту.
Таблиця 13.2
Проектне використання території населеного пункту
Показники
Житлова забудова, всього, у тому числі:

Розрахунковий етап
га

%

133,5

33,6

-

-

-

багатоквартирна

-

садибна

133,5

33,6

Громадська забудова

10,1

2,55

Виробнича забудова

70,0

18,9

Комунальна та складська забудова

7,5

0,5

Території об’єктів інженерної інфраструктури

1,65

0,4

Території транспортної інфраструктури, всього, у тому
числі:
- підприємств транспорту

26,4

6,7

0,3

0,1

26,1

6,6

68,45

17,2

12,8

3,9

55,65

14,0

Території сільськогосподарського призначення

39,9

10,0

Кладовище

2,2

0,6

-

-

Зелені насадження спеціального призначення

24,0

6,1

Території іншого призначення

3,8

1,0

-

-

-

вулично-дорожня мережа

Ландшафтно-рекреаційні та озеленені території,
всього, у тому числі:
- загального користування
-

озеленені території

інв.№

Території, що резервуються, у тому числі:
-

садибна житлова забудова

10,0

2,5

-

багатоквартирна забудова

-

-

Територія в межах населеного пункту

397,5

100,0

Дані таблиці свідчать, що на розрахунковий етап відбудуться позитивні зміни у

л.

под

використанні території населеного пункту, а саме:
- збільшення території громадської забудови з 1,2% до 2,55% ;
№

Інв.

Підпис і дата

Замість.

Водні поверхні
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- збільшення території виробничого призначення з 0,02% до 18,9%.
В цілому, планувальна організація населеного пункту стала більш
структурована; передбачені позитивні зміни щодо більш раціонального використання
території.

14. Архітектурно-планувальна організація території
14.1.Основні завдання планувальної організації території населеного пункту
Згідно Схеми планування території Миколаївської області с. Костянтинівка та
Миколаївський район цілому відносяться до центральної зони районів пріоритетної
сільськогосподарської діяльності та території переважно рекреаційної та туристичної
діяльності.
В зв’язку з вищевикладеним та, враховуючи особливості населеного пункту,
основними завданнями планувальної організації території населеного пункту,
передбаченої генеральним планом, є:
 впорядкування
 формування

функціонально-планувальної організації території;

зручних комунікаційних та планувальних зв'язків, що поліпшують

структуру населеного пункту, а також транспортну доступність до його
структурних елементів;
 розвиток

туризму

 комплексна

організація системи центрів населеного пункту,
соціального забезпечення та побутового обслуговування населення;

організація

 розвиток

транспортної та інженерної інфраструктури;
 поліпшення стану навколишнього середовища.
Наявність перспективних зовнішніх транспортних зв’язків та потенційних
трудових ресурсів, що на даний час не зайняті в господарському комплексі
населеного пункту, створює підґрунтя для розвитку в с. Костянтинівка виробничих
об’єктів та комунально-складських територій.
населеного пункту, яка є основою для розвитку житлових, виробничих, комунально-

інв.№

Замість.

Перспективна планувальна структура підкреслює планувальну структуру
складських, рекреаційних територій та територій громадської забудови.
Подальший розвиток житлових територій передбачається в північному,
південному напрямках. Виробничі, комунально-складські та

Підпис і дата

та

торговельно-складські території отримують розвиток в східній частині населеного

Інв.

західному

Південний Буг.

пункту. Громадсько-ділова зона формується комплексно вздовж головних вулиць та в
межах громадських центрів місцевого значення. Рекреаційна зона передбачена в

л.

под

№

центральній частині для забезпечення доступності населення та вздовж річки
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14.2. Функціональне зонування території населеного пункту
В основу розробки перспективного розвитку території населеного пункту
покладені наступні принципи містобудування:


розробка планувальної структури, що в змозі задовольнити оптимальні умови
проживання:

високий

рівень

інженерного

облаштування,

озеленення,

обслуговування, зручні транспортні зв’язки з місцями прикладення праці та
відпочинку та забезпеченість транспортною інфраструктурою;


раціональне використання територій, зокрема територій непридатних з точки
зору інженерно-будівельної оцінки;



створення архітектурно-планувальної структури, що забезпечує виразне
об’ємно просторове рішення житлової та громадської забудови;



оздоровлення середовища за рахунок реалізації містобудівних та інженерних
заходів (гідротехнічних заходів, зменшення санітарно-захисних зон, організація
санітарної очистки населеного пункту);



виділення в межах населеного пункту територій пріоритетного розвитку.
Пріоритетами розвитку с. Костянтинівка, що передбачаються генеральним

планом, є:


підвищення ефективності використання територій і територіальних резервів для
здійснення містобудівної діяльності;





виявлення необхідних територіальних ресурсів для розміщення різних типів
житлового будівництва в комплексі з об’єктами громадського обслуговування,
озеленення, транспортного й інженерного забезпечення;
підвищення комфортності сформованої забудови за рахунок збільшення
кількості об’єктів обслуговування та рекреаційних територій;



подальший розвиток виробничого комплексу за рахунок пріоритетного

інв.№

Замість.

розвитку сільськогосподарської галузі;


формування зон для розвитку підприємств малого та середнього бізнесу;



реконструкція та розвиток транспортної та інженерної інфраструктури;



розвиток мережі закладів, що забезпечують необхідний соціальний мінімум



обслуговування населення;
підвищення рівня забезпеченості населення зеленими насадженнями загального
користування, установами і спорудами відпочинку та спорту;
формування динамічно урівноваженого стану навколишнього середовища, що
санітарно-безпечне

середовище

для

л.

под

забезпечуватиме
екологічне,
життєдіяльності населення.

№
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Підпис і дата
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Під час розроблення генерального плану проведений аналіз внутрішніх
ресурсів, визначена містобудівна цінність території та запропоноване подальше,
насамперед, якісне, вдосконалення середовища населеного пункту.
Генеральним
функціонального

планом
зонування

передбачається
території

удосконалення

населеного

пункту.

всієї

системи

Загальна

схема

функціонального зонування вирішується в системі, що передбачає паралельний
розвиток її окремих функціональних зон: сельбищної; громадської, виробничокомунальної; торговельно-складської; зони зовнішнього транспорту та ландшафтнорекреаційної.
Сельбищна зона призначена для розміщення кварталів садибної, громадських
центрів,

об’єктів

культурно-побутового

обслуговування,

зелених

насаджень

загального користування. Вона є найбільшою за територією функціональною зоною
населеного пункту.
Згідно рішень генерального плану подальший розвиток сельбищної зони
передбачається в північному,західному та південному напрямках.
Генеральним планом с. Костянтинівка передбачаються ділянки перспективної
садибної житлової забудови: «Північна», «Південна», «Західна», (розрахунковий етап
01.01.2038р.).
Ділянка «Північна» може бути освоєна лише після прийняття рішення про
закриття кладовища та завершення кладовищного періоду (15-20 років після
останнього поховання) з відповідним скороченням санітарно-захисної зони
(відповідно до п. 23 пояснювальної записки).
Громадська зона продовжує свій розвиток у складі центру с. Костянтинівка та
за рахунок його подальшого формування в центрах мікрорайонного значення.
Виробничо-комунальна зона формується на базі комунальних та складських
територій, що існували на момент розроблення генерального плану та знаходились за
межами населеного пункту.
здебільшого в західній частині населеного пункту.
інв.№

Замість.

Території виробничих, складських та комунальних підприємств зосереджені
Зовнішній транспорт. З метою поліпшення транспортного обслуговування
населеного пункту пропонується впорядкування транспортних зв’язків, визначення
червоних ліній та розміщення об’єктів обслуговування транспорту.
та комунальної забудови, та часткового розвантаження існуючої вулично-дорожньої
мережі, передбачається організація нових житлових вулиць.
відіграють зелені насадження загального користування, тому генеральним планом
л.

под

Важливу роль у формуванні планувальної структури населеного пункту
№

Інв.

Підпис і дата

Для обслуговування ділянок перспективної житлової, громадської, виробничої
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передбачається створення та благоустрій рекреаційних зон, розвиток об’єктів
рекреаційного призначення.
Ландшафтно-рекреаційну

зону

створюють

озеленені

території

с. Костянтинівка, зони короткочасного відпочинку, розміщені в кварталах житлової
забудови а також рекреаційна зона вздовж річки. Формування зони відбувається за
рахунок створення парків, скверів, інших озеленених територій.
Рекреаційна зона вздовж р. Південний Буг містить в собі території для занять
спортом (спортивні майданчики для різних видів спорту, тренувальні майданчики),
дитячі майданчики та місця для активного відпочинку всіх вікових груп населення.
14.3. Планувальна структура населеного пункту. Система центрів
Генеральним планом передбачене вдосконалення планувальної структури
населеного пункту.
Урбанізований

планувальний

каркас

представлений

мережею

головних

(магістральних) вулиць і доріг, що складають основні планувальні вісі населеного
пункту, та системою громадських центрів населеного пункту (композиційних вузлів).
Рішення

планувальної

структури

та

система

магістралей

спрямовані

на

вдосконалення транспортних зв’язків усіх функціональних зон населеного пункту.
Планувальний каркас населеного пункту представлений основними магістралями
(головними вулицями):
1. головні (магістральні) вулиці існуючі:
 з габаритами в червоних лініях 20 м та проїзною частиною 6,0-7,0м:
вул. Центральна, , пров. Військовий , вул. Гагаріна, вул. Миколаївська
2. головні (магістральні) вулиці проектні:
вул. Проектна 1 та вул. Проектна 3 головні (магістральні) вулиці проектні:


з габаритами в червоних лініях 15м та проїзною частиною 6,0м
Функціонально-просторова організація всієї системи громадських центрів

формується на базі її основних компонентів – центру населеного пункту, з його
Центр

інв.№

Замість.

внутрішньою структурою, мережі центрів мікрорайонів.
с.

Костянтинівка

отримує

свій

подальший

розвиток

як

поліфункціональна система, що містить громадську, адміністративно-ділову,
культурно-освітню функцію, а також підприємства громадського харчування, торгівлі
Центр села не достатньо насичений об’єктами громадського призначення.
Генеральним планом передбачається подальший розвиток центру з доповненням
функціональної складової об’єктів (адміністративні та комерційні об’єкти, об’єкти

л.

под

побутового обслуговування магазини, підприємства громадського харчування тощо).
№

Інв.

Підпис і дата

та побутового обслуговування.
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В

структурі

населеного

пункту

передбачається

розміщення

центрів

мікрорайонного обслуговування з урахуванням радіусів доступності об’єктів.
Пропонується розмітити центри мікрорайонного обслуговування:


по вул. Проектна 1 для обслуговування ділянок «Південна», у складі: об’єктів

торгівлі, магазин, спортивного клубу, центру побутового обслуговування, відділення
сімейної медицини.

15. Система громадського обслуговування
Організація системи громадського обслуговування забезпечує комплексність
забудови за рахунок доведення до нормативних показників забезпеченості населення
об’єктами громадського обслуговування населення як в районах існуючої забудови,
так і в районах перспективного будівництва.
У розділі «Аналіз сучасного стану населеного пункту» наведені показники
існуючої ємності основних об’єктів громадського обслуговування населення та
забезпеченості ними на 1000 мешканців.
Аналіз цих показників дозволяє зробити висновок, що в цілому с.
Костянтинівка забезпечене достатнім рівнем обслуговування, але розвиток деяких
видів обслуговування, а саме: дошкільних установ, закладів охорони здоров’я,
спортивних закладів, об'єктів культури не задовольняє нормативні показники
забезпеченості, в зв’язку з чим виникає потреба в розміщенні додаткових об’ємів
для задоволення потреб населення населеного пункту.
Основними принципами раціональної організації системи громадського
обслуговування в межах населеного пункту є:
- повне задоволення потреб населення в соціально гарантованих видах послуг;
- забезпечення, по можливості, рівноцінних умов обслуговування населення
центральної та периферійної зон населеного пункту;
В генеральному плані відзначаються наступні пріоритети:
- створення умов для всебічного розвитку особистості, трудової підготовки;
- задоволення потреби населення в закладах дошкільної освіти;

інв.№

Замість.

- дотримання максимально допустимих радіусів обслуговування.

- задоволення потреби населення в закладах загальної середньої освіти;
- розширення мережі позашкільних установ;

- створення багатопрофільних підприємств всіх форм власності з метою поліпшення
побутового обслуговування населення і надання якісних послуг .
л.

под

- забезпечення розвитку мережі закладів фізичної культури і спорту;
- розвиток установ сімейної медицини;

№

Інв.

Підпис і дата

- розвиток мережі установ культури та мистецтва;
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Розрахунок необхідної ємності установ і підприємств обслуговування для
населення населеного пункту зроблено на підставі нормативів забезпеченості які
відображають соціально-гарантований рівень відповідно Додатків Е1, Е2
ДБН Б.2.2-12:2018 «Планування і забудова територій».
При визначенні кількості, складу і місткості

установ і підприємств

обслуговування у населеного пунктах – центрах системи розселення додатково
враховано населення, що приїжджає з інших сільських поселень, розміщених у зоні
впливу с. Костянтинівка як центру первинної системи розселення.
В таблиці 15.1. наведені показники ємності та рекомендації щодо розміщення
підприємств громадського обслуговування.

інв.№

Об’єкти громадського обслуговування населення с. Костянтинівка
Об’єкти
громадського
Нормативи
Розрахункова
Одиниці
Існуючий
Місце
обслуговування
ДБН Б.2.2потреба
виміру
стан
розташування
населення
12:2018
населення
(перспектива)
Організації та установи управління, проектні організації, кредитно-фінансові установи та
підприємства зв’язку, юридичні установи, установи правопорядку
Відділення зв’язку
об’єкт
вул. Куроп’ятника
0,16
1
1
Дмитра
Відділення і
операцій
вул. Проектна 1
філіали банківських не місце 1 на 1-2 тис. осіб
1
установ
Опорний пункт
м2
вул. Проектна 5
охорони порядку
загальної
30-100
1
площі
Заклади освіти
Заклади дошкільної
місце
100% від
«Південна» - НВК:
освіти
загальної
111
83
дитяча дошкільна
кількості дітей
установа (60);
Заклади загальної
місце
100% від
«Південна» - НВК:
середньої освіти
загальної
початкова школа
кількості дітей
(30);
+ діти, які
126
190
проживають в
сільських зонах
впливу і не
мають шкіл
Міжшкільний
8% від загальної
вул. Куроп’ятника
навчальномісце
кількості
Дмитра
виробничий
школярів
10
(в приміщенні
комбінат
школи)
15,3% від
загальної
кількості
школярів

19

-

вул. Куроп’ятника
Дмитра
(в приміщенні
школи)

л.

под

Спеціалізовані
заклади
позашкільної освіти
№

Інв.

Підпис і дата

Замість.
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2,5% від
загальної
місце
кількості
34
школярі
+ 3 на 1000 осіб
- станція юних
0,4% від
натуралістів
загальної
місце
1
кількості
школярі
- станція юних
0,4% від
вул. Куроп’ятника
туристів
загальної
Дмитра
місце
1
кількості
(в приміщенні
школярі
школи)
- дитячо-юнацька
2,3% від
спортивна школа
загальної
місце
3
кількості
школярі
- дитяча школа
2,0 від загальної
мистецтв, або
кількості
місце
13
музична, художня,
школярів
хореографічна
+ 1 на 1000 осіб
Установи охорони здоров’я та соціального захисту, оздоровчі, відпочинку та туризму
Заклади (центри)
Ділянка «Південна»
первинної медичної
відділення сімейної
допомоги і
медицини
відвідувань
10-15
15
вторинної медичної
за зміну
4-5
8
допомоги
+ 13 на 1000 осіб
Для дорослих
Для дітей
Стаціонари усіх
5,1-6,9
м. Нова Одеса
типів
ліжко
+ 1,0-3,6 на 1000
8
осіб
Станції (підстанції)
Виїзд у
м. Нова Одеса
екстреної (швидкої) рік (спец
4000 (0,1)
0,3
медичної допомоги
автомобіль)
Аптека
об’єкт
0,09
0,19
Ділянка «Південна»
Фізкультурно-оздоровчі і спортивні споруди

под

№

Інв.

га
м2 площі
підлоги
м2
дзеркала
води

0,1

0,1

100-200
+ 50 на 1000 осіб

146

10-20
+ 10-20 на 1000
осіб

-

вул. Гагаріна,
ділянка «Південна»
м. Нова Одеса

15

-

Приміщення
м. Нова Одеса
реабілітаційного
15
22
призначення
Заклади культури та мистецтва, культурно-видовищні та дозвіллєві
Універсальна зала
місце
10
15
м. Нова Одеса
Виставкова зала
місце
10
15
м. Нова Одеса
Клубні приміщення
місць
15-20
25
Ділянка «Південна»
(за місцем
відвідув
(50-60)
(45)
л.

інв.№

Стадіони
Спортивні зали
загального
користування
Басейни криті
відкриті

Підпис і дата

Замість.

- палац (будинок)
школярів

Арк.
Зміна Кільк Арк. №до
.

к

Підпис

Дата

45

проживання)

ання
(або м2
підлоги)
Клубні заклади і
місць
300-400
Реконструкція
центри культури та
відвідув
+ 30-40 на 1000
450
існуючого клубу по
дозвілля
ання
осіб
вул. Гагаріна
Бібліотека
тис.
одиниць
3-3,5
4,5
зберіган
ня
Підприємства торгівлі, громадського харчування і побутового обслуговування
Магазини:
Ділянка «Південна»
- продовольчих
40
60
146
вул. Перемоги,
товарів
+ 2,0 на 1000 осіб
вул. Гагаріна
- непродовольчих
80
120
м2 торг.
товарів
+ 6,0 на 1000 осіб
площі
- змішаної
торгівлі
15
22
- універсальні та
спеціалізовані
Майстерні
1,5-2,0
Ділянка «Південна»
роб.
побутового
+ 1-3 на 1000
5
місць
обслуговування
осіб
Установи житлово-комунального господарства
Пожежне депо
пожежний 2 на поселення з
вул. Куроп’ятника
автомобіль
населенням
Дмитра
2
від 1 до 7
тис.чол.
Громадські
прилад
На території
вбиральні
парків, у
торговельних,
1
2
побутових,
розважальних
центрах
Кладовища
традиційного
га
0,1
0,15
2,2
захоронення
* розрахункова потреба населення в установах і підприємствах обслуговування визначена відповідно до
Додатків Е1, Е2 ДБН Б.2.2-12:2018 «Планування та забудова територій» з розрахунку на проектне населення
с. Костянтинівка.

реалізується в центрах системи розселення більш високого рівня або в населених

інв.№

Замість.

Потреба у закладах рекреації та закладах соціального захисту населення
пунктах з наявними для вказаних закладів ресурсами (м. Нова Одеса, м. Миколаїв).

Підпис і дата

16. Протипожежні заходи
При розробці генерального плану с. Костянтинівка

враховувались вимоги

пожежної безпеки у відповідності з Розділом 15 ДБН Б.2.2-12:2018 «Планування і
забудова територій». Проектом передбачаються наступні містобудівні протипожежні

л.

под

№

Інв.

заходи:

Арк.
Зміна Кільк Арк. №до
.

к

Підпис

Дата
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-

формування житлових кварталів, розділених системою магістралей;

- забезпечення можливості проїзду пожежних машин до житлових і громадських
будинків, в тому числі із вбудовано-прибудованими приміщеннями, доступ пожежних
з автодрабин і автопідйомників у будь-яку квартиру чи приміщення при проектуванні
проїздів і пішохідних шляхів;
-

дотримання

протипожежних

адміністративно-побутових

відстаней

будівель

до

від

житлових,

виробничих

громадських

будинків

та

промислових

підприємств і сільськогосподарських будівель;
- створення єдиної системи зелених насаджень, які у випадках пожежної небезпеки
повинні бути шляхами евакуації населення і під’їзду пожежних машин;
-

розміщення пожежних частин (пожежних постів) з урахуванням радіусів

доступності.
Згідно нормативу ДБН Б.2.2-12:2018 (2 пожежні автомашини для населеного
пункту з 1-7 тис. мешканців) потреба для с. Костянтинівка з чисельністю населення
на розрахунковий етап 1460 осіб складе 2 автомашини. Тут маються на увазі
автоцистерни та автонасоси (включаючи резервні). Таким чином, загальна потреба
для населення населеного пункту складе 2 пожежних автомашин.
З урахуванням радіусів обслуговування генеральним планом намічено до
розміщення 1 пожежну частину (пожежний пост) на 2 пожежних автомобіля по вул.
Куропя’ятника Дмитра. Розміщення
розрахунковий етап (01.01.2038 р.)

пожежних

депо

передбачається

на

Пожежне депо, яке обслуговує с. Костянтинівка , розміщуються таким чином,
що радіус їх обслуговування, згідно вимог ДБН Б.2.2-12:2018, не перевищує 3 км по
дорогах загального користування і охоплює всю територію населеного пункту.
Витрата води на зовнішнє пожежогасіння на території с. Костянтинівка

та

кількість одночасних пожеж прийнято згідно з таблицею 12.2 ДБН Б.2.4-1-94
«Планування та забудова сільських поселень» та таблицями 3 та 4 ДБН В.2.5-74:2013.
Протипожежний запас води з урахуванням тригодинного зовнішнього гасіння
інв.№

Замість.

Витрата складає 10,0 л/с на одну пожежу, а кількість одночасних пожеж – 1 шт.
пожежі і 120-ти хвилинного внутрішнього гасіння однієї пожежі, при одночасному
забезпеченні потреб у воді на інші потреби, пропонується зберігати у пожежних
резервуарах чистої води на території населеного пункту.
місця зберігання протипожежного запасу води, конкретні місця розташування
пожежних гідрантів та світлових покажчиків «ПГ» пропонується уточнити на

л.

под

подальших стадіях проектування (стадії «Проект» і «Робоча документація»).
№

Інв.

Підпис і дата

Остаточно способи гасіння пожеж, об’єми води на потреби пожежогасіння,

Арк.
Зміна Кільк Арк. №до
.

к

Підпис

Дата
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На території с. Костянтинівка

передбачається встановлення пожежних

резервуарів об’ємом 180,0м3 для зберігання протипожежного запасу води.
Відновлення протипожежного запасу води в резервуарах передбачається з системи
водопостачання населеного пункту.
Протипожежні витрати для кожної зони водопостачання визначаються на стадії
розробки галузевої схеми згідно з розрахунковою чисельністю населення зони,
категорією виробництва та ступенем вогнестійкості будівель.
Також передбачається організація розворотних майданчиків розміром 12×12м
для можливості забору води пожежними автомобілями з природних та штучних
водоймищ.

17. Зелені насадження
Озеленені території загального користування станом на 01.01.2017р. відсутні.
Забезпеченість становить 0 м2/жителя.
Розрахунок нормативної забезпеченості зеленими насадженнями загального
користування виконано у відповідності до ДБН Б.2.2-12:2018 «Планування і забудова
територій» п. 8.1.3. (табл. 8.1.). Згідно нормативів площа озеленених територій
загального користування повинна скласти 1,9 га (14,0 м2 на 1 люд). Таким чином,
додаткова потреба у зелених насадженнях загального користування на етап 20 років
складе 1,9 га.
В таблиці 17.1. наведено перелік зелених насаджень загального користування,
які генеральним планом запропоновано розмістити на розрахунковий етап для
досягнення нормативних показників.
Таблиця 17.1.
Перелік перспективних зелених насаджень
№

Назва об’єктів

га

1.

Парк по вул. Гагаріна

1,4

2.

Рекреаційна зона вздовж р. Південний Буг (частина)

1,5

Всього

2,9

інв.№

Замість.

з/п

Загальна кількість зелених насаджень загального користування з урахуванням
Озеленені території обмеженого користування включають зелені насадження
при групах житлових будинків, на ділянках промислових підприємств, установ

л.

под

обслуговування та інших закладів.

№

Інв.

Підпис і дата

існуючих складе на етап 20 років 2,9 га, або 19,9 м2 на 1 людину ().

Арк.
Зміна Кільк Арк. №до
.

к

Підпис

Дата
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Озеленені території спеціального призначення – санітарно-захисні зони
промислових та комунальних підприємств, кладовищ, охоронні зони інженерних
споруд, залізниці тощо.

18. Транспортна інфраструктура
Автомобільні дороги
Відповідно до рішень Схеми планування території Миколаївської області,
поблизу с. Костянтинівка

на розрахунковий етап (01.01.2038р.) не передбачається

будівництво проектних автомобільних доріг.
Зовнішній автомобільний транспорт
На розрахунковий етап 20 років (01.01.2038р.) в с. Костянтинівка проектом
передбачається розгалуження та вдосконалення системи головних (магістральних)
вулиць. В результаті чого може бути збільшена кількість зовнішніх маршрутів
пасажирського транспорту з відповідним збільшенням пасажиропотоку.
Магістральна мережа
На розрахунковий етап 20 років (01.01.2038р.) проектом намічається
будівництво проектних головних (магістральних) вулиць які

обслуговуватимуть

проектні ділянки будівництва. Передбачається, що ширина даних вулиць в межах
червоних ліній становитиме 15 метрів, а ширина проїзної частини складатиме 7,0-7,5
метрів. Протяжність проектних головних (магістральних) вулиць становитиме 8 км.

інв.№
л.

под

№

Інв.

Підпис і дата

Замість.

Щільність мережі головних (магістральних) вулиць до кінця розрахункового
етапу становитиме 2,1 , що вище за нормативні вимоги.

Арк.
Зміна Кільк Арк. №до
.

к

Підпис

Дата
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інв.№

Замість.

л.

под

№

Інв.

Підпис і дата

Арк.
Зміна Кільк Арк. №до
.

к

Підпис

Дата
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Внутрішній транспорт
На розрахунковий етап 01.01.2038р. проектом передбачається забезпечити всю
сельбищну територію населеного пункту нормативною пішохідною доступністю до
ліній руху громадського транспорту. Проектні лінії руху автобусу проходитимуть по
наступним вулицям: вул. Куроп’ятника Дмитра , вул. Гагаріна, вул. Проектна 2 та
вул. Проектна 5.
Загальна протяжність проектних ліній руху автобусу становить 12,5 км.
Передбачається, що проектні автобусні маршрути також будуть обслуговувати
прилеглі села.
Крім рухомого складу, що обслуговує існуючі лінії руху автобусу, для
обслуговування проектних ліній руху автобусу додатково слід передбачити 3 одиниць
рухомого складу малої та середньої місткості.
Легковий транспорт
На перспективу рівень автомобілізації та загальна кількість автотранспорту
збільшиться. Орієнтовна кількість автотранспорту наведена нижче в таблиці 18.3.
Таблиця 18.3
Вид

Існуючий

Існуюча

Проектний

Проектна

транспортного

рівень

кількість

рівень

кількість

засобу

автомобілізації,

автомобілів,

автомобілізації,

авто-

автомобілів на

одиниць

автомобілів на

мобілів,

1000 мешканців

одиниць

1000
мешканців
Автомобілі, в тому
числі:

200

167

400

584

в багатоквартирній
забудові
в садибній забудові

-

-

-

-

-

584

-

167

інв.№

01.01.2038р).
Потрібна кількість АЗС:
Nісн=P*Kt/q=584*1,1/600≈1 колонки.
Приймаючи потужність однієї АЗС- 2,0 колонок, одержуємо:
1/2 ≈ 1 АЗС

Підпис і дата

Замість.

Розрахунок необхідної кількості заправочних колонок і АЗС ( розрахунковий етап -

Р – кількість автотранспорту в населеному пункті Kt– коефіцієнт, що враховує
транзитний та іногородній транспорт
л.

под

№

Інв.

q –показник кількості заправного парку на одну колонку
Арк.
Зміна Кільк Арк. №до
.

к

Підпис

Дата
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На сьогоднішній день в с. Костянтинівка функціонує 2 АЗС
Розрахунок потрібної кількості станцій технічного обслуговування (розрахунковий
етап 01.01.2038) .
Потрібна кількість СТО
Nісн=Pлегк*Kt/q=584*1,1/400≈2 пости.
Приймаючи існуючу потужність однієї СТО- 4,0 постів, одержуємо:
2/4≈1 СТО
Kt– коефіцієнт, що враховує транзитний та іногородній транспорт
q –показник кількості автомобілів на один пост СТО (400 од)
Р – кількість автотранспорту в населеному пункті
На момент розроблення генерального плану в с.Костянтинівка функціонує 1 СТО.
Весь приватний легковий транспорт на етап 01.01.2038р. передбачається забезпечити
місцями постійного зберігання. Автовласники, що мешкають на території садибної
забудови, зберігатимуть свій автотранспорт на території власних садиб.

19. Інженерне обладнання
19.1. Водопостачання
Для забезпечення водопостачанням житлової та громадської забудови у с.
Костянтинівка проектом передбачається будівництво нових водопровідних мереж та
свердловин.
На час складання проекту с. Костянтинівка має централізовану систему
водопостачання. Передбачається влаштування об’єднаної системи на господарськопобутові та протипожежні потреби. При цьому передбачається 100% забезпечення
нових споживачів централізованим водопостачанням. Передбачається також
будівництво станції водо підготовки.
Проектом прийнято третю категорію надійності системи водопостачання за
споруди». Ті елементи системи водопостачання, пошкодження яких може призвести
до перебоїв у подаванні води на потреби пожежогасіння, проектом передбачено
першої категорії (кільцеві водопровідні мережі з пожежними гідрантами, водонапірні

інв.№

Замість.

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

вежі, ВНС тощо).
пропонується

прийняти

окремі

підземні

водоносні

горизонти,

які

будуть

л.

под

експлуатуватися артезіанськими свердловинами. Передбачається використання
існуючих артезіанських свердловин, які розміщені на території села Костянтинівка, а

№

Інв.

Підпис і дата

Джерелом господарсько-питного водопостачання села на перспективний період

Арк.
Зміна Кільк Арк. №до
.

к

Підпис

Дата
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також будівництво нової свердловини та станції водо підготовки для кварталу нової
житлової та громадської забудови.
Навколо кожної артезіанської свердловини пропонується передбачити зони
санітарної охорони першого, другого та третього поясів (відповідно до вимог ДБН
В.2.5-74:2013 розділ 15).
Зони першого поясу радіусом 30 м пропонується огороджувати парканом з
металевої сітки висотою 2,0 м, а також смугою зелених насаджень (ДБН В.2.5-74:2013
пункт 17.1.4, а також ДБН 441-72).
Проектом пропонується передбачити заходи для захисту територій першого
поясу від затоплення дощовими та повеневими водами (вертикальне планування та
інше). Межі другого та третього поясів санітарної охорони пропонується
встановлювати розрахунками на подальших стадіях проектування, виходячи з
санітарних і гідрологічних умов.
Уточнений

розрахунок

необхідної

кількості

артезіанських

свердловин

передбачається виконувати (уточнювати) на подальших стадіях проектування (стадії
«Проект» і «Робоча документація»).
Вода, що має подаватися у мережі об’єднаного господарсько-питного та
протипожежного водопроводу за хімічним і бактеріологічним складом повинна
відповідати вимогам ДСанПіН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної,
призначеної для споживання людиною».
Схему водопостачання передбачається виконувати, згідно з вимогами розділів 9
та 12 ДБН В.2.5-74:2013.
Станцію водо підготовлення передбачається розташувати в зеленій зоні біля
свердловини.

Проектом

передбачається

розташування

підземного

резервуару

холодної води з водопровідною насосною станцією другого підйому, недалеко від
ділянки нової садибної забудови. Об’єм резервуару передбачається використовувати
для зберігання часткового регулювального запасу води та протипожежного запасу. З
Остаточні рішення щодо забезпечення водопостачанням с. Костянтинівка,
інв.№

Замість.

резервуару є можливість забирання води пожежними машинами.
уточнені розрахунки об’ємів господарсько-побутового водопостачання, гідравлічні
розрахунки мереж і споруд водопроводу пропонується виконувати (уточнювати) на
подальших стадіях проектування (стадії «Проект» і «Робоча документація»).
забудови та промислових будівель, пропонується здійснювати окремими системами
поливальних водопроводів, що живляться від проектованої системи водопостачання.
розташованих на ділянках шахтних колодязів.
л.

под

Поливання присадибних ділянок передбачається здійснювати від окремо
№

Інв.

Підпис і дата

Поливання територій, прилеглих до громадських будівель, комерційної

Арк.
Зміна Кільк Арк. №до
.

к

Підпис

Дата

53

Трасування мереж поливального водопроводу, їх гідравлічні розрахунки,
пропонується здійснювати на наступних стадіях проектування (стадії «Проект» і
«Робоча документація»).
Водогони

та

протипожежного

мережі

об’єднаної

водопроводу

системи

пропонується

господарсько-питного

передбачати

кільцевими

та
з

поліетиленових труб типу ПЕ-100 за ДСТУ Б.В.2.7-151:2008. На кільцевих
водопровідних мережах центральної частини села, в громадській забудові,
пропонується встановлювати пожежні гідранти 125 мм. за ГОСТ 8220-85. Відстань
між пожежними гідрантами не повинна перевищувати 150,0м (пункт 12.12 ДБН Б.2.41-94 «Планування та забудова сільських поселень»).
Обсяги

води

на

господарсько-питне

водопостачання

с.

Костянтинівка

розраховано відповідно до пункту 11.1.1 ДБН Б.2.2-12:2018 «Планування та забудова
міських та сільських поселень», а токож до додатку А ДБН В.2.5-64:2012
«Внутрішній водопровід та каналізація» за формулою
Qгосп 

садибн
qгосп
 N садибн
 k1  k 2
1000
, [м3/добу],

садибн

qгосп
де
– середньодобовий (питомий) норматив господарсько-питного
водоспоживання на одного мешканця садибної забудови, що враховує витрати води
садибн
на потреби громадських будівель, qгосп = 175 л/доб (ДБН В.2.5-74:2013 таб.1),

N садибн – розрахункова кількість населення садибної забудови,

k1 – коефіцієнт, що враховує непередбачені витрати води на господарськопитні потреби (відповідно до ДБН В.2.5-64:2012, ДБН В.2.5-74:2013), k1 = 1,1,
k 2 – коефіцієнт добової нерівномірності водоспоживання (ДБН В 2.5-74:2013

пункт 6.2), k 2 = 1,3.

На розрахунковий період будівництва села розрахункова максимальна витрата

інв.№

Замість.

Розрахунковий період у с. Костянтинівка передбачається 1460 жителів садибної
забудови.
води на господарсько-питні потреби складе:
175  1460
 1,1  1,3  366,0 м 3 / добу
1000





Для подальших розрахунків приймаємо розрахункову максимальну витрату
води на господарсько-питні потреби с. Костянтинівка у розмірі 366,0 м3/добу.
Генеральним

планом

передбачається

будівництво

нової

артезіанської

л.

под

свердловини для кварталу проектної садибної забудови.
№

Інв.

Підпис і дата

Qгосп 

Арк.
Зміна Кільк Арк. №до
.

к

Підпис

Дата

54

Навколо кожної артезіанської свердловини пропонується передбачити зони
санітарної охорони першого, другого та третього поясів (відповідно до вимог ДБН
В.2.5-74:2013 розділ 15).
Потреби у воді для зрошування зелених насаджень, поливання та миття
удосконалених покриттів с. Костянтинівка у перерахунку на одну людину, згідно з
ДБН В.2.5-74:2012 складають 55 л. Витрата води на поливання складе:
Qгосп 

де

1460  55
 0,8  64,0 м 3 / добу
1000





0,8 – поправочний коефіцієнт, таблиця 8.2 примітка ДБН Б.2.2-12:2018.

У зв’язку зі складністю прогнозування виробництва промислової продукції,
об’єми водоспоживання і водовідведення підприємств прийняті орієнтовно, на
підставі раніше розроблених проектів. Дані об’єми підлягають уточненню при
виконанні проектів розвитку промислових територій.
19.2. Каналізація
Господарсько-побутова каналізація
передбачається
влаштування
централізованої

Проектом

системи

водовідведення господарсько-побутових стічних вод. Для очищення господарськопобутових стоків передбачається будівництво локальних очисних споруд на території
с. Костянтинівка.
Проектом пропонується забезпечення централізованим водовідведенням усього
(де є технічна можливість) житлово-комунального сектору села.
Проектом передбачається будівництво самопливних та напірних каналізаційних
мереж для відводу стічних вод від об’єктів існуючої та проектної житлової та
громадської забудови на територію запроектованих очисних споруд.
Остаточні рішення щодо способу відведення очищених стоків пропонується
уточнювати на подальших стадіях проектування.
Розрахункову максимальну добову кількість стічних вод від житлових та

інв.№

максимальній витраті води на господарсько-питні потреби – 430,0 м3/добу.
Індивідуальні очисні споруди, для житлових будинків в яких не передбачена
централізована система водовідведення, виконуються за окремими проектами та
комплектуються септиками, або установками глибокого біологічного очищення з
відводом очищених стоків в фільтруючі колодязі чи на поля підземної фільтрації.
Добова кількість господарсько-побутових стічних вод від одного садибного

л.

под

будинку без централізованого каналізування пропонується приймати 0,7 м3. При
цьому відповідно до ДБН В.2.5-75:2013 п. 17.1.1 таб.30 прим.7 санітарно-захисну
№

Інв.

Підпис і дата

Замість.

громадських будівель стоків с Костянтинівка, приймаємо рівною розрахунковій

Арк.
Зміна Кільк Арк. №до
.

к

Підпис

Дата

55

зону від септиків пропонується приймати 5 м, від фільтруючих колодязів – 8 м, від
полів підземної фільтрації – 15 м.
Проекти індивідуальних очисних споруд мають бути погоджені з органами
райСЕС Одеської області.
Остаточні

рішення

щодо

місць

трасування

самопливних

колекторів,

розташування каналізаційних очисних споруд, гідравлічні розрахунки самопливних і
напірних мереж з визначенням їх діаметрів, розрахунки КНС пропонується уточнити
(виконати) на подальших стадіях проектування (стадії «Проект» і «Робоча
документація»).
Дощова каналізація. Відведення дощових і снігових вод, а також надлишкових
вод від поливання з території благоустрою і доріг проектної житлової забудови, а
також частини існуючої житлової забудови села Костянтинівка, пропонується
здійснювати змішаною системою дощової каналізації з використанням лотків
проїзної частини, згідно п. 5.2.2 ДСТУ-Н Б В.2.5-61:2012 з відведенням стоку у
водойму.
Перед випуском у канали, встановлюються пісколовки для затримання важких
нерозчинних домішок.
Дощові і талі води з територій виробничих підприємств, якщо вони містять
специфічні забруднення чи підвищену концентрацію нафтопродуктів, рекомендується
піддавати очистці за допомогою очисних споруд дощової каналізації, яку проводять
підприємства за власний рахунок.
19.3. Електропостачання
На перспективу електропостачання с. Костянтинівка зміна джерела живлення
не передбачається.
Розрахунок перспективного споживання електроенергії та максимальних
навантажень

для

потреб

с.

Костянтинівка

для

комунально-побутових

та

господарських споживачів виконано згідно ДБН Б.2.2-12:2018 по укрупнених
села, підприємства комунально-побутового обслуговування, зовнішнє освітлення,

інв.№

Замість.

показниках електроспоживання, в яких враховується громадський та житловий сектор
водопостачання та водовідведення (ДБН Б.2.2-12:2018 табл. 11.4).
Розрахунок перспективного споживання електроенергії та максимальних
врахуванням

досягнутого

на теперішній

час споживання

електроенергії та

л.

под

приймається 950 кВт год/рік при річній кількості годин використання максимуму
навантаження 4100 годин.

№

Інв.

Підпис і дата

навантажень на перспективний період виконано згідно табл. 11.4 ДБН Б.2.2-12:2018 з

Арк.
Зміна Кільк Арк. №до
.

к

Підпис

Дата

56

Враховуючи дані розрахунків та існуючу ситуацію в системі електропостачання
села, генеральним планом пропонується реконструкція існуючих трансформаторних
підстанцій 10/0,4 кВ з заміною трансформаторів на більш потужні.
Визначення тих підстанцій, що підлягають реконструкції, та необхідні проектні
потужності їх трансформаторів, місця розташування нових трансформаторних
підстанцій, кількість трансформаторів цих підстанцій та їх потужності, місця
підключення до мереж напругою 10 кВ пропонується вирішити на подальших стадіях
проектування відповідно до технічних умов енергопостачальної організації.
Електропостачання існуючих споживачів населеного пункту передбачається
здійснювати по існуючих електричних мережах напругою 10кВ і 0,4 кВ від існуючих
трансформаторної підстанції 10/0,4 кВ. Для електропостачання проектної забудови
передбачається

прокладання

нових

повітряних

ліній

0,4

кВ,

перенос

або

реконструкція існуючих. Джерелами електропостачання передбачається існуюча
трансформаторна підстанція (при наявності достатніх резервних потужностей).
Підсумки розрахунків приведені в таблиці 18.4.
Таблиця 18.4.
№
п/п

1

Загальна
кількість
чол.

Найменування
споживачів
Господарсько-побутові та
комунальні електричні
навантаження
ВСЬОГО
Приймаємо

сумарне

Річне
Споживання
Загальне
електроенергії, навантаження,
млн.
МВт
кВт  годин

1460

річне

1,39

0,64

1,39

0,64

електроспоживання.

Костянтинівка

на

перспективний період 1,39 млн. кВт*год/рік. Сумарна необхідна потужність джерел

19.4. Теплопостачання

інв.№

Замість.

електропостачання складає 0,64 МВт.

На розрахунковий
індивідуальних

садибних

будинків

здійснювати

від

автономних

опалення
побутових

Підпис і дата

теплогенераторів, що працюють на природному газі.
Опалення, вентиляцію та гаряче водопостачання решти комунальних та
громадських об’єктів пропонується здійснювати від вбудованих чи прибудованих
теплогенераторних, що працюють на природному газі. Для теплопостачання
підприємств

пропонується

влаштування

окремих

систем

л.

под

№

виробничих
Інв.

етап генеральним планом передбачається

Арк.
Зміна Кільк Арк. №до
.

к

Підпис

Дата

57

теплопостачання, за окремими проектами, з котельними, що працюють на
природному газі.
Розрахунок теплових потоків для споживачів теплової енергії с. Костянтинівка
на перспективний період виконано на підставі таких кліматичних характеристик:
розрахункова температура для проектування опалення - 22 °С;
середня температура найхолоднішого місяця - 2,6 °С;
середня температура за опалювальний період - 1,1 °С;
тривалість опалювального періоду 161 доба.
Таблиця 19.4
№
п/п

1

Загальні теплові потоки на житлову забудову та громадські об’єкти
Найменування
Кількість
Кількість
Витрата тепла
будівлі (споруди)
будинків
поверхів
на опалення та
(квартир)
гаряче
водопостачання,
МВт
Індивідуальні садибні житлові
будинки, заклади та
підприємства обслуговування в
проектних межах с.
Костянтинівка

536

1-2

4,87

Сумарна потужність джерел теплопостачання населеного пункту, відповідно до
потреби, на розрахунковий етап прийнята 5,0 МВт.
19.5. Газопостачання
Станом на 01.01.2018р. с. Костянтинівка газифіковане мережами середнього та
низького

тиску.

Проектом

пропонується

забезпечення

газом

забудову,

що

Проектом пропонується прокладання газопроводів низького тиску проектними
вулицями населеного пункту до садибної житлової забудови а також будівництво
одного об’єкту ГРП (ШРП) для нових споживачів кварталу садибної забудови. Цей

інв.№

Замість.

проектується, мережами низького тиску.

варіант прийнято для створення найбільш економічної і надійної в експлуатації
системи газопостачання.
споживачів:

л.

под

житлові будинки – для приготування їжі та гарячого водопостачання;
джерела теплопостачання – як паливо;
№

Інв.

Підпис і дата

На базі мережного природного газу розглядається забезпечення таких категорій
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Норми питомих витрат природного газу для господарсько-побутових потреб
прийнято відповідно до ДБН В.2.5-20:2018 «Газопостачання» при наявності в
квартирі газової плити та газового водонагрівача.
Приготування їжі в, дитячих дошкільних закладах та школах, підприємствах
громадського харчування передбачається на базі використання електрики.
Результати розрахунків річних витрат природного газу за умови 100%-ої
забезпеченості споживачів, визначених у межах проекту, наведено у таблиці.
Таблиця 19.5
Загальніпитомігодинні та річнівитрати газу за видами газопостачання
Річні витрати природного газу на кінець

Джерела
теплопостачання
житловокомунального
сектору

Всього

Споживачі

з/п

Опалювальні
установки садибної
забудови

№

Житлові будинки
(приготування їжі
та, частково,
гаряче
водопостачання )

розрахункового строку, млн.м³/рік

0,365

2,00

2,69

5,055

Житловий фонд, заклади та
підприємства
обслуговування в
проектних межах с.
Костянтинівка, всього

1

Сумарні річні витрати споживачами с. Костянтинівка на кінець розрахункового
строку складуть – 5,055 млн. м3/рік.
Остаточний варіант системи розподілу газу по території с. Костянтинівка
пропонується уточнити на подальших стадіях проектування після отримання
технічних умов на газопостачання.

Підрахунок навантажень
передбачений на 01.01.2038р.

інв.№

Замість.

19.6. Мережі зв’язку
по

мережам

зв’язку

для

с.

Костянтинівка

телефонних номерів не надавалась.

л.

под

Розрахунок кількості квартирних телефонних апаратів і точок інтернету
виконувався, згідно норм телефонної щільності.
№

Інв.

Підпис і дата

19.6.1. Телефонний зв'язок
На розрахунковий етап потреба с. Костянтинівкка дані про кількільсть

Арк.
Зміна Кільк Арк. №до
.

к

Підпис

Дата

59

Розрахунок кількості телефонних апаратів господарського сектору визначений
по кожному об’єкту окремо.
Для реалізації перспективної потреби у телефонному зв’язку на території
с. Костянтинівка передбачається встановити малі архітектурні форми і розмістити
там розподільчі шафи (РШ) з обмеженим доступом сторонніх осіб. Пропонується
прокласти телефонний кабель необхідної ємності в телефонній каналізації від АТС
населеного пункту до РШ, а також до будинків та споруд. Для визначення
конкретного обсягу робіт та місця підключення необхідно отримати у оператора
зв’язку технічні умови.
19.6.2. Проводове мовлення
Для подальшої радіофікації територій с. Костянтинівка

пропонується

прокладання проводом РМПЗЭП 1х2х1,2 розподільчої фідерної лінії від існуючого
радіовузла. Остаточне місце підключення та обсяги робіт пропонується визначити
після отримання технічних умов на підключення.
Розрахунок кількості абонентів радіомережі виконувався в генеральному плані
с. Костянтинівка з розрахунку 0,5 вт/абонент/сім’я.
19.6.3. Телебачення
Розрахунок споживачів телебачення прийнятий по розрахунковій потребі
абонентів провідного радіомовлення.
Таблиця 19.6.3
Розрахункова кількість об’єктів мереж зв’язку
Потреба на розрахунковий

Житловий сектор

2

Об’єкти обслуговування
(громадські, побутового
обслуговування, комунальні та
виробничі)
Разом:

інв.№

1

приймачів

Теле-

Радіоточок

«інтернет»

Точок

Найменування споживача

880

960

580

894

315

315

315

315

2300

2300

2300

2300

л.

под

№

Інв.

Підпис і дата

Замість.

п/п

№№

№

Телефонних

етап(01.01.2038р.) в:
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20. Інженерна підготовка та захист території
Схема інженерної підготовки та захисту території розроблена на топ підоснові
масштабу 1:2000, з січенням рельєфу горизонталями через 1.0 м. Система висот
Балтійська. Система координат державна. Загальний ухил території населеного
пункту спрямований зі сходу на захід, з яскраво вираженими водозборами на заході
ділянки. Абсолютні відмітки території змінюються від 0 м до 63 м.
Заходи з інженерної підготовки та захисту території включають в себе як
загальні - вертикальне планування, організацію відведення дощових і талих вод, так і
спеціальні – інженерний захист від підтоплення. Ці заходи повинні бути включені у
відповідні розділи на кожний конкретний об’єкт містобудування на наступних стадіях
проектування. При цьому повинні бути виконані такі основні вимоги:
максимально збережений існуючий рельєф;
максимально збережені ґрунти та деревні насадження;
відведення поверхневих вод із швидкостями, які виключають ерозію ґрунтів;
мінімального обсягу земляних робіт;
мінімального дебалансу земляних мас;
збереження й використання ґрунтового шару при насипах і виїмках.
Всі гідротехнічні заходи з інженерної підготовки та захисту території виконані
у відповідності ДБН Б.2.2-12:2018 на стадії схеми і не можуть служити документом
для виконання робіт.
На схемі інженерної підготовки та захисту території відображені елементи
вертикального планування: поздовжні ухили вулиць, висотні позначки на перетинах
вулиць та у характерних точках зміни рельєфу, труби водовідвідні.
Вертикальне планування території передбачається на ділянках проектованої
забудови, а також по вулицях, що запроектовані, або підлягають реконструкції.
Відмітки існуючих вулиць залишені, в основному, без змін.
стоку

передбачається

здійснити

відкритою

На розрахунковий період передбачено здійснення реконструкції існуючої та
влаштування

нової

мережі

відкритих

водовідвідних

лотків,

влаштування

водовідвідних труб.

Підпис і дата

піддавати очистці за допомогою очисних споруд дощової каналізації, яку проводять
підприємства за власний рахунок.
л.

под

Дощові і талі води з територій виробничих підприємств, якщо вони містять
специфічні забруднення чи підвищену концентрацію нафтопродуктів, рекомендується

№

Інв.

поверхневого

водовідвідною системою. Водостічна мережа відкритого типу транспортує дощові
стоки (по лоткам, канавам) з випуском води на рельєф, де не передбачено
інтенсивного руху транспорту.

інв.№

Замість.

Організацію
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На ділянках, які характеризуються високим рівнем стояння ґрунтових вод або
відсутністю мінімальних ухилів, потрібних для водовідведення, пропонується
підсипка територій.
Основні дані щодо небезпечних геологічних процесів та пропозиції щодо
проектних рішень наведено в таблиці 1. Основні показники визначені орієнтовно та
потребують уточнення на подальших стадіях проектування.
Таблиця 20.1
Найменування

Од.
виміру

Кількість Примітка

Захист території від затоплення:
- площа

га

-

-

- протяжність захисних споруд

км

0,03

-

км

25

-

Дощова каналізація (відкритого типу)

Захист території від підтоплення
Проектом намічається влаштувати водовідведення поверхневого стоку на
окремих ділянках забудови. Актуальним завданням для таких ділянок території
проектування є вирішення питання щодо зниження рівня ґрунтових вод.
При вирішенні цього питання в кожному конкретному випадку слід брати до
уваги глибину залягання кровлі водоносних пластів, водопроводні якості водоносних
ґрунтів, умови живлення і стік ґрунтових вод, а також функціональне використання
територій, тобто виконувати ретельні інженерно-геологічні та гідрогеологічні
вишукування та дослідження.
На всіх забудованих та проектних ділянках, незалежно від функціонального
використання, пропонується здійснювати заходи по упорядкуванню поверхневого
Дощова каналізація
Генеральним планом розроблено принципову (базову) схему організації
інв.№

Замість.

стоку та вертикальне планування території.

відведення та очищення поверхневих стоків.
Генпланом розроблені тільки принципові рішення по відводу дощових і
поверхневих вод. Розроблена схема дощової каналізації підтверджує можливість
основу на наступних стадіях проектування.
Організацію поверхневого стоку передбачається

здійснити

відкритою

л.

под

водовідвідною системою. Водостічна мережа відкритого типу транспортує дощові
№

Інв.

Підпис і дата

здійснення планувального вирішення території, потребує уточнення і береться за
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стоки (по лоткам, канавам) з випуском води на рельєф, де не передбачено
інтенсивного руху транспорту.
На розрахунковий період передбачено здійснення реконструкції існуючої та
влаштування нової мережі відкритих водовідвідних лотків та водопропускних труб.
Дощові і талі води з територій виробничих підприємств, якщо вони містять
специфічні забруднення чи підвищену концентрацію нафтопродуктів, рекомендується
піддавати очистці за допомогою очисних споруд дощової каналізації, яку проводять
підприємства за власний рахунок.
На ділянках, які характеризуються високим рівнем стояння ґрунтових вод або
відсутністю мінімальних ухилів, потрібних для водовідведення, пропонується
підсипка територій.

21. Санітарна очистка території
На сьогодні в Україні існує значна проблема в питанні поводження з ТПВ.
Найпростіші методи захоронення ТПВ на полігонах та звалищах не відповідають
сучасним екологічним вимогам та світовим стратегіям. Постала нагальна потреба
реалізації новітніх технологій з сортування та перероблення ТПВ.
Відповідно до даних Управління Держпродспоживслужби в Миколаївському
районі, що була надана в складі вихідних даних, в с. Весняне розміщений полігон
твердих побутових відходів (нормативна СЗЗ 500 м).
Сміттєзвалище, розташоване в межах населеного пункту без дотримання
санітарно-захисної зони (загальна площа 0,9 га), передбачається до закриття те
рекультивації.
Прийняття остаточного рішення по вибору ділянок для розміщення нового
полігону та сміттєсортувального підприємства є пріоритетом органів обласної і
районної влади та базується на рішеннях спеціалізованого проекту «Схеми
Відповідно до норм накопичення побутових відходів ДБН Б.2.212:2018
«Планування і забудова територій» розрахунковий обсяг накопичення твердих
побутових відходів та сміття з вулиць усього складе: 1,4 тис.т/рік, при чисельності

інв.№

Замість.

санітарного очищення», який необхідно розробити у найближчі терміни.

постійного населення 1460 осіб. Норма накопичення ТПВ – 300 кг сміття /рік та
невраховані 20%:
Основні заходи щодо вдосконалення та розвитку системи санітарного
очищення передбачають:
системою санітарного очищення;
л.

под

- охоплення усієї території населеного пункту централізованою планово-регулярною
№

Інв.

Підпис і дата

1460 х 300 х 1,2 :1000000 = 0,52 тис. т/ рік
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- впровадження системи роздільного збору, сортування, утилізації, подрібнення,
польового компостування відходів зеленого господарства та інших заходів з метою
зменшення обсягів вивезення та захоронення відходів;
- розроблення схеми санітарного очищення населеного пункту;
- проведення модернізації та заміни спецавтотранспорту, іншої техніки для
санітарного очищення, а також придбання необхідного типу та кількості контейнерів
(відповідно до спеціалізованого проекту);
- облаштування ділянок для встановлення контейнерів;
- створення умов для миття та дезобробки спецавтотранспорту та контейнерів;
- будівництво сміттєсортувального підприємства, (з урахуванням ТПВ з території
прилеглих сільрад).
Правові,

організаційні

та

економічні

засади

діяльності,

пов'язаної

із

запобіганням або зменшенням обсягів утворення відходів, їх збиранням,
перевезенням,
зберіганням,
обробленням,
утилізацією
та
видаленням,
знешкодженням та захороненням, а також з відверненням негативного впливу
відходів на навколишнє природне середовище та здоров'я людини проводити
відповідно до положень Закону України «Про відходи».
Основні рішення та показники, які стосуються вдосконалення та розвитку
системи санітарного очищення беруться за основу, підлягають уточненню та можуть
бути відкориговані на наступних стадіях проектування, при розробці спеціалізованих
схем санітарного очищення.

22. Збереження та охорона культурної спадщини
Оцінка наявних об’єктів культурної спадщини в c. Котянтинівка Новоодеського
району Миколаївської області наведена в Розділі 8.

характеру, виконавець робіт зобов’язаний зупинити їх подальше ведення і протягом
однієї доби повідомити про це відповідний орган охорони культурної спадщини, на

інв.№

Замість.

Згідно ст. 36 Закону України «Про охорону культурної спадщини», ст. 19
Закону України «Про охорону археологічної спадщини», якщо під час проведення
будь-яких земляних робіт виявлено знахідку археологічного або історичного

території якого проводяться земляні роботи. Земляні роботи можуть бути виявлені
лише, згідно з письмовим дозволом відповідного органу охорони культурної

встановлюватися зони охорони пам’яток: охоронні зони, зони регулювання забудови.
Межі, та режими використання зон охорони окремих пам’яток визначаються
л.

под

Згідно зі ст. 32 Закону України «Про охорону культурної спадщини», з метою
захисту традиційного характеру середовища окремих пам’яток, навколо них мають

№

Інв.
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спадщини після завершення археологічних досліджень відповідної території.
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відповідною науковою документацією, розробленою спеціалізованою організацією із
залученням сертифікованого спеціаліста та затверджуються відповідним органом
охорони культурної спадщини.
Основні вимоги щодо збереження об'єктів культурної спадщини відповідно до
вимог чинного законодавства України у сфері охорони культурної спадщини
У разі відсутності наукової документації щодо визначення зон охорони окремих
пам’яток культурної спадщини, у відповідності до п. З розділу А «Тимчасової
інструкції по організації охоронних зон та зон регулювання забудови для пам’ятників
культури Української PCP», затвердженої Держбудом УРСР і Міністерством
культури УРСР за погодженням з Українським товариством охорони пам’ятників
історії та культури від 09.08.1968 р. та розділу 15 ДБН Б.2.2-12:2018 «Планування і
забудова територій» пропонується встановлення нормативної охоронної зони
пам’яток - 50м; для пам’яток археології та об’єктів археологічної спадщини 50-500
метрів.
Основні вимоги щодо збереження об'єктів культурної спадщини відповідно до
вимог чинного законодавства України у сфері охорони культурної спадщини
Пам’ятки та об’єкти культурної спадщини, визначені відповідно до Закону
України «Про охорону культурної спадщини», і традиційний характер середовища
окремих пам’яток, їх комплексів (ансамблів) підлягають охороні, а використання їх
територій підлягає спеціальному регулюванню. Планування і забудова територій
здійснюється відповідно до особливостей використання земель історико-культурного
призначення, визначених чинним законодавством України (п. 13.1.1; 13.1.3 ДБН 2.212:2018 «Планування і забудова територій»);
-

пам'ятки, їхні частини, пов'язане з ними рухоме та нерухоме майно

забороняється зносити, змінювати, замінювати, переміщувати (переносити) на інші
місця. Переміщення (перенесення) пам'ятки на інше місце допускається як виняток у
випадках, коли неможливо зберегти пам'ятку на місці, за умови проведення
фотофіксація тощо). Надання дозволу на переміщення (перенесення) пам’яток
інв.№

Замість.

комплексу наукових досліджень з вивчення та фіксації пам'ятки (обміри,
культурної спадщини належить до повноважень центрального органу виконавчої
влади у сфері охорони культурної спадщини - Міністерства культури України (п.8 ч.
-

усі власники пам'яток, щойно виявлених об'єктів культурної спадщини

чи їх частин або уповноважені ними органи (особи) незалежно від форм власності на
ці об'єкти зобов'язані укласти з відповідним органом охорони культурної спадщини
-

власник або

уповноважений

ним

орган,

користувач

зобов'язані

л.

под

охоронний договір (ст. 23 Закону України «Про охорону культурної спадщини»);
№
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Підпис і дата

II ст. 5; ст. 22 Закону України «Про охорону культурної спадщини»);
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утримувати пам'ятку в належному стані, своєчасно провадити ремонт, захищати від
пошкодження, руйнування або знищення відповідно до Закону України «Про охорону
культурної спадщини» (п.1 ст. 24 Закону України «Про охорону культурної
спадщини»);
у разі виникнення загрози для збереженості пам'ятки її власник або

-

уповноважений ним орган, особа, яка набула права володіння, користування чи
управління, зобов'язані негайно повідомити про це орган охорони культурної
спадщини обласної, районної державних адміністрацій та орган місцевого
самоврядування, на території якого розташована пам'ятка (п.4 ст. 24 Закону України
«Про охорону культурної спадщини»);
консервація, реставрація, реабілітація, музеєфікація, ремонт, пристосування

-

пам'яток національного значення здійснюються лише за наявності письмового
дозволу центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у
сфері охорони культурної спадщини на підставі погодженої з ним науково-проектної
документації (п.1 ст. 26 Закону України «Про охорону культурної спадщини»);
консервація, реставрація, реабілітація, музеєфікація, ремонт, пристосування

-

пам'яток місцевого значення здійснюються за наявності письмового дозволу
відповідного органу виконавчої влади обласної державної адміністрації на підставі
погодженої з ним науково- проектної документації (п. 1 ст. 26 Закону України «Про
охорону культурної спадщини»);
- розробленню проектів консервації,

реставрації,

реабілітації,

музеєфікації,

ремонту, пристосування пам'яток передує проведення необхідних науково-дослідних
робіт, у тому числі археологічних і геологічних (п.2 ст. 26 Закону України «Про
охорону культурної спадщини»);
роботи із збереження об'єктів культурної спадщини проводяться згідно з

-

реставраційними нормами та правилами, погодженими центральним органом
виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони
робіт із збереження об'єкта культурної спадщини лише у випадках, що не суперечать
інв.№

Замість.

культурної спадщини. Будівельні норми та правила застосовуються у разі проведення
інтересам збереження цього об'єкта (п.З ст. 26 Закону України «Про охорону
культурної спадщини»);
вимоги органів протипожежної, санітарної, екологічної охорони та інших

-

призводити до змін пам'яток і не повинні погіршувати їхню естетичну, історичну,
мистецьку, наукову чи художню цінність (ст. 28 Закону України «Про охорону
на охоронюваних археологічних територіях, у межах зон охорони пам'яток

-

л.

под

культурної спадщини»);
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забороняються містобудівні, архітектурні чи ландшафтні перетворення, будівельні,
меліоративні, шляхові, земляні роботи без дозволу відповідного органу охорони
культурної спадщини (п.З ст. 32 Закону України «Про охорону культурної
спадщини»);
землі, на яких розташовані пам'ятки, історико-культурні заповідники, історико-

-

культурні заповідні території, охоронювані археологічні території, належать до
земель історико- культурного призначення, включаються до державних земельних
кадастрів, планів землекористування, проектів землеустрою, іншої проектнопланувальної та містобудівної документації (ст. 34 Закону України «Про охорону
культурної спадщини»);
якщо під час проведення будь-яких земляних робіт виявлено знахідку

-

археологічного або історичного характеру, виконавець робіт зобов'язаний зупинити їх
подальше ведення і протягом однієї доби повідомити про це відповідний орган
охорони культурної спадщини, на території якого проводяться земляні роботи.
Земляні роботи можуть бути відновлені лише згідно з письмовим дозволом
відповідного органу охорони культурної спадщини після завершення археологічних
досліджень відповідної території (п.1,2 ст. 36 Закону України «Про охорону
культурної спадщини», ст. 19 Закону України «Про охорону археологічної
спадщини»);
юридичні і фізичні особи, дії або бездіяльність яких завдали шкоди археологічній
спадщині, несуть відповідальність відповідно до законодавства України (ст. 22
-

Закону України «Про охорону археологічної спадщини»);
- роботи на щойно виявлених об'єктах культурної спадщини здійснюються за
наявності письмового дозволу відповідного органу охорони культурної спадщини на
підставі погодженої з ним науково-проектної документації (ст. 37 Закону України
«Про охорону культурної спадщини»);
з метою захисту об'єктів археології, у тому числі тих, що можуть бути виявлені,

-

Земельним кодексом України, погоджуються органами охорони культурної спадщини
інв.№

Замість.

проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок у випадках, передбачених
(ст. 37 Закону України «Про охорону культурної спадщини»);
- усі пам'ятки археології, в тому числі ті, що знаходяться під водою, включаючи
пов'язані з ними рухомі предмети, є державною власністю. Такі рухомі предмети
збереженню у порядку, визначеному законодавством (ст. 17 Закону України «Про
охорону культурної спадщини»);
на територіях зон охорони археологічного культурного шару слід враховувати

необхідність

проведення

археологічних

досліджень

з

обов’язковою

умовою

л.

под

-
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проведення наукової фіксації усіх етапів дослідження і всіх виявлених знахідок, та
інших матеріальних залишків, (п. 13.1.8 ДБН 2.2-12:2018 «Планування і забудова
територій»).

23. Пропозиції щодо охорони навколишнього природного середовища
Розділ розроблений відповідно вимог ДБН Б.2.2-12:2018 «Планування і
забудова територій», ДСП 173-96 із використанням статистичних даних та натурних
обстежень території.
Графічне викладення матеріалу представлено на «Схемі існуючих
планувальних обмежень» та «Схемі проектних планувальних обмежень», М 1:2000.
Санітарно-захисні зони об’єктів наведені нормативні, пропозиції щодо скорочення
санітарно-захисних зон розробленні відповідно до чинної нормативної документації.
Матеріали генерального плану вирішують основні принципові питання з
планування територій і не можуть бути використані замість спеціалізованих проектів,
схем та програм розвитку галузей економіки, охорони навколишнього середовища та
здоров’я населення, пам’яток історії та культури, інженерного захисту й підготовки
території, розвитку систем транспорту, безпеки та організації дорожнього руху,
інженерного обладнання тощо.
При складанні зазначеної документації повинні враховуватись пропозиції
відповідних розділів генерального плану» (ДБН Б. 1.1-15.2012 «Склад та зміст
генерального плану населеного пункту», п. 4.3).
Система проектних планувальних обмежень представлена санітарно-захисними
зонами (СЗЗ) від виробничих, складських об’єктів та об’єктів комунального
призначення. Усі вони відносяться до ІІ–V класу шкідливості та ІІІ-V санітарної
класифікації, для яких нормативні СЗЗ становлять від 500м до 50м та від 300м до 50м
відповідно. Графічно санітарно-захисні та охоронні зони відображені на відповідних
Рішеннями генерального плану на позарозрахунковий період рекомендується
закриття кладовища та дотримання кладовищного періоду (15-20 років після
останнього поховання) з подальшим, відповідним, скороченням санітарно-захисної

інв.№

Замість.

схемах.

зони до 100м. В разі необхідності рішення та заходи щодо закриття кладовища
можуть бути проведені в період розрахункового етапу генерального плану (до 2038
З метою охорони й оздоровлення навколишнього середовища с. Костянтинівка
рекомендовано виконати ряд планувальних і технічних заходів. Намічений комплекс

л.

под

заходів повинен реалізовуватись через дію Законів України щодо екологічного стану
№
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та

санітарно-епідеміологічного

контролю

території,

рішень

місцевого

самоуправління.

Заходи

по

Заходи по охороні атмосферного повітря:
оздоровленню повітряного басейну необхідно

передбачати

відповідно до вимог статей 1-22 Закону України «Про охорону атмосферного
повітря».
- упорядкування промислових сільськогосподарських
благоустрій;

територій, їх ландшафтний

- подальший розвиток промислових та сільськогосподарських об’єктів в межах
населеного пункту тільки для виробництв ІV–V класу шкідливості (розміщення
виробництв І-ІІІ класу шкідливості, забороняється);
- території виробничих підприємств, що передбачені для реконструкції і знаходяться
суміжно з кварталами житлової забудови без дотримання нормативних відстаней,
встановити санітарно-захисну зону по межі відведеної ділянки після розроблення
відповідного проекту;
- дотримання вимог щодо нормативних санітарно-захисних зон, їх озеленення та
благоустрою.
Заходи по охороні та оздоровленню водного басейну:
- здійснювати спеціальне водокористування лише за наявності дозволів на
спеціальне водокористування;
- дотримання підприємствами-водокористувачами встановлених у дозволах на

спеціальне водокористування лімітів забору та використання води, лімітів скидання
та нормативів гранично допустимого скидання забруднюючих речовин у поверхневі
водні об’єкти;
- винесення в натуру першого поясу суворого режиму зони санітарної охорони

підземних джерел, встановлення меж прибережних захисних смуг та водоохоронних
- утримання в належному стані винесених в натуру зон санітарної охорони підземних
інв.№

Замість.

зон поверхневих водних об’єктів;
джерел, встановлених прибережних захисних смуг та водоохоронних зон
поверхневих водних об'єктів, очисних та інших водогосподарських споруд і
технічних пристроїв;

л.

под

стані, а за неможливістю ремонту, здійснити їх ліквідаційний тампонаж;
- будівництво каналізаційних очисних споруд та їх систем.

№
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Заходи по охороні та оздоровленню ґрунтів:
- розробка та затвердження схеми санітарного очищення населеного пункту (вимоги
статей 21, 35-1 Закону України «Про відходи»);
- організація роздільного збирання корисних компонентів твердих побутових

відходів (вимоги статей 21, 35-1 Закону України «Про відходи»);
- затвердження місцевих програм поводження з відходами та контроль за їх

виконанням (вимоги статті 21 Закону України «Про відходи»);
- вжиття заходів для стимулювання суб’єктів господарювання, які здійснюють

діяльність у сфері поводження з відходами (вимоги статті 21 Закону України «Про
відходи»);
- вирішення питання щодо розміщення на своїй території об’єктів поводження з

відходами (вимоги статті 21 Закону України «Про відходи»);
- упорядкування та ландшафтний благоустрій діючих та закритих кладовищ

традиційного поховання.
Заходи щодо акустичного впливу:
- забезпечення нормативного акустичного стану житлової забудови в межах зони
акустичного дискомфорту від залізниці щляхом влаштування шумозахисних екранів
та віикористання шимозахисних конструкцій;
- в районах нових ділянок освоєння садибного будівництва – дотримання нормативного територіального розриву від нових вулиць від лінії руху до лінії забудови 6,0
метрів (ДБН Б.2.2-12:2018 «Планування і забудова територій», п. 6.1.33).
Ландшафтно-планувальні заходи:
- поліпшення стану і збереження існуючих, а також створення нових зелених
насаджень загального користування (парки, сквери); доведення даного показника до
нормативного 100% забезпечення жителів населеного пункту зеленими насадженнями
загального користування;
- подальше формування локальних місць рекреаційного використання із їх
- благоустрій та озеленення наявної системи нормативних санітарно-захисних зон
інв.№

Замість.

благоустроєм та ландшафтною організацією в районах ділянок нового будівництва;
підприємств, із віднесенням їх до категорії спеціального призначення.
Проектне рішення генерального плану прийняте з урахуванням: фонового стану
атмосферного повітря, наявності СЗЗ та їх благоустрою, ландшафтної структури
транспортного руху. Врахування даних факторів при розробці генерального плану
дозволяє покращити санітарний стан населеного пункту, а також сприяє формуванню

л.

под

його раціональної планувальної структури.
№

Інв.

Підпис і дата

території із системою зелених насаджень, організацією раціональної схеми
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24. Зона спільних інтересів
Село Костянтинівка – центр Костянтинівської сільської ради.
Чисельність населення с. Костянтинівка на 01.01.2018р. становить 880 осіб,
територія населеного пункту згідно обмірів плану сучасного використання території
складає 170,18 га.
Костянтинівська сільська рада

та с. Костянтинівка

входять до складу

Новоодеської районної системи розселення. С. Костянтинівка являє собою центр
первинної системи розселення (центр селищної ради).
Населений пункт має квартальний тип планувальної структури.
Через с. Костянтинівка
проходить дорога державного значення Н-24
Благовіщенське-Миколаїв ( через м.Вознесенськ ), а також дорога місцевого значення
О151611 (Благовіщенське-Миколаїв)-Костянтинівка.
На розрахунковий етап (01.01.2038р.) передбачений розвиток мережі установ і
підприємств обслуговування для населених пунктів селищної ради. Намічено
будівництво:
- заклади дошкільної освіти: НВК на ділянці «Південна» – 60 місць;
- заклади середньої освіти (початкова школа): НВК на ділянці «Південна» – 30 місць;
- фізкультурно-спортивні споруди: по вул. Гагаріна
- магазини:, вул. Проектна 1, ділянка «Південна», дисперсно розташовані в межах
населеного пункту;
- пожежні депо: 1 пожежних депо (2 пожежних автомобілі): по вул. Куроп’ятника
Дмитра.

25. Заходи з реалізації генерального плану
Організаційне забезпечення реалізації генерального плану має здійснювати
спеціально уповноважений орган місцевої виконавчої влади, основною функцією
якого є контроль за виконанням рішень генерального плану.
генеральним планом під час:

інв.№

Замість.

Згідно чинного законодавства селищна рада та її виконавчі органи мають керуватися
-

підготовки обґрунтованих пропозицій щодо зміни меж населеного пункту;

-

вирішення питань щодо розташування та проектування нового будівництва,
упорядкування територій;
вирішення питань вибору, вилучення, надання у власність чи користування
земельних ділянок, розміщення об’єктів містобудування;

л.

под

-

№

Інв.

Підпис і дата

здійснення реконструкції, капітального ремонту об’єктів містобудування та
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-

організації розроблення та затвердження плану зонування території населеного
пункту, детальних планів території, іншої містобудівної документації та
проектів;

-

організації проведення грошової оцінки земель;

-

організації роботи з проведення оцінки впливу діяльності підприємств, установ
та організацій незалежно від форм власності на стан довкілля;

-

узгодження питань забудови та іншого використання територій, в яких
зацікавлені територіальні громади суміжних адміністративно-територіальних
одиниць;

-

встановлення на відповідних територіях режиму використання земель,
передбачених для містобудівних потреб.

Реалізація

генерального

плану

–

це

безперервний

процес

актуалізації

та

проектування, який стає можливим за умов створення і ведення моніторингу
реалізації генерального плану на основі створення банку даних з містобудівної
документації засобами комп’ютерних технологій.
Діючим законодавством передбачається право місцевих рад за взаємною угодою
перерозподіляти управлінські повноваження, створювати асоціації для вирішення

інв.№
л.

под

№

Інв.

Підпис і дата

Замість.

спільних питань.
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26. Основні показники
Показники

Одиниця

Існуючий

Етап 15-20

виміру

стан

років
01.01.2038 р.

осіб

880

1460

га

170,18

397,5

Житлова забудова, всього, у тому
числі:
- багатоквартирна

---»---

109

133,5

---»---

-

-

- садибна

---»---

109

133,5

Громадська забудова

---»---

2

10,1

Виробнича забудова

---»---

0,18

70

Комунальна та складська забудова

---»---

-

7,5

Території транспортної
інфраструктури, всього, у тому
числі:
- підприємств транспорту

---»---

20

26,4

---»---

-

0,3

- вулично-дорожня мережа

---»---

20

26,1

Ландшафтно-рекреаційні та
озеленені території, всього, у тому
числі:
- загального користування

---»---

37,35

70,65

---»---

-

12,8

- інші озеленені

---»---

37,35

57,58

Території сільськогосподарського
призначення
Водні поверхні

---»---

0,7

39,9

---»---

-

-

Зелені насадження спеціального
призначення
Території, що резервуються

---»---

-

34

---»---

-

-

Інші

---»---

-

3,8

тис. м2
кількість
квартир,
будинків
(одиниць)

27
329

47,7
536

тис. м2

-

-

1. Населення

інв.№

3. Житловий фонд, всього

л.

под

у т. ч. непридатний (застарілий)
житловий фонд

№

Інв.

Підпис і дата

Замість.

2. Територія, всього, у т.ч.:
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Показники

Одиниця

Існуючий

Етап 15-20

виміру

стан

років
01.01.2038 р.

Розподіл житлового фонду за
видами забудови:
- одноквартирна (садибна)

- багатоквартирна
Середня забезпеченість населення
загальною площею
Вибуття житлового фонду

м2/чол.

30,7

32,7

тис. м2

-

-

- багатоквартирне

---»---

20,7
207
-

5. Об’єкти громадського
обслуговування
- дитячі дошкільні заклади

місць

83

143

- загальноосвітні школи

---»---

190

220

відв. за зміну

-

10

об'єкт
пож. авт.

-

1
2

км

5

8

км/км2

2,9

2,1

машин та 1
тис. осіб

200

400

машино-місць

167

584

л.

Кількість місць постійного
зберігання автомобілів (гаражі,
відкриті автостоянки)
под

-

---»---

Загальний рівень автомобілізації

№

-

у тому числі:
- одноквартирне (садибне)

6. Вулично-дорожня мережа та
транспорт
Довжина магістральних вулиць,
всього
Щільність магістральної мережі

інв.№

Замість.

47,7
536

20,7
207

- амбулаторії,відділення сімейної
медицини
- пожежні депо

Підпис і дата

27
329

тис. м2
кількість
квартир,
будинків
(одиниць)

4. Нове житлове будівництво,
всього

Інв.

тис. м2
кількість
квартир,
будинків
(одиниць)
---»---
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Показники

Одиниця

Існуючий

Етап 15-20

виміру

стан

років
01.01.2038 р.

7. Інженерне обладнання
Водопостачання
Сумарний відпуск води:
- питна вода
- технічна вода

тис. м3/добу

0,22

0,366

2х0,22

2х0,22

тис. м3/добу
тис. м3/добу

Потужність головних споруд
питного водопроводу
Каналізація
Загальне надходження стічних вод

тис. м3/добу

1х0,146
тис. м3/добу

-

0,43

Потужність каналізаційних
очисних споруд
Електропостачання

3

тис. м /добу

-

1х0,43

Сумарне споживання
електроенергії
Теплопостачання

млн.кВтгод

-

1,39

МВт

-

5,0

млн. м3/рік

-

5,055

га

0,24

22,3

га

-

1,5

км

-

25

об’єкт

-

-

тис.т/рік

0,31

0,52

Полігон

га

0,9

-

Рекультивація полігонів

га

-

0,9

тис.т/рік

-

-

Споживання тепла, всього
Газопостачання
Споживання газу, всього
8. Інженерна підготовка та
захист території
Благоустрій зон відпочинку

Очисні споруди дощової
каналізації
10. Санітарна очистка території

інв.№

Замість.

Рекультивація порушених
територій
9. Заходи з організації
відведення дощових та талих
вод
Дощової каналізації

л.

под

Сміттєсортувальне підприємство
№

Інв.

Підпис і дата

Обсяги твердих побутових
відходів

Арк.
Зміна Кільк Арк. №до
.
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