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ВСТУП 

Генеральний  план села Малополовецьке Малополовецької сільської 

ради Фастівського району Київської області розроблено ТОВ 

«УКРГРУППРОЕКТ ПЛЮС» згідно з  рішенням № 6-25/VIІ від 14 травня 

2019 року Малополовецької сільської ради на замовлення Малополовецької 

сільської ради відповідно до завдання (№2020/ГП-3). 

Генеральний план є основним видом містобудівної документації, на 

місцевому рівні, призначений для обґрунтування довгострокової стратегії 

розвитку та забудови, іншого використання території населеного пункту, 

розробляється і затверджується в інтересах територіальної громади села 

Малополовецьке Малополовецької сільської ради з урахуванням державних, 

громадських та приватних інтересів. 

Проект виконано відповідно до вимог Земельного кодексу України, 

Водного кодексу України, Законів України «Про основи містобудування», 

«Про регулювання містобудівної діяльності», «Про Генеральну схему 

планування території України», «Про благоустрій населених пунктів», «Про 

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

навколишнього природного середовища», «Про природно-заповідний фонд», 

нормативно-правових актів та нормативно-методичних положень 

Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального 

господарства України (Державного комітету України з будівництва та 

архітектури), а саме: ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування та забудова територій», 

ДБН А.2.1-1-2014 «Інженерні вишукування для будівництва», ДБН В.1.1-7-

2016 «Пожежна безпека об’єктів будівництва. Основні вимоги», ДБН В.1.1-

12:2014 «Будівництво у сейсмічних районах України», ДБН В.1.1-25-2009 

«Інженерний захист територій та споруд від підтоплення та затоплення», 

ДБН В.1.1-31:2013 «Захист територій, будинків і споруд від шуму», ДБН 

В.1.2-4:2006 «Інженерно-технічні заходи цивільного захисту (цивільної 

оборони)» ДБН В.2.2-4:2018 «Будинки і споруди. Заклади дошкільної 

освіти», ДБН В.2.2-15-2005 «Житлові будинки. Основні положення», 

ДБНВ.2.3-4-2015 «Автомобільні дороги. Частина 1. Проектування. Частина 2. 

Будівництво», ДБН В.2.3-4-2015 «Споруди транспорту. Автомобільні 

дороги», ДБН В.2.3-5:2018 «Вулиці та дороги населеного пункту», ДБН 

В.2.3-15:2007 «Споруди транспорт. Автостоянки і гаражі для легкових 

автомобілів», ДБН В.2.4-2-2005 «Полігони твердих побутових відходів», 

ДБН В.2.5-20-2001 «Інженерне обладнання будинків і споруд. Зовнішні 

мережі та споруди. Газопостачання», ДБН В.2.5-16 «Визначення розмірів 

земельних ділянок для об’єктів електричних мереж», ДБН В.2.5-39-2008 

«Інженерне обладнання будинків і споруд. Зовнішні мережі та споруди. 

Теплові мережі», ДБН В.2.5-64:2012 «Внутрішній водопровід та каналізація», 

ДБН В.2.5-74:2013 «Водопостачання. Зовнішні мережі та споруди. Основні 

положення проектування», ДБН В.2.5-75:2013 «Каналізація. Зовнішні мережі 

та споруди. Основні положення проектування», ДСП 145 «Державні 

санітарні норми та правила утримання територій населених місць», ДСП 173-

96 «Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів», 
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ДСП 1370/23092 «Влаштування, обладнання, утримання дошкільних 

навчальних закладів та організації життєдіяльності людей», ДСП 2.2.4-171-10 

«Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної до споживання людиною», 

ДСН 239-96 «Державні санітарні норми і правила захисту населення від 

впливу електромагнітних випромінювань», ДСТУ 8767:2018 «Пожежно-

рятувальні частини. Вимоги до дислокації та райони виїзду, комплектування 

пожежними автомобілями та проектування», ДСТУ Б Б.2.2-10:2016 «Склад та 

зміст науково-проектної документації щодо визначення меж і режимів 

використання зон охорони пам’яток архітектури та містобудування», ДСТУ-

Н Б Б.1.1-19:2013 «Настанова з виконання розділу інженерно-технічних 

заходів цивільного захисту (цивільної оборони) у містобудівній документації 

на мирний час», ДСТУ-Н  Б В.1.1-27:2010 «Будівельна кліматологія».  

Вихідними даними для розроблення генерального плану слугували: 

Генеральний план села Тарасівка Фастівського району Київської 

області розроблений «УКРЗЕМПРОЕКТ» у 1969 році; 

дані Державного земельного кадастру щодо наявності земель та угідь 

за видами економічної діяльності (публічна кадастрова карта України); 

Схема планування території Київської області; 

Схема планування території Фастівського району; 

дані топографічної зйомки  у державній геодезичній системі координат 

УСК-2000 у масштабі 1:2000; 

дані державних управлінь про розвиток господарства села, інженерної 

інфраструктури, транспортної інфраструктури, установ та підприємств 

обслуговування, санітарного стану тощо; 

дані анкетувань підприємств, організацій та установ села; 

пропозиції органів місцевого самоврядування щодо територіального та 

соціально-економічного розвитку населеного пункту. 

Генеральним планом села Малополовецьке визначено: 

перспективи територіального розвитку населеного пункту; 

основні принципи і напрямки планувальної організації та 

функціонального призначення території;  

особливості організації системи громадського обслуговування 

населення; 

визначено основні аспекти організації вулично-дорожньої та 

транспортної мережі;  

напрями розвитку інженерної інфраструктури; 

обсяги та структура нового житлового будівництва; 

перспективна чисельність населення; 

пропозиції щодо зміни межі населеного пункту; 

раціональне використання земель для містобудівних потреб та заходи з 

охорони навколишнього природного середовища. 

Строк дії генерального плану села Малополовецьке не обмежується. 

Основні показники генерального плану села Малополовецьке 

розраховані на двадцятирічний період. 
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Генеральний план розроблено з урахуванням даних державного 

земельного кадастру на паперових і електронних носіях на оновленій 

картографічній основі в цифровій формі як набори профільних 

геопросторових даних у державній геодезичній системі координат УСК-2000 

і єдиній системі класифікації та кодування об’єктів будівництва для 

формування баз даних містобудівного кадастру. 
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1. АНАЛІТИЧНА ЧАСТИНА 

1.1. ЕКОНОМІКО-ГЕОГРАФІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА 

НАСЕЛЕНОГО ПУНКТУ 

Село Малополовецьке входить до складу Малополовецької сільської 

ради. Знаходиться в південній частині Фастівського району, а також за 23 км 

на південь від адміністративного центру Фастівського району – м. Фастів та 

за 96 км на південний захід від міста Київ. Найближчими населеними 

пунктами до с. Малополовецьке є: в напрямку на південь – с. Красноліси, на 

захід – с. Яхни, на північний-захід – с. Кожанка, на північ – с. Триліси, на 

південний-схід – с. Тарасівка. 

Площа села Малополовецьке складає 771,83 га. За даними 

Малополовецької сільської ради чисельність населення станом на 1 січня 

2020 року складає 915 осіб. 

У фізико-географічному відношенні територія населеного пункту 

знаходиться у межах Північно-Східної Придніпровської височинної області 

(лісостепова недостатньо зволожена тепла зона) і являє собою частину 

денудаційно-акумулятивної лесової рівнини. Рельєф території населеного 

пункту хвилястий, з незначними пагорбами та впадинами. 

Ґрунтовий покрив представлений переважно чорноземами типовими та 

опідзоленими ґрунтами. Менш поширені лучно-чорноземні, дерново-

підзолисті, лучні і чорноземно-лучні, болотні та інші ґрунти. 

Безпосередньо через село Малополовецьке проходить траса 

автомобільної дороги територіального значення Т-1013, яка проходить 

сполученням Фастів – Кожанка – Фурси – Яблунівка – Володарка. Дана 

дорога поблизу села відповідає параметрам ІІІ технічної категорії. В межах 

села дорога проходить по вулицям Паркова, Шляхова та Молодіжна.  

Фастівський район займає вигідне географічне положення та  

знаходиться у західній частині Київської області. В районі наявна 

висококваліфікована робоча сила, розвинута транспортна та енергетична 

інфраструктура, що в свою чергу  сприяє до розвитку різних галузей 

економіки. 

Село Малополовецьке електрифіковане та газифіковане. Проведений 

телефонний зв’язок та інтернет.  
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1.2. РОЗВИТОК НАСЕЛЕНОГО ПУНКТУ: ІСТОРИКО-

ГЕОГРАФІЧНИЙ ОГЛЯД 

Малополовецьке розташоване по ярах і горбах, уздовж середньої течії 

р. Субот, яка розділяє село на дві половини. Про виникнення села Л. 

Похилевич у своїй книзі пише: "Весьма возможно, что основание селения 

принадлежит эпохе половецких нашествий". Історик робить висновок, що 

Тугорхан - князь половецький, на дочці якого в 1094 р. одружився великий 

князь Київський Святополк, - тоді володів містами Сквира і Триліси, а 

Малополовецьке від Триліс розташоване за 8 км в напрямку до м. Сквира. 

Звідси можна вважати, що і с. Малополовецьке входило у володіння 

сквирського князя Тугорхана.  

Про виникнення топонімічних назв села існують народні перекази. За 

легендою, в басейні р. Субот осіло й почало займатися землеробством плем'я 

малих половців, а в басейні нижньої течії - плем'я великих половців. Між 

ними часто виникали війни – за пасовиська, ліс і землі. Після однієї з воєн 

вони уклали між собою вічний мир, з приводу чого влаштували на березі 

річки бенкет. Ця подія відбувалась у суботу, - і річку, на березі якої 

відбувався бенкет, назвали Субот. Тут же на місці бенкету вони закопали 

межовий кол (кілок) і це місце назвали Коломишена (місце кола). За 

легендою, звідси й пішли назви поселень – Малополовецьке й 

Великополовецьке, - які існують і до сьогодні. Збереглася й назва ділянки 

лісу, що пролягає до села, - Коломищена. У 1591 р. Малополовецьке, яке 

належало Білоцерківському староству, було знищено кримськими татарами. 

Селяни, що встигли заховатися у лісі й уникнути полону, повернулися і 

почали відбудовувати село. Люстрація 1616 р. свідчить: "В селении этом 

поселившихся людей находится 15 номеров (хат) повинностей и податков не 

сдают никаких, по силе увольнения, которое им дано на известное число 

лет". У часи панування на українських землях польсько-литовських феодалів 

кілька родин польських селян поселилося і в Малополовецькому. Ця ділянка 

села почала називатися Ляхівка (українці поляків називали ляхами). Родючі 

землі, наявність води, близьке розташування лісу - все це сприяло розвитку 

села і зростанню кількості населення. Село розширювалося, з’являлися нові 

ділянки села - Новоселиця, Заріччя. У 1740 р. у Малополовецькому було 80 

дворів. У селі діяла парафіяльна церква. 

У 1859 р. сільська громада звернулася до Київського генерал-

губернатора з проханням, щоб він дозволив відкрити в селі школу. За його 

розпорядженням у жовтні 1850 р. У Малополовецькому відкрито 

церковнопарафіяльну школу з дворічним навчанням. Школою керував 

священик. До початку ХХ ст. у Малополовецькому були два водяних млини, 

олійниця та 12 вітряків, що належали графу Браницькому. У 1910 р. відкрито 

крамницю споживчої кооперації.  

У 1913 р. Гершко Гольдрах побудував "чухральню" для обробки овечої 

шерсті. У цьому ж році побудовано 2 млини з моторами внутрішнього 

згорання, 2 крамниці, 2 корчми. Після Жовтневої революції 1917 р. село 
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значно розширилося внаслідок наділу садибних ділянок багатодітним сім'ям 

за рахунок панської землі. Нові садиби почали забудовуватися. 

З весни 1921 р. цю ділянку села назвали Новостроєніє. До 1 вересня 

1927 р. працювала початкова школа, з 8 вересня 1927 р. по вересень 1938 р. - 

семирічна, а з вересня 1938 р. і по сьогодні - середня школи. 
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1.3. АНАЛІЗ РЕАЛІЗАЦІЇ ПОПЕРЕДНЬОЇ МІСТОБУДІВНОЇ 

ДОКУМЕНТАЦІЇ  

Попередній Генеральний план села Малополовецьке Фастівського 

району Київської області був розроблений в 1969 році проектною 

організацією “УКРЗЕМПРОЕКТ” м. Київ і передбачав раціональну 

організацію існуючої території та створення комфортних умов для життя 

населення, а це, в свою чергу, передбачалося втілити за рахунок розвитку 

інфраструктури села і створення нових об’єктів прикладання праці, закладів 

побутового обслуговування та відпочинку. 

Більша частина проектних рішень так і не була реалізована. 
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1.4. ПРИРОДНО-ГЕОГРАФІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ НАСЕЛЕНОГО 

ПУНКТУ 

Стратегічна екологічна оцінка (СЕО) проекту документу державного 

планування (ДДП) Генерального плану села Малополовецьке Фастівського 

району Київської області була розроблена на виконання вимог Закону 

України (ЗУ) «Про Стратегічну екологічну оцінку». 

1.4.1. Природні умови та ресурси 

У фізико-географічному відношенні територія населеного пункту 

знаходиться у межах Північно-Східної Придніпровської височинної області 

(лісостепова недостатньо зволожена тепла зона) і являє собою частину 

денудаційно-акумулятивної лесової рівнини. Рельєф території населеного 

пункту хвилястий, з незначними пагорбами та впадинами. 

Рельєф 

Висота над рівнем моря від 100 до 150 м. Середня ширина 

елементарного схилу від 0,6 до 0,4 (в кілометрах). Відносне перевищення 

водорозділів над тальвегами від 20 до 30 в метрах.  

Структурно-геологічна основа морфогенетичних типів рельєфу: 

архейсько-протерозойска кристалічна або метаморфічна напівзакрита 

палеоген-неогеновою пластово-покривною. 

Геологічна будова 

В геоструктурному відношенні територія Фастівського району 

відноситься до північно-східного схилу Українського кристалічного щита. 

Український кристалічний щит зазнав впливу денудаційних процесів, 

розвиток яких за час від архею до третинного періоду зумовив виникнення 

хвилястої денудаційної рівнини, складеної дислокованими кристалічними 

породами докембрію. Кристалічні породи представлені гранітами та граніто-

гнейсами. Поверхня кристалічних порід покрита осадовими породами 

третинної та четвертинної систем. Верхні шари четвертинних відкладень є 

ґрунтоутворюючими породами. Це перш за все леси, на яких сформувались 

найбільш родючі в районі чорноземи типові та опідзолені ґрунти. На водно-

льодникових та давньоалювіальних відкладах утворилися бідні в 

агрономічному відношенні дерново-підзолисті ґрунти. 

Делювіальні та алювіально-делювіальні відкладення розміщенні в 

днищах балок та заплавах річок. На них утворилися намиті, лучно-

чорноземні, дернові та болотні ґрунти. На сучасних алювіальних 

відкладеннях, утворених при розливах річок, утворилися також дернові та 

болотні ґрунти. 

Територія даного населеного пункту відповідно до ДСТУ-Н Б В.1.1-

27:2010 «Будівельна кліматологія» характеризується незначною складністю 

інженерно-геологічних умов. 

Територія села Малополовецьке не відноситься до сейсмічно активних 

зон, про що свідчить Карта загального сейсмічного районування території 

України (згідно з ДБН В.1.1-12:2014 «Будівництво в сейсмічних районах 

України», де відображені величини сейсмічності, які необхідно враховувати). 
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Отже, загальна характеристика геологічної будови має істотне значення 

в плані інженерно-будівельної оцінки. 

Гідрогеологічні умови 

Перші від поверхні водоносні горизонти і комплекси: у моренних і 

флювіогляціальних середньо-антропогенових відкладах. Піски, суглинки, 

супіски з гравієм і галькою, місцями з прошарками глин. 

Основні водоносні горизонти та складаючі їх породи: у тріщинуватій 

зоні кристалічних порід докембрію: архею, архею - нижнього протерозою, 

коростенського комплексу середнього протерозою. В основному граніти і їх 

мігматити, на окремих ділянках гнейси, кристалічні вапняки, кварцити, 

сланці, амфіболіти, габро-діорити, грано-діорити, плагіограніти, габро, габро-

діабази, габро-норіти, анортозити і ін. Осадково-метаморфічна товща - 

пісковики, сланці, кварцити, діабазові порфірити, кварцові порфіри. 

Модуль експлуатаційних запасів підземних вод від 0,5 до 0,1 л/сек із 

км2. Мінералізація води менше 1 г/л. 

Основний іонний склад і мінералізація вод верхніх частин земної кори 

(до глибини розкриття свердловинами) - гідрокарбонатні, кальцієві, залізисті 

на півночі і гідрокарбонатно-кальцієво-магнієво-натрієві на півдні. 

Мінералізація до 1 г/л. 

Загальна жорсткість підземних вод 

Середня багаторічна жорсткість підземних вод від 3 до 6 мг/л. 

Вміст йоду у ґрунтових водах 

Середній багаторічний вміст йоду у ґрунтових водах від 4 до 5 мг/л. 

Вміст фтору у підземних водах 

Середній багаторічний вміст фтору у підземних водах  менше 0,5 мг/л. 

Гідрологічні умови 

Відповідно до листа Регіонального офіса водних ресурсів річки Рось 

Державного агенства водних ресурсів України  №59/01.1 від 06.02.2020  було 

надано наступну інформацію. 

За даними інвентаризації РОВР річки Рось в адміністративно-

територіальних межах Малополовецької сільської ради розташовані наступні 

водні об’єкти: 

- малі річки: 

*річка Собот права притока р. Кам’янка; 

* струмки без назви притоки р. Собот; 

- водойми: 

* 9 ставків, що знаходиться на р. Собот на струмках, орієнтовною 

площею водного дзеруала 51,7 га. 

Щодо наявності на території Малополовецької сільської ради 

зрошувальних систем, дренажних каналів – дана інформація у РОВР річки 

Рось відсутня. 

Клімат 

Клімат району помірно континентальний з досить теплим літом та 

помірно холодною зимою. Середньорічна температура повітря становить 

+6,7°, найхолоднішого місяця січня (-6,2°), а найтеплішого місяця (липня) — 
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(+19.1°). Від цих середніх багаторічних показників в окремі роки 

спостерігаються відхилення. 

Абсолютний максимум температури досягає (+38°), мінімум — (-33°, 

що засвідчує можливість вимерзання в малосніжні зими озимих та 

пошкодження плодових багаторічних насаджень, а в окремі періоди сухого 

жаркого літа спостерігається підгорання озимих та ярих зернових. 

Тривалість безморозного періоду, досягає в середньому 160—170 днів, 

а вегетаційний період продовжується з другої декади квітня до третьої 

декади жовтня. Цих природних факторів достатньо для вирощування 

районованих сільськогосподарських культур та багаторічних насаджень. 

Середньорічна сума опадів становить 560 мм, але розподіл їх по місяцях року 

рівномірний. Найбільша кількість опадів випадає в липні (77 мм). В 

посушливі роки особливо мало опадів випадає в травні, що пагубно впливає 

на сходи рослин. 

Для зимового періоду характерно нестійке коливання температур та 

висота снігового криву, яка коливається від 10 до 22 см. Досить часто 

спостерігається випадання зимових опадів у вигляді дощу, що в свою чергу 

призводить до утворення льодяної кірки і негативного впливу на 

сільськогосподарські культури. 

Глибина промерзання ґрунту в середньому становить 40 см. Вона 

залежить не тільки від температури і глибини снігового покриву, але також 

від типу ґрунтів та їх механічного складу. 

Відносна вологість досягає свого максимуму восени і взимку — 80-85 

%. Посушливих днів з відносною вологістю менше 30 % в середньому за рік 

буває від 15 до 20, з них більшість припадає на травень. 

Фастівський район відрізняється значним випаровуванням вологи, яке 

досягає 420—460 мм рік, а тому, незважаючи на позитивний баланс вологи, в 

окремі роки спостерігається посуха. Кожна пора року характерна своїми 

позитивними та негативними кліматичними умовами, перехід від однієї пори 

року до другої, як правило відбувається поступово. 

Весна затяжна, нестійка, з частими змінами холодної і теплої погоди. 

Початком весни вважають кінець другої і початок третьої декади березня. 

Танення снігу, у зв'язку з наявністю великих площ лісів, відбувається 

повільно і протяжність сніготанення в середньому становить 20-25 днів. 

Літо тепле, але не спекотне, дощове. В окремі роки найбільша кількість 

опадів, які випали негативно впливає на сільськогосподарські культури, а 

разом з тим призводить до вимокання та вилягання хлібів або створюються 

несприятливі умови для збору врожаю. В деякі роки непоправну шкоду 

сільському господарству наносить град. Влітку переважають північно-західні 

вітри. 

Перехід до осені поступовий, з частим поверненням теплої погоди. 

Перша половина осені, як правило, суха і тепла. Похмура, прохолодна та з 

дощем вона починається наприкінці жовтня. Сніг починає випадати з 

листопада. 
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Зима м'яка, похмура, з частими відлигами. Під час відлиг відбувається 

танення снігу, інколи до повного його зникнення. Через деякий час сніговий 

покрив встановлюється знову і деколи це явище може повторюватись 

декілька разів. Взимку переважають південно-східні вітри. 

У цілому кліматичні умови району за кількістю тепла, світла, вологи 

сприятливі для вирощування всіх районованих сільськогосподарських 

культур. 

Ґрунтовий покрив 

Природне середовище території Київщини протягом історичного часу 

відзначалося сприятливими ґрунтово-кліматичними умовами. 

Ґрунтовий покрив представлений переважно чорноземами типовими та 

опідзоленими ґрунтами. Менш поширені лучно-чорноземні, дерново-

підзолисті, лучні і чорноземно-лучні, болотні та інші ґрунти. 

Зосереджені чорноземи типові головним чином в східній частині 

району, де вони складають від 45 до 90 % площ сільськогосподарських угідь. 

Гумусований профіль чорноземів типових має потужність 80—100 см, вміст 

гумусу в орному горизонті становить 2,5-3,5 %. Реакція ґрунтового розчину 

слабокисла — рН в середньому 5,6. Ці ґрунти мають значні запаси валових та 

рухомих форм поживних речовин, сприятливі фізико-хімічні властивості та 

водно-повітряний режим, проте схильні до запливання і утворення кірки. 

Вони містять також значно більше глинястих часток, внаслідок чого здатні 

накопичувати органічну речовину та утворювати агрономічно цінну 

структуру. Значна товщина гумусових горизонтів і достатня кількість гумусу 

в них дозволяють поглиблювати орний шар. 

Внесення органічних і мінеральних добрив забезпечує підвищення 

родючості ґрунту і врожаю сільськогосподарських культур. Для нейтралізації 

кислотності ґрунти потребують вапнування. Ці ґрунти в переважній 

більшості сформувалися на карбонатних лесових породах. Гумусовий 

горизонт у них має товщину 20-30 см. Кількість гумусу у верхньому 

горизонті буває досить низькою — 1,0-1,8, а у змитих відмінах — 0,5-0,8 %. 

Бали економічної оцінки за окупністю затрат, повнопрофільних ґрунтів 

в залежності від кадастрового району складають від 37 до 54, слабозмитих 

відповідно — від 34 до 48, середньозмитих — від 31 до 45. На 

повнопрофільних ґрунтах і слабозмитих відмінах, поширених 

водороздільних плато і схилах до 3° можна вирощувати всі районовані 

культури. 

Темно-сірі опідзолені ґрунти і чорноземи опідзолені мають більш 

високий рівень родючості. В них потужний (32-40 см), достатньо 

гумусований (3,9-2,5 % гумусу в горизонті) профіль. Ці ґрунти, як і 

чорноземи типові, універсального використання. Слабокисла реакція 

ґрунтового розчину (рН=5,7) сприяє деякому збільшенню рухомості і 

живлення рослин. Так, кількість рухомих форм фосфорної кислоти становить 

12-18, азоту 6-8, калію 10-15 мг на 100 гр ґрунту. 

Бали економічної оцінки складають від 54 до 64 і навіть 72 (глеєві 

відміни). В зоні поширення опідзолених ґрунтів мають місце 
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низькопродуктивні дерново-підзолисті ґрунти, які в більшості мають легкий 

механічний склад. Це ґрунти обмеженого використання, вміст гумусу в них 

низький — 0,5-1,0 %. 

З цієї групи найбіднішими на поживні речовини є дерново-

скритопідзолисті та дерново-підзолисті дефльовані піщані ґрунти, які крім 

цього, завдяки легкому механічному складу, є осередками вітрової ерозії. 

Покращення їх можливе шляхом посіву сидератів та нанесення родючого 

шару ґрунту. 

Лучні та чорноземно-лучні ґрунти сформувалися головним чином на 

терасах річок, днищах балок та на найбільш понижених ділянках плато. 

Чорноземно-лучні ґрунти формуються в місцях близького залягання 

ґрунтових вод. За морфологічними ознаками подібні до чорноземних ґрунтів 

і відрізняються від них оглеєністю нижчих горизонтів. У більшості випадків 

перевищують за вмістом гумусу чорноземи. 

Реакція ґрунтового розчину слабо-лужна (рН=7,3), мають значну 

кількість як валових, так і рухомих форм поживних речовин. Близьке 

залягання ґрунтових вод і достатня кількість поживних речовин створюють 

досить сприятливі умови для вирощування високих урожаїв 

сільськогосподарських культур. 

Болотні ґрунти поширені по днищах балок та в заплавах річок. 

Негативною особливістю в них є підвищена вологість, токсичність неглибоко 

залягаючого оглеєного горизонту. Ці ґрунти мають високу потенціальну 

родючість, але щоб їх використовувати, треба провести осушення. 

Дернові ґрунти поширені в заплавах річок. Використовуються вони, 

головним чином, під кормовими угіддями, що є найбільш ефективним. В 

складі орних земель на них рекомендується розміщувати овочеві культури. 

Намиті ґрунти приурочені до днищ балок і великого поширення не 

мають. Сільськогосподарські угіддя, розміщені біля розмитих ґрунтів та 

виходів порід становлять незначну площу. Їх доцільно засадити лісом або 

використовувати під постійним залуженням. 

Основні втрати родючості ґрунтів пов’язані з високим ступенем 

розораності земель і посиленням ерозійних процесів; порушенням структури 

сівозміни; зростанням дефіциту балансу елементів живлення й органічної 

речовини, а тому і збідненням їх запасів у ґрунті; послабленням 

мікробіологічної активності ґрунту; наявністю площ кислих ґрунтів; 

зростанням щільності ґрунту та падінням його водоутримуючої здатності; 

повільним впровадженням сучасних ґрунтозахисних технологій обробітку. 

Інженерно-будівельна оцінка 

У сейсмічному відношенні (ДБН В.1.1 - 12/2014 «Будівництво в 

сейсмічних районах України») відповідно до карти «А» для проектування та 

будівництва об’єктів і будівель масового громадського, промислового 

призначення, різних житлових об’єктів в міській та сільській місцевості 

територія відноситься до несейсмічної зони (5 балів). Згідно з картами «В» 

для проектування та будівництва об’єктів і будівель підвищеного рівня 

відповідальності, що мають коефіцієнт надійності не менш 1,1 у 
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відповідності з ГОСТ 27751-88, пошкодження або руйнування яких під 

впливом землетрусу може призвести до надзвичайних ситуацій 

регіонального рівня, територія відноситься до несейсмічної зони (5 балів) та  

«С» для особливо відповідальних об'єктів і споруд, що мають коефіцієнт 

надійності за відповідальністю не менш ніж 1,2 у відповідності з ГОСТ 

27751-88, пошкодження або руйнування яких під впливом землетрусу може 

призвести до надзвичайних ситуацій державного рівня, територія відноситься 

до сейсмічних зон (6 балів відповідно). 

 

1.4.2. Екологічна ситуація 

На основі аналізу природної та техногенно-екологічної ситуації була 

складена схема планувальних обмежень, яка є основою для розроблення 

функціонально-планувальної структури території.  

Нижче наведені характеристики стану окремих складових 

навколишнього природного середовища, на основі аналізу яких виконано 

еколого-містобудівне обґрунтування перспективного розвитку території. 

Повітряний басейн 

За метеорологічними умовами територія села Малополовецьке 

відноситься до територій з підвищеним потенціалом забруднення 

атмосферного повітря та несприятливими умовами розсіювання промислових 

викидів. Стаціонарні пости спостереження за станом забруднення 

атмосферного повітря відсутні, постійний моніторинг якості повітряного 

басейну не ведеться. 

Стан атмосферного повітря залежить від обсягів викидів 

забруднюючих речовин стаціонарних та пересувних джерел забруднення. 

Відповідно до Регіональної доповіді про стан навколишнього 

природного середовища Київської області у 2018 році відомо, що по 

Київській області останні 3 роки спостерігається тенденція до збільшення 

кількості виданих суб’єктам господарювання дозволів на викиди 

забруднюючих речовин в атмосферне повітря, що дає можливість 

здійснювати належний контроль та облік фактичних викидів.  

Викиди основних забруднюючих речовин та діоксиду вуглецю в 

атмосферне повітря у 2018 році від стаціонарних джерел у порівнянні з 

попереднім роком збільшилися і склали 81 257,5 тон, у тому числі: 

- метали та їх сполуки – 38,2 т.; 

- метан – 9291,1 т.; 

- неметанові леткі органічні сполуки – 1917,7 т.; 

- оксид вуглецю – 8077,6 т.; 

- діоксид та інші сполуки сірки – 34518,9 т.; 

- сполуки азоту – 7869,5 т.; 

- речовини у вигляді твердих суспендованих частинок – 19385,9 т.; 

- інші – 158,6 т. 

Крім того, діоксид вуглецю – 4,1 млн.т. 

Окремі викиди основних забруднюючих речовин  в атмосферне повітря 

по с. Малополовецьке  не були надані. 
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Серед цих забруднюючих речовин можуть бути чадний газ (CO), 

оксиди азоту (NOx), діоксин сірки (SO2), хлоридна кислота (HCl), леткі 

органічні речовини (VOC), діоксини, зважені частинки та важкі метали. 

Єврокомісія вважає забруднення повітря однією з головних екопроблем 

дублення, адже в межах стандартних операцій цього процесу виділяються 

токсичні та пахучі речовини. 

Площа незаконних звалищ сягає декількох гектарів і неодноразово 

зафіксована місцевими мешканцями. 

Іншим джерелом небезпеки є сміттєзвалище (ІІ клас шкідливості, 

СЗЗ=500 м), оскільки є джерелом забруднення сільськогосподарських земель 

та має тривалий вплив (в т. ч. канцерогенний, кумулятивний) навіть після 

його закриття.  

З огляду на існуючі виробничі території основними забруднюючими 

речовинами, які надходять в атмосферне повітря с. Малополовецьке можуть 

бути  оксиди вуглецю, діоксид сірки, діоксид азоту, метан, сірководень, 

аміак, меркаптани, феноли, формальдегід, бензапірен. 

Акустичні навантаження на середовище незначні. Основним джерелом 

шуму є вуличний транспорт, найбільше зосередження який має на вулицях, 

де проходять приміські автобусні маршрути та легковий транспорт. 

Вплив автомобільного транспорту зосереджується переважно на 

центральних дорогах з твердим покриттям та автодорозі обласного значення. 

При цьому на нерівних ґрунтових дорогах значно збільшуються викиди 

вихлопних газів від авто та збільшується запиленість повітря. Таким чином, 

фактор забруднення повітря знаходиться в постійно динамічному стані, 

залежить від багатьох складових та потребує постійного контролю з боку 

служб санітарного та екологічного контролю. 

Водний басейн 

Водойми мають комплексне призначення – для технічних і культурно- 

побутових цілей, деякі перебувають в незадовільному санітарно-гігієнічному 

стані, дно замулене, влітку заростають, взимку замерзають. Вода прісна, 

використовується для водопою та місцевого зрошення. Водойми  придатні 

для організації зон відпочинку. Їх функціональна придатність зумовлює 

направленість господарського використання водойм, що передбачено 

рішеннями генплану. 

На поверхні надзаплавних терас спостерігається чергування піщаних 

бугрів і великої кількості замкнених понижень, де відбувається 

акумулювання поверхневого стоку і, як наслідок, заболочування території. 

Водойми, які розташовані та території села мають загалом задовільний 

стан. Основними проблемами для поверхневих водойм та підземних вод є 

наступні: 

-відсутність чітко встановлених водоохоронних зон, прибережних 

захисних смуг та недотримання режиму їх використання (у відповідності до 

Водного кодексу України, ст. 88) ; 

-заростання, замулення водойм, зниження їх самоочисної здатності; 

-заболочення окремих ділянок, в тому числі прилеглих до ставків; 
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-забруднення водойм переважно внаслідок змиву з городів, полів 

ґрунту та добрив, водовідведення недостатньо очищених стоків з деяких 

існуючих підприємств; 

-потенційна загроза забруднення підземних вод через існування таких 

об’єктів як сміттєзвалище, кладовище. 

На даний час в селі централізоване водопостачання охоплює частину 

громадської і житлової забудови. Населення житлової забудови, що не 

охоплена централізованим водопостачанням користується шахтними 

колодязями. На розрахунковий період проектом передбачається 

централізована система водопостачання на господарсько-питні та 

протипожежні потреби села Малополовецьке Фастівськогоо району 

Київської області з введенням водопроводу в кожну будівлю. 

Підземні води є джерелом питного водопостачання. Існуюча система та 

якість питного водопостачання в селі є незадовільною. Частина жителів 

садибної забудови користується водою з індивідуальних свердловин і 

шахтних колодязів.  

В селі також відсутнє централізоване відведення та очищення дощових 

та снігових вод. Зливові стоки неорганізовано, вулицями, потрапляють в яри 

та балки, а згодом до поверхневих водотоків. 

Проблемним у селі є питання збору та очистки каналізаційних стоків, 

кількість яких щороку зростає. Населення користується вигрібними ямами та 

дворовими вбиральнями. 

На даний період в межах села відсутня організована система 

рекреаційного використання поверхневих водойм. Останні повинні мати 

санітарно-екологічний паспорт з передбаченою охоронною зоною та 

відповідним режимом водокористування. 

Іншим джерелом забруднення є природний поверхневий стік з 

території житлової забудови, зокрема випуск стічних вод від приватних 

садиб (забудова села не каналізована, санітарна очистка практично відсутня), 

розташованих у прибережній зоні, та господарських територій. 

Кладовище не є джерелом викидів забруднюючих речовин, але є 

джерелом потенційного забруднення підземних вод. 

Стан ґрунтів 

Ґрунтовий покрив представлений переважно чорноземами типовими 

(43,8 %) та опідзоленими ґрунтами (33,4 %). Менш поширені лучно-

чорноземні, дерново-підзолисті, лучні і чорноземно-лучні, болотні та інші 

ґрунти. 

Таким чином, ґрунти населеного пункту досить родючі та 

функціонально найбільш придатні для розведення городніх культур і 

садівництва. Тому з точки зору використання території для містобудівних 

цілей, якість ґрунтів не є лімітуючим фактором, проте сільськогосподарське 

використання цінних земельних ресурсів повинно відбуватись із 

обов’язковим застосуванням. 
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Спеціальних робіт по геохімічній зйомці ґрунтів с. Малополовецьке не 

виконувалось. Регулярний моніторинг санітарного стану ґрунтів не 

проводиться. 

Значний внесок у забруднення ґрунтового покриву припадає на зони 

впливу діяльності автотранспорту, де може бути  перевищення ГДК по 

вмісту важких металів. 

Для Фастівського району в цілому та с. Малополовецьке зокрема 

характерним є інтенсивне використання земельних ресурсів в першу чергу 

для потреб сільського господарства. Це означає високий рівень розораності, 

деградацію ґрунтів та зниження їх родючості, втрати ґрунту внаслідок 

ерозійних процесів. Разом з тим спостерігається відсутність ефективного 

ґрунтово-агрохімічного та ґрунтово-агроекологічного моніторингу стану 

ґрунтів. 

Серед інших проблем пов’язаних з земельними ресурсами і ґрунтами, 

слід назвати їх забруднення в районі діяльності промислових (в т. ч. 

сільськогосподарських), транспорту та інше. 

Також  земельні  ресурси  зазнають  значного  негативного  впливу   від 

накопичення   побутових  відходів,   значна   частина   яких  могла   б  знайти 

застосування як вторинна сировина. 

Джерелами негативного екологічного впливу на територію є 

кладовище. Проектними рішеннями передбачено закриття діючого 

кладовища, на перспективу передбачено відведення територій під нове 

проектне кладовище. 

Зрештою, варто зауважити, що забруднені ґрунти є вторинним 

джерелом забруднення підземних та поверхневих вод, а також атмосферного 

повітря через незадовільний стан покриття вулиць. 

Нераціональні методи ведення сільського господарства зменшують 

запаси органічної речовини ґрунтів, підриваючи їх здатність до розкладання 

органічних забруднювачів. Це збільшує ризик потрапляння забруднюючих 

речовин в навколишнє середовище. Інтенсивне рослинництво виснажує 

ґрунти, що ставить під загрозу можливість підтримки виробництва на цих 

територіях в майбутньому. Тому стійкість методів сільськогосподарського 

виробництва стала необхідною умовою до уникнення деградації ґрунтів та 

забезпечення глобальної продовольчої безпеки нинішнього і майбутніх 

поколінь. 

Водночас, щороку все більше Київська область потерпає від 

забруднення ґрунтів, адже воно викликає ланцюгову реакцію: позначається 

на ґрунтовому біорізноманітті, знижує запаси органічної речовини ґрунту і їх 

фільтруючу здатність. Забруднення ґрунту є руйнівним для навколишнього 

середовища і спричиняє негативні наслідки для всіх форм життя, які з ним 

стикаються. Нестійкі методи ведення сільського господарства, скорочують 

запаси органічної речовини ґрунту. 

Акустичний режим 

Основними  джерелами шуму є автотранспорт. 
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Зважаючи на те, що вздовж вулиць населеного пункту розташовані 

житлові будинки, на перспективу, при збільшенні інтенсивності руху та 

неможливості забезпечити дотримання санітарних вимог (Санітарні норми 

допустимого шуму № 3077-84 від 03.08.1984) рекомендується передбачити 

шумозахисні зелені насадження та шумозахисні екрани відповідної 

конструкції.  

Всі зовнішні джерела акустичного забруднення необхідно розміщувати 

на відстанях від сельбищної території, обґрунтованих спеціальними 

акустичними розрахунками, які розробляються за методиками, узгодженими 

Міністерством охорони здоров’я України (ДСП 173-96, п.8.44).  

Радіаційний фон 

Територія даного населеного пункту не відносяться до територій, 

забруднених у результаті аварії на ЧАЕС (Відповідно постанови КМУ № 106 

від 23.07.1991 року і № 600 від 29.01.1994 року).  

За даними пункту спостережень метеостанції середні за місяць 

значення потужності експозиційної дози гамма-випромінювання (ПЕД) не 

перевищували рівнів природного фону і знаходились на рівні 13 мкР/год. 

Природні виходи радону не зареєстровані. Природна радіоактивність 

не перевищує допустимі норми згідно з БДУ – 91. 

Дозиметричний паспорт села відсутній за відсутності радіаційного 

навантаження на довкілля. Відповідно, планувальні обмеження щодо 

радіаційних показників середовища відсутні. 

Природоохоронні території та об’єкти 

Відповідно до даних, наданих Департаментом екології та природних 

ресурсів Київської ОДА, в межах Малополовецької сільської ради на 

території села Малополовецьке території та об’єкти природно-заповідного 

фонду відсутні. 

Смарагдова мережа або ж Emerald Network (надалі CM) є новітньою 

системою природоохоронних територій та їх менеджменту, які мають 

особливу цінність для збереження природних видів флори, фауни та типів 

оселищ. Відповідно до посилання http://emerald.net.ua/ з територією села 

Малополовецьке не межує природоохоронна територія. 

Планувальні обмеження 

Проектом генерального плану села Малополовецьке враховані всі 

існуючі та передбачувані джерела екологічного впливу; територіально-

планувальна організація села запропонована з урахуванням всіх 

планувальних обмежень (згідно з Державними будівельними нормами 

України планування та забудова територій ДБН Б.2.2-12-2019 та Державними 

санітарними правилами планування та забудови населених пунктів ДСП 173-

96). 

В результаті аналізу природно-екологічної ситуації в документі 

державного планування складена Схема планувальних обмежень, яка стала 

однією із основних для вибору конкретних ділянок забудови. 

Важливим фактором територіально-планувального розвитку 

населеного пункту є санітарно-захисні зони всіх об’єктів виробничих, 
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сільськогосподарських, комунальних і транспортно-складських приміщень та 

ділянок. В структурі планувальних обмежень генплану враховані нормативні 

санітарно-захисні зони та санітарні розриви до житлової та громадської 

забудови від регламентованих існуючими еколого-містобудівними 

нормативами об’єктів, розташованими в межах села. 

Їх перелік наведений в таблиці 1.4.4. 

Таблиця 1.4.4. 

Система планувальних обмежень 

Об’єкти Нормативна 

СЗЗ, 

охоронна 

зона (м) 

Документ 

Існуючі 

СТОВ “Відродження” 100 ДСП 173-96 

СТОВ «Перемога» 100 ДСП 173-96 

Кладовища традиційного 

поховання  

Кладовище (недіюче) 

300 

100 
ДСанПіН 2.2.2.028-99 

ДП «Малополовецьке»  ДСП 173-96 

Тракторна бригада 100 ДСП 173-96 

Пилорама 50 ДСП 173-96 

Пасіка 300 ДСП 173-96 

Млин 

Млин (недіючий) 

50 
ДСП 173-96 

МТФ «Комінтерн» (недіюча) 50 ДСП 173-96 

Склади ДП «Малополовецьке» 50 ДСП 173-96 

АЗС 50 ДСП 173-96 

АЗС СТОВ «Відродження» 50  ДСП 173-96 

Проектні 

Виробничі території ІV класу 

шкідливості 

100 ДСП 173-96 

Виробничі території V класу 

шкідливості 

50 ДСП 173-96 

Транспортно-складська 

забудова V класу шкідливості 

50 ДСП 173-96 

Пункт прийому і сортування 

готової продукції 

(реконструкція млина) 

50 ДСП 173-96 

Господарський двір 

(реконструкція тракторної 

бригади) 

50 ДСП 173-96 

Логістичний центр 50 ДСП 173-96 
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Кладовище традиційного 

поховання 

300 
ДСанПіН 2.2.2.028-99 

 

Система планувальних обмежень техногенного характеру представлена 

санітарно-захисними зонами та охоронними зонами від промислових, 

складських територій, транспортних об’єктів, об’єктів комунального 

призначення та інженерних споруд і комунікацій. Для промислових 

підприємств, в межах СЗЗ яких знаходиться житлова забудова, органам 

виконавчої влади необхідно визначити своїм розпорядженням порядок 

розробки і погодження проектів організації СЗЗ. Проекти організації СЗЗ зі 

скороченням їх нормативних параметрів мають бути погоджені відповідними 

контролюючими органами і затверджені у встановленому законодавством 

порядку. 

Планувальні обмеження природоохоронного характеру представлені 

прибережними захисними смугами, параметри яких прийняті згідно з 

Водним Кодексом України, а саме статтею 88. 

Використання даних територій регламентується положеннями Водного 

та Земельного кодексів України та потребує максимального озеленення, 

благоустрою та обладнання місць відпочинку відповідно до вимог санітарних 

норм, що передбачено рішеннями генплану задля забезпечення екологічної 

безпеки населеного пункту. 

У прибережних захисних смугах уздовж річок та навколо водойм 

забороняється: 

розорювання земель (крім підготовки ґрунту для залуження й 

залісення), а також садівництво та городництво; 

зберігання та застосування пестицидів і добрив; 

влаштування літніх таборів для худоби; 

будівництво будь-яких споруд (крім гідротехнічних, гідрометричних та 

лінійних), у тому числі баз відпочинку, дач, гаражів та стоянок автомобілів; 

влаштування звалищ сміття, гноєсховищ, накопичувачів рідких і 

твердих відходів виробництв, кладовищ, скотомогильників, полів фільтрації 

тощо; 

миття та обслуговування транспортних засобів і техніки тощо. 

Об’єкти, що знаходяться у прибережній захисній смузі, можуть 

експлуатуватись, якщо при цьому не порушується її режим. Непридатні для 

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

господарювання, підлягають винесенню з прибережних захисних смуг. 

Проектом надані нормативні параметри ширини прибережної захисної 

смуги відповідно до характеристик водних об’єктів. 

 Визначена необхідність розроблення відповідної землевпорядної 

документації даним проектом генерального плану населеного пункту для 

охорони та подальшого оздоровлення акваторій. 

Серед інших обмежень, які враховуються при розробці проектних 

рішень Генплану необхідно відмітити: прибережні захисні смуги водних 
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об’єктів,  охоронні зони джерел водопостачання (артезіанських свердловин), 

охоронні зони електричних мереж. 

Для створення сприятливого режиму водних об'єктів, попередження їх 

забруднення, засмічення і вичерпання, знищення навколоводних рослин і 

тварин, а також зменшення коливань стоку вздовж річок, морів та навколо 

озер, водосховищ інших водойм встановлюються водоохоронні зони. 

Водоохоронна зона є природоохоронною територією господарської 

діяльності, що регулюється. Зовнішні межі водоохоронних зон визначаються 

за спеціально розробленими проектами. В межах села водоохоронні зони 

визначені відповідно до Водного кодексу України (ст. 87-88). 

У відповідності з чинним законодавством, Земельним і Водним 

кодексами, виділяються землі водного фонду, де заборонене будь-яке 

будівництво, крім гідротехнічних споруд. Це прибережні захисні смуги 

(ПЗС)  меліоративних каналів (10 м), ставків (25 м).  

Прибережні захисні смуги встановлюються для підтримання 

сприятливого гідрологічного та гідрохімічного режимів, поліпшення 

санітарного стану об’єктів. В цілому режими використання земель в межах 

ПЗС на території села дотримані. Для водопровідних насосних станцій зони 

санітарної охорони становлять не менше 30 м, а для водонапірних башт – не 

менше 15 м. 
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1.5.     ХАРАКТЕРИСТИКА СУЧАСНОГО СТАНУ СЕЛА 

1.5.1. Населення 

Чисельність постійно проживаючого населення в селі Малополовецьке 

на початок  2020 року становила 915 осіб, що складає біля 3 % від 

чисельності населення Фастівського району Київської області (30,331 тис. 

осіб на початок 2020 р.). За цим показником село належить до категорії 

великих сільських населених пунктів. 

Аналіз показників кількості населення села показує, що чисельність 

населення села поступово зменшується. За останні 7 років загальний приріст 

населення характеризується в основному негативними змінами – зменшення 

кількості жителів на 24 особи. Так, кількість наявного населення найбільше  

зменшилась у періоди 2018-2019, 2019-2020 рр. по 30 осіб, а позитивні зміни 

були наявні у період 2015-2016 рр. на 49 осіб (табл.1.5.1.). Показник 

щільності населення для села Малополовецьке становить приблизно 1,18 

осіб/га. 

Таблиця 1.5.1. 

Показники   чисельності населення у с. Малополовецьке з 2014-2020 рр. 
На початок року 2014 2015 2016 2017 2018 2019  2020 

Загальна кількість 

населення, осіб 
939 925 974 990 975 945 915 

 

Основною умовою, що визначає динаміку чисельності населення в селі, 

є природній і механічний рух населення. Показник природного приросту 

населення в селі рік від року був різним, так само, як і механічний приріст 

населення. Від’ємні показники відмічені у 2013-2014, 2014-2014, 2017-2018 

2018-2019, 2019-2020 рр., додатні значення були зареєстровані у 2015-2016 та 

2016-2017 рр. (табл. 1.5.2).  

Таблиця 1.5.2. 

Аналіз показників  приросту населення с. Малополовецьке у 2014-

2020 рр. 

осіб 
За рік 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Загальний приріст (+) чи 

зменшення (-) 
-11 -14 +49 +16 -15 -30 -30 

 

Демографічні процеси в селі відповідають загальній тенденції 

природного руху сільського населення Фастівського району. 

 

1.5.2. Вікова структура наявного населення 

Вікова структура наявного населення села Малополовецьке 

Фастівського району Київської області представлена в таблиці 1.5.3. 
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Таблиця 1.5.3. 

Структура населення с. Малополовецьке за віковими групами 

на початок 2020 р. 

Вікові групи населення 
Чисельність населення 

осіб % 

молодше працездатного віку (від 0 до 16 р.) 81 8,86 

у працездатному віці (від 16-58  до 60  р.) 496 54,2 

старше працездатного віку (58-60 р. і старше) 338 36,94 

Всього 915 100 

 

Станом на початок 2020 року найвища частка припадає на групу осіб 

працездатного віку (54,2 %), що свідчить про позитивну тенденцію 

соціально-демографічного та економічного розвитку села. Меншу, проте  

значну частку займає категорія осіб старше працездатного віку.  Особами 

пенсійного віку вважаються мешканці села у віці старше 58-60 років, що 

становлять 36,94 %. Лише 8,86 % від усього населення села становить група 

від 0 до 16 років. Переважання частки осіб старше працездатного віку над 

часткою осіб молодше працездатного віку говорить про поступове старіння 

населення с. Малополовецьке. 

В селі спостерігаються відмінності у статево-віковій структурі 

населення.  

Таблиця 1.5.4. 

Статево-вікова структура населення с. Малополовецьке 

на початок 2020р. 
вік жінки чоловіки 

0-6 р. 17 19 

7-15 р. 27 18 

16 - 58-60 р. 219 277 

58-60 р. і старше 211 127 
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Аналіз показників статево-вікової структури населення с. 

Малополовецьке  показує, що на період 2020 р. питома вага жінок у загальній 

чисельності населення несуттєво переважає над чисельністю чоловіків. Ця 

особливість проявляється в категорії осіб старших працездатного віку, проте 

поступається в категорії осіб працездатного віку. Дана тенденція загалом 

відповідає загальному тренду статево-вікової структури в Україні. 

 

1.5.3. Трудові ресурси 

Трудові ресурси села Малополовецьке, що на початок 2020р. становили 

570 осіб, формуються за рахунок населення працездатного віку, а також 

пенсіонерів, що працюють.  

Таблиця 1.5.5. 

Зайнятість трудових ресурсів с. Малополовецьке 

Показники 

Всього на 

території 

населеного 

пункту 

Структура 

зайнятості 

трудових 

ресурсів у % 

Всього населення 915  

Всього населення працездатного віку 496  

Непрацездатних осіб з обмеженими 

можливостями в працездатному віці 
13  

Пенсіонерів, що працюють 87  

Трудові ресурси, всього 570 100 

Зайнятих в сільському господарстві  76 13,33 

Зайнятих в особистому селянському 

господарстві, самозайняті особи та особи, що 

перебувають на утриманні інших 

463 81,22 

Зайнятих на підприємствах, що розташовані в 

межах населеного пункту 
- - 

Зайнятих на підприємствах, що розташовані за 

межами населеного пункту 
- - 

Навчаються з відривом від виробництва - - 

Зайнятих у сфері обслуговування 27 4,73 

Кількість безробітних 4 0,72 

 

За аналізом табл.1.5.5. найбільша чисельність зайнятих мешканців 

с. Малополовецьке це зайняті в особистому селянському господарстві, 

самозайняті та особи, що перебувають на утриманні інших, частка яких  

становить 81,22 % від загальної кількості трудових ресурсів населеного 

пункту. Число осіб зайнятих в сільському господарстві  складає 13,33 %. 

Частка зайнятих у сфері обслуговування становить 4,73 % від усього 

працездатного населення с. Малополовецьке.  

Варто зазначити, що в селі домінує число економічно неактивного 

населення. Дана проблемна ситуація свідчить про малу кількість робочих 

місць, розміщених в межах населеного пункту та про наявність потреби 

нарощування потужності господарського комплексу села.   
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1.5.4. Житловий фонд 

Житловий фонд села Малополовецьке, за даними сільської ради, на 

початок 2020 року сформували 757 садибних будинків, загальною площею 

42014 м2, де проживає 873 особи та 2 багатоквартирні будинки, де проживає 

42 людини, загальною площею 969 м2.  

Середній розмір садибного будинку становить 55,5 м2, а квартири в 

багатоквартирній забудові – 57 м2. Відповідно, забезпеченість житлом у 

розрахунку на одного мешканця в садибній забудові на початок 2020 року 

становила – 48,12 м2, а в багатоквартирній забудові – 16,57 м2.  

Показники існуючого житлового фонду наведені в таблиці 1.5.6.  

Загалом житловий фонд села характеризується задовільним технічним 

станом.  

Таблиця 1.5.6.  

Існуючий житловий фонд с. Малополовецьке 

Тип житлового 

фонду 

Існуючий житловий фонд Загальна 

площа, м2 

Кількість 

населення, 

осіб будинків квартир 

Садибна забудова 757 - 42014 873 

Багатоквартирна 

забудова 
2 17 969 42 

 

1.5.5. Невиробнича сфера 

Сфера послуг села Малополовецьке представлена  закладами 

обслуговування, що частково забезпечують належний рівень надання 

соціально гарантованих послуг для місцевого населення. 

Заклади освіти  

В західній частині села на вул. Шкільна функціонує навчально-

виховний комплекс на 320 місць, де на початок 2020 р. навчалася 45 особа. 

Також в межах села функціонує група короткотривалого перебування при 

Малополовецькому НВК, де наразі навчається 13 дітей.  

Заклади охорони здоров’я та соціального захисту 

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

розташована лікарська амбулаторія площею будівлі 217,8 м2, яка 

розрахований на 12 відвідувань за зміну.  

У центральній частині села розміщений реабілітаційний центр на 32 

місця, де працює 20 працівників. 

Заклади культури та мистецтва 

Сфера культурного обслуговування села Малополовецьке представлена 

будинком культури місткістю 400 одиниць з вбудованою бібліотекою, обсяг 

книжкового фонду якої складає 11 тис. книг. За межами села розміщена 

культова споруда на 50 місць.  

Підприємства торгівлі та харчування 

Існуюча в селі мережа підприємств торгівлі представлена 2 магазинами 

продовольчих та  непродовольчих товарів площею будівель 750 м2 (450 м2 
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торг. площі).  Розміщення всіх закладів торгівлі не дає змогу забезпечити в 

повній мірі нормативні вимоги щодо радіусу обслуговування для жителів с. 

Малополовецьке.  

В межах населеного пункту розміщені 2 підприємства харчування з 

наявністю 200 посадкових місць та задіянням 3 працівників.  

Організації та установи управління, проектні організації, кредитно-

фінансові установи, підприємства зв’язку, юридичні установи, правопорядку 

У центральній та південній частині села розміщені адміністративні 

будівлі КСП «Нове Життя»(недіюча) та СТОВ «Відродження» де працює 5 

осіб, а також в центрі села розміщене адміністративне приміщення сільської 

ради, що вбудовано у будинок культури і має 5 працівників. У будинок 

культури також вбудовано відділення зв’язку.  

Організації житлово-комунального господарства 

У південно-західній частині села та за його межами розташовані 3 

недіючих кладовища традиційного захоронення. 

В цілому, існуючий рівень забезпеченості наявного населення села 

основними підприємствами обслуговування відповідно до діючих нормативів 

ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування та забудова територій», наведений у табл. 

1.5.7. 

Таблиця 1.5.7. 

Забезпеченість населення с. Малополовецьке закладами обслуговування 

№ п\п 

Найменування 

установ та 

підприємств 

обслуговування 

Одиниці 

виміру 

Нормативна 

потужність 

Фактична 

потужність 

Рівень 

забез-сті, % 

1. Заклади освіти 

1.1. 

НВК "Заклад 

загальної середньої 

освіти І-ІІ ступенів - 

дитячий садок" 

місць 151 320 212 

2. Заклади охорони здоров’я та соціального захисту 

2.1. 
Лікарська 

амбулаторія 
об’єкт - 

 

1 

 

100 

2.2. 
Реабілітаційний 

центр 
місць 

За завданням 

на розробку 
32 100 

3. Заклади культури та мистецтва 

3.1. Бібліотека 

тис. 

одиниць, 

книг 

3,66 11 300 

3.2. Будинок кульутри місць 275 400 145 

3.3 Культова споруда місць - 1 100 

4. Підприємства торгівлі, громадського харчування і побутового обслуговування 

4.1. 
Підприємство 

торгівлі 

м2 торгової 

площі 
120 450 375 

4.2. 

Підприємство 

громадського 

харчування 

Посадкових 

місць 
37 200 540 
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№ п\п 

Найменування 

установ та 

підприємств 

обслуговування 

Одиниці 

виміру 

Нормативна 

потужність 

Фактична 

потужність 

Рівень 

забез-сті, % 

5. Організації та установи управління, науково-дослідні організації, підприємства зв’язку 

5.1 
Адміністративні 

будівлі  
об’єкт - 3 100 

5.2 Відділення зв’язку об’єкт - 1 100 

 

1.5.6. Господарський комплекс 

Господарський комплекс села Малополовецьке, що містить в собі 

установи та організації сфери послуг, об’єкти сільського господарства, а 

також підприємства в галузях промисловості, транспорту та комунально-

складського господарства, з погляду на історичну ретроспективу та 

функціонування біля меж населеного пункту сільськогосподарських 

підприємств має сільськогосподарську спеціалізацію.  

Загальна кількість місць прикладання праці в господарському 

комплексі становить 150 одиниці. Наявна проблема недостатньої 

забезпеченості населення даної території об’єктами господарського 

комплексу для розширення кількості робочих місць. Більшість жителів 

с.Малополовецьке працюють за його межами в сусідніх населених пунктах. 

Заклади освіти 

На території села функціонує НВК "Заклад загальної середньої освіти І-

ІІ ступенів" на 320 місць. Також в при Малополовецькому НВК функціонує 

група короткотривалого перебування.  

Заклади охорони здоров’я та надання соціальної захисту 

Представлені заклади цієї сфери лікарською амбулаторією, що 

задовольняє потреби в робочих місцях для 5 осіб.  

Заклади культури та мистецтва 

Заклади культури та мистецтва представлені будинком культури, що 

забезпечує 2 місця для прикладання праці, бібліотекою, яка створює 1 робоче 

місце, а також культовою спорудою з 2 працівниками. 

Оптова і роздрібна торгівля, підприємства харчування 

 На  даний час кількість робочих місць в  2 закладах торгівлі (магазинах 

продовольчих та непродовольчих товарів) складає 9 осіб. 

Підприємства харчування забезпечують роботою 3 працівників. 

Заклади у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування, 

надання інших видів послуг 

У межах території села Малополовецьке розміщені адміністративні 

будівлі підприємств та адміністративне приміщення сільської ради, де 

загалом працюють 10 осіб. У відділенні зв’язку залучено 4 робочих місця. 

Сільське, лісове та рибне господарство 

Біля меж  с. Малополовецьке розміщені ДП «Малополовецьке», СТОВ 

«Відродження», СТОВ «Перемога». Загалом у даних сферах відповідно до 

наданої інформації Малополовецькою сільською радою  зайнято 76 осіб.  

Промисловість, транспорт, комунально-складське господарство 
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Аналізуючи існуючий стан залучення  населення в ці сфери, то 

спостерігається відсутність розміщення промислових об’єктів в існуючих 

межах села Малополовецьке. Тому у  сфері промисловість, транспорт та 

комунально-складське господарство в існуючих межах населеного пункту не 

створено місць для прикладання праці.  

Частина робочих місць задіяна за рахунок інших сфер діяльності, таких 

як ведення особистого селянського господарства (найбільша кількість 

зайнятих трудових ресурсів села), невеликі підприємства малого бізнесу – 

особливо об’єкти сфери послуг.  

Таблиця 1.5.8. 

Структура місць прикладання праці за галузями економіки на території 

с. Малополовецьке 
Галузі економіки Осіб 

Сільське господарство 76 

Промисловість, транспорт, комунально-складське господарство - 

Оптова та роздрібна торгівля, підприємства харчування 12 

Охорона здоров’я та освіта  43 

Заклади культури та мистецтва 5 

Заклади у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування, 

надання інших видів послуг 
14 

Усього зайнято 150 

 

1.5.7. Озеленені території в існуючих межах села Малополовецьке 

В існуючих межах населеного пункту озеленені території представлені 

зеленими насадженнями вздовж вулиць і доріг (32,99) га, луговою 

рослинністью (74,84 га.), деревними насадженнями (33,58 га), вологолюбною 

рослинністю (13,1 га) 
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1.6. ІСНУЮЧА ПЛАНУВАЛЬНА СТРУКТУРА ТА ФУНКЦІОНАЛЬНЕ 

ЗОНУВАННЯ ТЕРИТОРІЇ НАСЕЛЕНОГО ПУНКТУ 

 1.6.1 Планувальна структура та функціональне зонування території 

Територія проектування за функціональним призначенням і характером 

використання поділяється на:                     

- житлову садибну забудову;  

- громадську забудову; 

- комунальну зону; 

- території особистих селянських господарств. 

Планувальна структура села Малополовецьке сформована, з 

врахуванням географічних особливостей місцевості та раціональної 

організації території в умовах даного рельєфу та формуванням водних 

поверхонь і представляє собою 3 пів острови між якими протікає річка.  

З  півдня на північ, по території села тече р. Собот та, прибережна 

захисна смуга складає 25 м., вище за течією розташовуються ставки, 

прибережна захисна смуга їх, також, складає 25 м., а там, де площа водного 

басейну перевищує 3 га. прибережна захисна смуга складає 50 м. 

По території села з півночі на південь проходять лінії електропередач 

напругою 10 кВ, охоронна зона ЛЕП складає 10м. 

На сході село Малополовецьке межує з Великополовецьким військовим 

тренувальним полігоном. 

Вздовж східної межі населеного пункту розташовані території 

державного лісового господарства, відповідно до складу лісу, протипожежна 

відстань, яка складає 50 м. і, відповідно, накладає певні обмеження на 

використання за своїм функціональним призначенням території, які 

потрапляють в цю зону. 

В північній частині села розташована історична культурна пам’ятка, 

джерело “Широка Криниця”, відповідно  охоронна зона складатиме 50 

метрів. 

В існуючих межах площа села складає 771 га. 

Житлова забудова. На даний час зона житлової забудови представлена 

переважно індивідуальною садибною забудовою із частково сформованими 

кварталами, житлові  території розташовані на ділянка розділених р. Собот, 

тому планувальна структура не є досить комфортною для майбутнього 

проектування.  

Деяка садибна забудова потрапляє в санітарно-захисну зону від 

кладовища, перш за все, ці будинки мають бути забезпеченими 

централізованим водопостачанням і каналізуванням, також, території в 

межах санітарних зон від кладовища мають певні обмеження у використанні. 

Громадська зона. Існуюча громадська забудова сконцентрована в 

центральній частині села і представлена сільською радою, будинком 

культури, бібліотекою, відділенням зв’язку, закладами торгівлі, на території 

промислових підприємств діють їдальні для персоналу, також наявні 

адміністративні будівлі цих підприємств . 
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Заклади освіти представлені  НВК “Загальноосвітня школа І-ІІ ступеня 

– Дитячий садок” та недіючим закладом дошкільної освіти. Частина території 

НВК потрапляє в санітарно-захисну зону від кладовища, використовувати цю 

територію за своєю функцією буде можливим після закінчення 

кладовищного періоду, 20-25 років, до цього терміну на цю територію 

накладаються певні обмеження у використанні. 

Село Малополовецьке забезпечено такими медичними закладами, як, 

лікарською амбулаторією, відділенням гереатричного профілю, до того ж, на 

території села розташований недіючий приватний заклад соціальної 

допомоги. 

Комунальна зона. На території села розташовано 4 кладовища 

традиційного поховання, 1-не з яких недіюче. 1-е знаходиться в центральній 

частині села і є недіючим, санітарно-захисна  зона складає 100 м., 2-е є 

частиною першого, але на даний момент функціонує, санітарно-захисна  зона 

складає 300 м., 3-е знаходиться в східній частині населеного пункту, є 

діючим, відповідно санітарно-захисна  зона становить 300 м., 4-е знаходиться 

на півдні, також є діючим з санітарно-захисною зоною 300 м., всі ці 

кладовища на перспективу проектним планом пропонується закрити. 

Інженерна інфраструктура. В центральній частині села розташована 

водонапірна башта, ще одна башта розташована на території промислових 

підприємств на півдні, на сході в межах прибережної захисної смуги р. Собот 

розташована насосна станція. 

          Транспортно-складська та виробнича забудова. На даний час, в 

існуючих межах села виробнича і складська забудови відсутні, але на півночі 

за межами населеного пункту розташована тракторна бригада з санітарно-

захисною зоною 100 м., і на її території знаходиться АЗС з санітарно-

захисною зоною 50 м., на сході розташовані складські території ДП  

“Малополовецьке”  з санітарно захисною зоною 50 м., до того ж, на півдні за 

межами території села розташована АЗС СТОВ  “Відродження”  з санітарно-

захисною зоною 50 м. 

           Виробнича забудов. В межах села промислові підприємства, окрім, 

млина в центральній частині села з санітарно-захисною зоною 100 м. 

відсутні, але межують з с. Малополовецьке на півночі півдні і заході. На 

півночі розташовано СТОВ  “Перемога” з санітарно-захисною зоною 100 м., 

на півдні території недіючої МТФ “Комінтерн”, а на півдні знаходяться такі 

підприємства, як: СТОВ  “Відродження”, ДП  “Малополовецьке” і пилорама, 

всі ці об’єкти мають санітарно-захисну зону 100 м., поруч знаходиться 

пасіка, відповідно до санітарних правил і норм санітарно-захисна зона 

складає 300 м. 

 
1.6.2. Об’єкти історико-культурної спадщини 

Згідно з даними Управління культури, національностей та релігій 

Київської обласної державної адміністрації в межах проектних територій 

села Малополовецьке знаходяться значна кількість об’єктів культурної 

спадщини, серед яких: 
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пам’ятки археології 

- Малополовецький археологічний комплекс, пам’ятка 

національного значення; 
- Курганна група, ІІІ тис. до н.е. – І тис. н.е.; 
- Поселення Малополовецьке-І, багатошарове, у східній частині 

села Малополовецьке; 
- Поселення Малополовецьке-ІІ, багатошарове, у західній частині 

села Малополовецьке; 
- Поселення Малополовецьке-2А, багатошарове, на захід від дамби 

в селі Малополовецьке; 
- Поселення Малополовецьке-2Б, багатошарове, на захід від дамби 

в селі Малополовецьке; 
- Поселення Малополовецьке-2В, багатошарове, на захід від дамби 

в селі Малополовецьке; 
- Поселення Малополовецьке-2Г, багатошарове, на захід від дамби 

в селі Малополовецьке; 
- Поселення Малополовецьке-2Д, багатошарове, на захід від дамби 

в селі Малополовецьке (хутір Яхнянський); 
- Поселення Малополовецьке-3, багатошарове, у східній частині 

села Малополовецьке; 
- Поселення Малополовецьке-4, у селі Малополовецьке; 
- Поселення Малополовецьке-5, багатошарове, на північний-захід 

від дамби в селі Малополовецьке; 
- Курган Могила Лядвига, в північно-західній частині села 

Малополовецьке; 
- Курганна група в північно-західній частині села Малополовецьке; 
- Поселення Малополовецьке-7, багатошарове, у західній частині 

села Малополовецьке; 
- Поселення Малополовецьке-8 Давня Русь, у східній частині села 

Малополовецьке; 
- Поселення Малополовецьке-9, у селі Малополовецьке; 
- Поселення Малополовецьке-10, у східній частині села 

Малополовецьке; 
- Поселення Малополовецьке-11, у східній частині села 

Малополовецьке; 
- Поселення Малополовецьке-12, у західній частині села 

Малополовецьке; 
- Поселення Малополовецьке-13, у селі Малополовецьке; 
- Курганна група, у північній частині села Малополовецьке; 
- Курганна група, у північній частині села Малополовецьке; 
- Курганна група, у південній частині села Малополовецьке; 
памятки історії 

- Братська могила воїнів Радянської Армії; 
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- Пам’ятник воїнам-односельцям, які загинули у роки Великої 

Вітчизняної війни; 

- Братська могила воїнів Радянської Армії і пам’ятник воїнам-

односельцям, які загинули у роки Великої Вітчизняної війни; 

- Братська могила воїнів Радянської Армії і пам’ятник воїнам-

односельцям, які загинули у роки Великої Вітчизняної війни;  

- Братська могила мешканців села, розстріляних фашистами 23 

листопада 1943 року. 

Всі об’єкти та території культурної спадщини, що виявлені і розміщені 

в селі Малополовецьке, нанесено на містобудівну документацію з 

врахуванням нормативних охоронних зон від них.  

В подальшому при реалізації проектних рішень Генерального плану 

села Малополовецьке в разі виявлення історико-культурних та археологічних 

пам’яток в межах населеного пункту, останні повинні бути відображені в 

містобудівній документації в обов’язковому порядку.  

 

1.6.3. Існуючий розподіл території 

Площа села  Малополовецьке становить – 771,83 га.  

У структурі землекористування частка території житлової забудови 

складає 210,51 га (27,28 %),  представлена садибною та багатоквартирною 

забудовою. Значну частину території 320,16 га (41,48 %) також займають 

сільськогосподарські угіддя.  

На громадську забудову припадає близько 0,86 %, яка представлена 

ділянками під заклади освіти, заклади охорони здоров’я, підприємства 

торгівлі, заклади культури тощо. 

Частка транспортної інфраструктури, що складає 21,08 га (2,73 %), 

формують переважно дороги з твердим та ґрунтовим покриттям. 

Комунальна зона в існуючому розподілі території населеного пункту 

складає 5,63 га – 0,74 %.  

Існуючий розподіл території відображений у таблиці 1.6.1. 

Таблиця 1.6.1 

Існуючий розподіл території с. Малополовецьке 

№ 

з/п 
Територія 

В існуючих межах 

га % 

1 Житлової садибної забудови 210,51 27,28 

2 Громадської забудови 6,65 0,86 

2.1 Існуюча 2,48 0,32 

2.2 Навчальний заклад 4,17 0,54 

3 Виробничої зони 2,27 0,3 

4 Комунальної зони 5,63 0,74 

4.1 Кладовища традиційного поховання 5,63 0,74 

5 Транспортно-складської забудови 0,07 0,01 

6 Транспортної інфраструктури 21,08 2,73 

6.1 Ґрунтові дороги 7,3 0,94 

6.2 Вулиці з твердим покриттям 13,78 1,79 
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7 Озеленені та ландшафтно-рекреаційні території 155,25 20,12 

7.1 Озеленення вздовж вулиць і доріг 32,99 4,27 

7.2 Лугова  рослинність 74,84 9,7 

7.4 Вологолюбна рослинність 13,1 1,7 

7.5 Деревні насадження 33,58 4,44 

7.6 Спортивні майданчики 0,75 0,01 

8 Водних поверхонь  49,97 6,47 

9 Сільськогосподарських угідь 320,16 41,48 

10 Інженерна інфраструктура 0,24 0,01 

11 Територія в межах населеного пункту, всього: 771,83 100 

  



40 

1.7.     ТРАНСПОРТ ТА ТРАНСПОРТНА ІНФРАСТРУКТУРА 

Автомобільні дороги 

Безпосередньо через село Малополовецьке проходить траса 

автомобільної дороги територіального значення Т-1013, яка проходить 

сполученням Фастів – Кожанка – Фурси – Яблунівка – Володарка. Дана 

дорога поблизу села відповідає параметрам ІІІ технічної категорії. В межах 

села дорога проходить по вулицям Паркова, Шляхова та Молодіжна.  

 Також поблизу села проходять траси автомобільних доріг 

державного та місцевого значення. Так зі східної сторони на відстані 14,6 км 

від села проходить траса автомобільної дороги регіонального значення Р-04, 

яка проходить сполученням Київ – Фастів – Біла Церква – Тараща – 

Звенигородка. Дана дорога відповідає параметрам ІІ-ІV технічної категорії. 

Автомобільна дорога регіонального значення Р-19 сполученням Фастів – 

Митниця – Обухів – Ржищів проходить з північно-східного боку від села на 

відстані 19,2 км. Дана дорога відповідає параметрам ІІІ-ІV. 

У таблиці 1.7.1 наведено перелік автомобільних доріг обласного та 

районного значення, які проходять в межах району.  

Таблиця 1.7.1 
Індекс дороги Маршрут проходження 

Автомобільні дороги обласного значення 

О102401 ВЕЛИКА СНIТИНКА - ПАЛЯНИЧИНЦI ЧЕPЕЗ 

ФАСТОВЕЦЬ 

О102402 ТРИЛIСИ - МАЛОПОЛОВЕЦЬКЕ 

О102403 ФАСТIВ -  БОРОВА - /М-05/ 

О102404 ФАСТIВ - СКРИГАЛIВКА 

О102405 ФАСТIВ - КОЩIЇВКА 

О102406 СКРИГАЛIВКА - ЯХНИ ЧЕРЕЗ КОЖАНКУ 

О102407  СТАНЦIЯ ПIВНI - /Р-19/ ЧЕРЕЗ ВЕЛИКУ МОТОВИЛІВКУ, 

ОЛЕНIВКУ 

О102408  МАЛОПОЛОВЕЦЬКЕ - ШАМРАЇВКА ЧЕPЕЗ ДУЛИЦЬКЕ 

О102409 ФАСТІВ - ВОЛИЦЯ 

О102410 ФЕДОРIВКА - ЯРОШIВКА ЧЕРЕЗ ВЕЛИКI ГУЛЯКИ, 

ДIДIВЩИНУ 

О102411  /Р-04/ - КОЩІЇВКА ЧЕРЕЗ ДОРОГИНКУ 

О102412 /ФАСТIВ - ДІДІВЩИНА /НА БРУСИЛІВ/- /ФАСТIВ - 

СКРИГАЛIВКА/ ЧЕРЕЗ ВЕПРИК 

О102413 ФАСТІВ-ДІДІВЩИНА /НА БРУСИЛІВ/ 

Автомобільні дороги районного значення 

С102401 /СКРИГАЛIВКА - ЯХНИ/ - СТЕПОВЕ 

С102402  МЛИНОК - ВЕПРИК 

С102403 /ФАСТIВ - ДІДІВЩИНА /НА БРУСИЛІВ/ - 

ПРИШИВАЛЬНЯ 

С102404 /ФАСТIВ - ДІДІВЩИНА/ НА БРУСИЛІВ/ - ВIЛЬНЕ ЧЕPЕЗ 

ДЕМИНIВКУ,ВIЛЬШАНСЬКУ НИВУ 

С102405 /ФАСТIВ-КОЖАНКА-ФУРСИ-ЯБЛУНІВКА-ВОЛОДАРКА/ 

- ЧЕРВОНЕ ЧЕРЕЗ ТРИЛIСИ, ПИЛИПIВКУ 

С102406 /КИЇВ-ФАСТІВ-БІЛА ЦЕРКВА-ТАРАЩА-

ЗВЕНИГОРОДКА/ - ВИШНЯ 
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С102407 КОЖАНКА - ПОЧУЙКИ 

С102408 /ФАСТIВ-КОЖАНКА-ФУРСИ-ЯБЛУНІВКА-ВОЛОДАРКА/ 

- БОРТНИКИ 

С102409 ПИЛИПІВКА - ЄЛИЗАВЕТIВКА 

С102410  ВИШНЯКИ - /ФАСТІВ-БОРОВА-/М-05/ ЧЕРЕЗ 

МОТОВИЛIВСЬКУ СЛОБIДКУ 

С102411 /ФАСТIВ - КОЩIЇВКА/ - ВЕЛИКА ОФIРНА 

С102412 /ФАСТІВЕЦЬ-ПАЛЯНИЧЕНЦІ/ - ГВАРДІЄЦЬ           

С102413 /ФАСТІВ-МИТНИЦЯ-ОБУХІВ-РЖИЩІВ-КАНІВ/ - 

КЛЕХIВКА 

С102414 ФЕДОРІВКА - ЛУЧИН 

С102415 КИЩИНЦІ - ПАЛЯНИЧЕНЦІ 

С102416 /ФЕДОРІВКА-ЯРОШІВКА/-ПРИШИВАЛЬНЯ 

С102417 ПІД'ЇЗД  ДО с.ОЛЕНІВКА 

С102818 ПІД"ЇЗД ДО смт.КОЖАНКА 

 

 Також по території села проходить траса автомобільної дороги 

обласного значення О102402 сполученням ТРИЛIСИ – 

МАЛОПОЛОВЕЦЬКЕ. В межах села траса даної дороги проходить по вулиці 

Паркова. 

Всі автомобільні дороги місцевого значення мають тверде покриття та 

відповідають параметрам ІV-V технічної категорії. 

 

Залізничний транспорт 

Село знаходиться поблизу потужного Фастівського залізничного вузла, 

тому поблизу села проходять наступні магістральні залізничні гілки: 

• Фастів – Козятин, двоколійна, електрифікована; 

• Фастів – Київ-Волинський, двоколійна електрифікована; 

•  Фастів – Миронівка, двоколійна, електрифікована; 

• Фастів – Житомир, одноколійна, електрифікована;  

Найбільшою залізничною станцією поблизу села є станція Фастів-1, яка 

є вузловою позакласною дільничною станцією Козятинської дирекції 

Південно-Західної залізниці. У 2018 році через станцію пройшло 93 пари 

поїздів, було відправлено 24209 пасажирів у прямому сполученні, 127691 

пасажирів в місцевому сполученні та 558250 у приміському сполучені. 

У Фастові функціонує моторвагонне депо, в якому відстоюються та 

проходять обслуговування електропоїзди Південно-Західної залізниці. 

 

Вулична мережа 

Вулична мережа села сформована здебільшого за радіальною схемою 

та складається з головних та житлових вулиць.  

Перелік головних вулиць приведено нижче в таблиці 1.7.2. 
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Таблиця 1.7.2 

ПЕРЕЛІК ГОЛОВНИХ ВУЛИЦЬ 
№ Назва вулиці Ширина проїзної 

частини, метрів 

Ширина вулиці в 

межах червоних 

ліній 

(розрахунковий 

строк), метрів 

1 Молодіжна 7,0-8,0 25 

2 Шляхова 6,5-7,5 25 

3 Паркова 6,5-7,0; 4,5-5,0 25 

4 Гагаріна 4,0-4,5 25 

5 Корольова 4,0-4,5 25 

6 Калинова 3,5-4,0 25 

7 Л. Українки 4,0-5,0 25 

8 Центральна 5,0-5,5 25 

9 Щастя 4,5-5,5 25 

10 Польова 3,5-4,0 25 

11 Пушкіна 6,0 25 

 

 

Протяжність головних вулиць становить 21,3 км, а загальна 

протяжність вуличної мережі в селі становить 45,8 км. Щільність вуличної 

мережі в селі на даний момент становить 17,8 км/км2. 

 

Внутрішньо-сільський транспорт  

На сьогоднішній день перевезення населення села у внутрішньо-

сільському сполучені громадським транспортом частково здійснюється 

лініями руху приміського автобусу, які проходять по автомобільній дорозі 

територіального значення. Протяжність ліній руху автобусу становить 5,3 км, 

а щільність мережі руху громадського транспорту становить 1,9 км/км2, що 

відповідає нормативним вимогам. 

 

Автомобільний транспорт 

На даний момент в селі знаходиться 115 легкових автомобілів, 4 

вантажні автомобіля та 7 мікроавтобусів. Загальний рівень автомобілізації 

становить 140 автомобілів на 1000 мешканців, в тому числі рівень 

автомобілізації легковими індивідуальними автомобілями становить 126 

автомобілів на 1000 мешканців. 
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1.8.     ІНЖЕНЕРНА ІНФРАСТРУКТУРА 

Розділ виконано у вигляді схеми, де подано принципові рішення щодо 

інженерного забезпечення села Малополовецьке Фастівського району 

Київської області. 

Розділ виконано на підставі таких основних нормативних документів:  

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

 ДБН В.2.5-64:2012 «Внутрішній водопровід та каналізація»; 

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

споруди»; 

  ДБН В.2.5-75:2013 «Каналізація. Зовнішні мережі та споруди»; 

  ДСТУ-Н Б В.1.1-27:2010 «Будівельна кліматологія»; 

  ДБН В.2.5-77:2014 «Котельні»; 

  ДБН В.2.5-67:2013 «Опалення. Вентиляція та кондиціонування»; 

  ДБН В.2.5-20-2018 «Газопостачання»; 

 ДБН В.2.5-39-2008 «Теплові мережі» 

  ДБН В.2.5-23-2010 «Проектування електрообладнання об‘єктів 

цивільного призначення»; 

 ДБН В.1.1-7-2016 «Пожежна безпека об’єктів будівництва»; 

 ДСанПіН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, 

призначеної для споживання людиною». 

 ДСТУ 3013-95 «Гідросфера. Правила контролю за відведенням 

дощових і снігових стічних вод з території міст і промислових підприємств»; 

 ДСТУ-Н Б.2.5-71:2013 «Споруди для очищення поверхневих 

стічних вод. Настанова з проектування (БН 496-77, MOD)»; 

 ДСТУ-Н Б В.2.6-188:2013 «Настанова з проектування огорож 

майданчиків і ділянок підприємств, будинків і споруд (БН 441-72*, MOD)»; 

 ДБН В.2.2-15-2005 «Житлові будинки. Основні положення»; 

 ДБН В.2.2-16:2005 «Культурно-видовищні та дозвіллєві заклади». 

 ДБН В.2.2-10-2000 «Заклади охорони здоров'я»; 

 ДБН В.2.2-23-2009 «Підприємства торгівлі»; 

 ДБН В.2.2-13-2003 «Спортивні та фізкультурно-оздоровчі 

споруди»; 

 ДБН В.2.2-11-2002 «Підприємства побутового обслуговування»; 

 ДБН В.2.2-20-2008 «Готелі». 

 

Водопостачання 

На час складання проекту в селі частково присутнє централізоване 

водопостачання, що охоплює частину житлової і громадської забудови. Стан 

існуючих водопровідних мереж задовільний. Промислові підприємства 

мають локальні системи водопостачання. Джерелом для локальних систем є 

підземні водоносні горизонти, що живлять артезіанські свердловини, які 

розташовуються на територіях існуючої промислової забудови. Населення 
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користується шахтними колодязями, які розташовуються переважно на 

присадибних ділянках.  

В селі не вирішено у повній мірі питання протипожежного та 

технічного водопостачання.  

 

Водопровідні мережі та споруди 

Існуючі водопровідні мережі перебувають в задовільному стані. 

 

Каналізування 

На час складання проекту на території села централізоване 

каналізування відсутнє. Населення садибної забудови користується 

дворовими вбиральнями з водонепроникними вигребами. Промислові 

підприємства мають локальні системи каналізування. 

 

Теплопостачання 

Існуючий житловий фонд села Малополовецьке складається з 757 

садибних житлових будинків та 2-х багатоквартирних житлових будинів. 

Опалення та гаряче водопостачання індивідуальних садибних та 

багатоквартирних житлових будинків здійснюється побудинково від 

індивідуальних побутових теплогенераторів, що працюють на природному 

газу та від електричних приладів. 

Крім того, на території села розташовані громадські споруди. 

Опалення, вентиляція та гаряче водопостачання громадських споруд 

здійснюється від теплогенераторних з котлами, що працюють на природному 

газу або від електричних приладів. 

 

Газопостачання 

На теперішній час газопостачання с. Малополовецьке вирішено на базі 

використання природного мережного газу. 

Газопостачання у межах села вирішено трьохступеневою системою з 

подачею газу по газопроводах високого тиску через ГРП, та розподілено по 

населеному пункті мережею газопроводу середнього та низького тисків. 

 

Електропостачання 

Електропостачання села Малополовецьке здійснюється від ПС 35/10 кВ 

енергосистеми Київської області. По території населеного пункту проходять 

ПЛ-35 кВ, ПЛ-10 кВ, ПЛ-0,4 кВ.  

Споживачі в межах с. Малополовецьке отримують електроенергію по 

мережах 10 кВ та 0,4 кВ, які виконані повітряними та кабельними лініями від 

трансформаторних підстанцій ТП-10/0,4 кВ. 

В с. Малополовецьке розташовані 15 трансформаторних підстанцій 

10/0,4 кВ. 

Існуючі повітряні електромережі 10 кВ, які споруджено на 

залізобетонних опорах, перебувають в задовільному стані. 
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Існуючі повітряні електромережі 0,4 кВ споруджено на залізобетонних 

опорах і вони частково знаходяться в незадовільному стані. 

Споживачами електроенергії с. Малополовецьке є підприємства різних 

галузей народного господарства: торгівля, комунально-побутові та інші 

споживачі. 
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2. ОБГРУНТУВАННЯ ТА ПРОПОЗИЦІЇ 

2.1. СТРАТЕГІЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ 

С.ТАРАСІВКА 

Село Малополовецьке входить до складу Малополовецької сільської 

ради. 

Враховуючи наявні ресурси проектних територій відповідно до  

проектних рішень генерального плану та вище наведених економічних 

розрахунків з перспективою розвитку села Малополовецьке на 20 років було 

визначено декілька стратегічних напрямків  подальшого розвитку проектних 

територій: сільськогосподарський, виробничий, туристично-рекреаційний та 

соціального розвитку. 

Забезпечення стратегії розвитку відбудеться за рахунок ефективного 

використання наявних ресурсів в проектних межах населеного пункту та в 

разі врахування можливостей територій, що входять до Малополовецької 

сільської ради.  

Стимулювання розвитку сільськогосподарського виробництва, а саме: 

розвиток фермерського господарства, комплексу переробки продукції 

рослинництва та органічного землеробства, що дасть можливість для 

розвитку складських територій, харчової та легкої промисловості в межах 

населеного пункту.  

Проектом пропонується доповнити існуючі сільськогосподарські 

підприємства та розмістити ряд підприємств IV та V класу загальною 

площею 13,8 га, що значно збільшить кількість робочих місць в проектних 

межах села Малополовецьке. Генеральним планом села Малополовецьке 

заплановано розташувати на території населеного пункту складських 

територій V класу шкідливості, що дозволить сформувати необхідну 

транспортно-складську базу для розвитку всього господарського комплексу 

села. Проектними рішеннями також передбачено розвиток альтернативних 

джерел енергії, а саме: сонячних батарей, в межах населеного пункту. 

Наведені заходи підвищать спроможність місцевої економіки. 

Відповідно до визначення стратегії сталого перспективного розвитку 

соціальна складова представлена об’єктами соціальної інфраструктури згідно 

з державними будівельними нормами (навчальними закладами, закладами 

медичного обслуговування, об’єктами торгівлі, громадського харчування, 

побутового обслуговування, кредитно-фінансових установ, організацій та 

установ управління).  

Враховуючи розміщення в проектних межах села Малополовецьке 

відділення гереатричного профілю та закладу охорони здоров’я та соціальної 

допомоги (будується) у селі доцільно розвивати і надалі рекреаційну та 

лікувально-відновлювальну функцію, що дозволить збільшити кількість 

туристів та відпочиваючих та у перспективі сформувати основний центр 

рекреації в межах району. 

Таким чином забезпечення стратегії розвитку відбудеться за рахунок 

існуючих ресурсів в межах проектних територій та за рахунок можливостей 

запроектованих об’єктів, а саме: 
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 підвищення рівня зайнятості мешканців села за рахунок 

збільшення кількості робочих місць у  сфері послуг, промисловості та 

сільськогосподарського виробництва, а також  передбачена можливість 

працевлаштування осіб із сусідніх населених пунктів; 

 урегулювання земельних відносин в проектних межах; 

 підвищення ефективності використання комунальної 

інфраструктури; 

 підвищення ефективності роботи транспортної інфраструктури; 

 збереження та розвиток об’єктів культурної спадщини; 

 гармонійний розвиток села з урахуванням інтересів громади, 

бізнесу та влади; 

 забезпечення екологічної безпеки – оздоровлення водойм, 

проведення необхідних заходів з інженерної підготовки та захисту території 

та створення можливостей для розвитку рекреації в межах населеного 

пункту. 
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2.2. ПЕРСПЕКТИВНА ЧИСЕЛЬНІСТЬ НАСЕЛЕННЯ 

На розрахунковий період до 2040 року очікується позитивна динаміка 

зростання чисельності населення села Малополовецьке, що зумовлено в 

основному механічним приростом у результаті збільшення кількості місць 

прикладання праці та розширенням території житлової забудови.  

Існуюча чисельність наявного населення села становить 915 осіб. 

Чисельність наявного населення села на кінець розрахункового періоду 

зросте в 1,47 разів і становитиме, як очікується, 1350 осіб. Даний розрахунок 

здійснений на основі виділеної площі під проектну садибну (47,85 га) 

відповідно до табл. 6.6. ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування та забудова 

територій» та наведений у розділі 2.6 Пояснювальної записки Генерального 

плану села Малополовецьке. 

Механічний приріст населення села Малополовецьке в розрахунковий 

період матиме позитивну тенденцію. Відповідно до прогнозу, за рахунок 

міграційних процесів кількість мешканців села щорічно зростатиме на 15-30 

осіб (табл. 2.2.1.; табл. 2.2.2). 

Таблиця 2.2.1. 

 Показники перспективного руху населення с. Малополовецьке у 2020-

2040 рр. 

осіб 
За рік 2020-2024 2025-2029 2030-2034 2035-2040 

Загальний приріст (+) 

чи зменшення (-) 
+93 +107 +128 +107 

 

Таблиця 2.2.2 

Перспективна динаміка зміни чисельності населення с. Малополовецьке 

 у 2020-2040 рр. 

осіб 
За рік 2020 2025 2030 2035 2040 

Загальна кількість 

постійного населення  
915 1008 1115 1243 1350 

 

На перспективу механічний приріст населення буде забезпечуватись за 

рахунок осіб у працездатному віці. Протягом розрахункового періоду 

чисельність населення в цій віковій групі зросте з 433 осіб у 2020 році до 600 

осіб у 2040 році.  

Це сприятиме збереженню високої частки працездатного населення, 

яка в перспективі продовжить становити понад 60% від загальної чисельності 

населення.  

На перспективу механічний приріст населення буде забезпечуватись за 

рахунок осіб у працездатному віці. Протягом розрахункового періоду 

чисельність населення в цій віковій групі зросте з 496 осіб у 2020 році до 743 

осіб у 2040 році.  

Це сприятиме підвищенню високої частки працездатного населення, 

яка в перспективі становитиме 55% від загальної чисельності населення.  
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Відповідно до існуючої вікової структури проектними рішеннями 

передбачено збереження та покращення існуючого співвідношення статево-

вікової структури, що створить сприятливі умови для розвитку усіх 

елементів господарської діяльності села. 

Таким чином, на кінець розрахункового періоду прогнозується 

збереження осіб молодше працездатного віку часткою 13% (176 осіб), та 

незначне зменшення частки старше працездатного віку до 27% (431 особа).  
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2.3. ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ГОСПОДАРСЬКОГО 

КОМПЛЕКСУ 

Проаналізувавши історичну ретроспективу та зваживши всі актуальні 

погляди сьогодення, господарський комплекс села, що містить в собі 

установи та організації сфери послуг, об’єкти сільського господарства, а 

також підприємства в галузях промисловості та комунально-складського 

господарства, має чіткі перспективи направлені на поєднання 

функціонування промислових підприємств  із веденням сільського 

господарства. Також важливим завданням для комплексного розвитку 

населеного пункту стало забезпечення комфортного проживання жителів 

шляхом розміщення необхідних об’єктів  сфери послуг та розвиток рекреації 

в проектних межах села Малополовецьке. 

Проектними рішеннями генерального плану села Малополовецьке 

передбачено збільшення проектних меж села у північній, північно-західній, 

західній, північно-східній, східній, південно-західній, південній, південно-

східній частинах.  

Загалом територія Малополовецької сільської ради має досить значний 

економічний потенціал. Територія потребує насиченості та збагачення як 

виробничої, так і невиробничої сфери та відповідних організаційних заходів. 

Загалом кількість місць прикладання праці в господарському комплексі 

села збільшиться й на кінець розрахункового періоду, досягне біля 725 

одиниць. 

Структура розподілу трудових ресурсів села Малополовецьке за 

сферами діяльності на перспективу відображено у таблиці 2.3.1. 

Таблиця 2.3.1. 

Зайнятість населення на проектних територіях на кінець 

розрахункового періоду 

Галузі економіки Осіб 

Сільське, лісове та рибне господарство 182 

Промисловість, транспорт, комунально-складське господарство 369 

Оптова та роздрібна торгівля; підприємства харчування  31 

Заклади освіти 33 

Охорона здоров’я  49 

Заклади культури й мистецтва, культові споруди, спорт, розваги та 

відпочинок 29 

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування, 

надання інших видів послуг 42 

Усього зайнято 735 

 

Завдяки раціональному використанню наявних ресурсів, дана територія 

у перспективі стане ще більш інвестиційно привабливою. 

Інвестиційне підґрунтя також буде створено завдяки розвитку 

невиробничої сфери. 
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Заклади освіти 

Згідно з проектом Генерального плану передбачено використання 

існуючого НВК "Заклад загальної середньої освіти І-ІІ ступенів - дитячий 

садок", а також будівництво окремого дитячого садка площею  900 м2 на 40 

місць з 10 працівниками. 

Також запроектовано будівництво дитячої позашкільної установи на 30 

місць, що буде обслуговуватися 7 працівниками. 

Загалом у сфері освіти проектними рішеннями передбачається 

збільшити наявну кількість робочих місць до 25 осіб. 

Заклади охорони здоров’я  

Проектними рішеннями генерального плану передбачено збільшення 

до 30 відвідувань в лікарській амбулаторії та створення робочих місць для 5 

осіб та розміщення травмпункту з 10 відвідуваннями за зміну на 2 

працівниками. 

Враховуючи кількість населення, на території населеного пункту буде 

діяти 1 аптечний пункт – в центральній частині населеного пункту, де буде 

працювати 2 осіб.  

Також передбачено збереження реабілітаційного центру на 32 місця із 

задіянням 20 працівників, а також будівництво закладу соціальної допомоги 

на 50 відвідувань за зміну та 20 працівниками. 

У сфері охорони здоров’я та надання соціальної допомоги збільшиться 

кількість працюючих орієнтовно до 49 осіб. 

Фізкультурно-оздоровчі та спортивні споруди 

В селі на перспективу проектується стадіон з площею 2,07 га та 

спортивний комплекс на 100 місць та задіянням 12 працівників.  

Установи культури й мистецтва, культові споруди 

Проектними рішеннями передбачено збереження та реконструкція 

наявних закладів культури й мистецтва, де працюватимуть 5 осіб і 

запроектовано будівництво культурно-дозвільного центру місткістю 75 місць 

та 10 працівниками в центральній частині села. 

Також запроектовано створення музею історії рідного краю на 35 осіб 

та із залученням 2 працівників. 

У цій сфері планується залучити 17 працівників. 

Організації та установи управління, проектні організації, кредитно-

фінансові установи, підприємства зв’язку, юридичні установи, правопорядку 

Проектними рішеннями передбачено збереження адміністративних 

будівель, де на перспективу будуть місця для праці 10 осіб. Запроектовано  

відділення банку з 2 працівниками в центральній частині с. Малополовецьке. 

Також зберігається відділення зв’язку (поштове відділення) з 4 

працівниками. 

Запроектовано створення центру надання адміністративних послуг з 5 

працівниками у центральній частині села, підприємств побутового 

обслуговування на 5 робочих місць та підприємства централізованого 

виконання замовлень на 6 працівників. 

Загалом у цій сфері планується залучити 32 особи. 



52 

Підприємства  торгівлі  харчування і побутового обслуговування 

Для задоволення потреб населення було запроектовано додатково 

заклади торгівлі, з 19 працівниками, загальною площею біля 545 м2, що 

будуть розміщені пропорційно по всій проектній території та підприємства 

харчування з 245 посадочних місць з забезпеченням 12 робочих місць по всій 

території села. 

Організації  житлово-комунального господарства  

На перспективу передбачено відведення територій під нове проектне 

кладовище в північній частині села. 

Неподалік від нового кладовища проектом розміщено бюро 

похоронного обслуговування, з забезпеченням 2 місць праці. 

Передбачено включення проектними межами двох пожежно-

рятувальних підрозділів в південно-східній та північно-західній частині села 

Малополовецьке де буде задіяно 8 працівників. Передбачено на кожний 

підрозділ по два пожежних автомобілі. 

Таблиця 2.3.2 

Забезпечення потреб у закладах культурно-побутового обслуговування 

№ 

з/п 

Найменування установ та 

підприємств 

обслуговування 

Одиниця 

виміру 

Нормативи ДБН 

Б.2.2-12:2019 

Проектна 

місткість 

Існуючі 

установи, що 

зберігаються 

на 

перспективу 

Заклади освіти 

1. НВК "Заклад загальної 

середньої освіти І-ІІ 

ступенів - дитячий 

садок" 

місць 

6-15 років – 100%; 

16-18 років – 80-

90% 

360 320 

2. Заклад позашкільної 

освіти 
місць 

15,3 % від 

кількості учнів 
30 - 

Заклади охорони здоров’я та соціального забезпечення, відпочинку та туризму 

3. Лікарська амбулаторія 
об’єкт - 1 1 

4. Травмпункт 
об’єкт - 10 - 

6. Аптека об’єкт - 1 - 

7. Відділення 

гереатричного профілю 
місце 

за завданням на 

проектування 
32 32 

8. Заклад охорони 

здоров’я та соціальної 

допомоги 

відвідува

нь за 

зміну 

за завданням на 

проектування 
50 - 

9. 

Стадіон 

площа 

ділянки 

(га) 

70 м2 загальної 

площі на 1000 

осіб 

2,07 - 

10. 

Спортивний комплекс 
м2 площі 

підлоги 

80 м2 площі 

підлоги на 1000 

осіб 

1150 - 

Заклади культури та мистецтва 

11. Будинок культури  

 
місць 

300-400 місць на 

1000 осіб 
400 400 
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12. Бібліотека 

(вбудована в БК) тис. книг 

4 тис. одиниць 

зберігання на 1000 

населення 

11 11 

13. Культова споруди 

місць 
за завданням на 

проектування 
50 50 

14. Музей історії рідного 

краю 

м2 

загальної 

площі 

за завданням на 

проектування 
200 - 

15. Культурно-дозвільний 

центр 
 

140 місць на 1000 

осіб 
75 - 

Підприємства торгівлі, харчування(заклади ресторанного господарства) та побутового 

обслуговування 

16. Магазини м2 

торгової 

площі 

120 м2 на 1000 

жителів 
545 450 

17. Підприємства  харчування 
місць 

40 на 1000 

жителів 
245 200 

18. Підприємства 

побутового 

обслуговування 

робочих 

місць 
2 на 1000 жителів 5 - 

19. Підприємства 

централізованого 

виконання замовлень 

робочих 

місць 

 

4 на 1000 жителів 6 - 

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

підприємства зв’язку, юридичні установи, правопорядку 

20. Адміністративне 

приміщення сільської 

ради 

об’єкт 
за завданням на 

проектування 
1 1 

21. Адміністративні 

приміщення 

промислових 

підприємств 

об’єкт 
за завданням на 

проектування 
1 2 

22. Заклад зв’язку (поштове 

відділення) 
об’єкт 

0,16 на 1000 

жителів 
1 1 

23. Відділення банку 

операційн

е місце 

1 на 1-2 тис. 

жителів 
1 - 

Організації житлово-комунального господарства 

24. Пожежно-рятувальні 

підрозділи 

об’єкт/ 

пожежни

й 

автомобі

ль 

Згідно з ДСТУ 

8767:2018 

«Пожежно-

рятувальні 

частини» 

2/2 - 

25. Кладовищу 

га 0,1га/1000 осіб 1,01 5,63 

26. Бюро похоронного 

обслуговування об’єкт 
Не менше 1 на 

0,25 млн. осіб 
1 - 
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Сільське, лісове та рибне господарство 

На перспективу передбачено створення нових місць прикладання праці 

за рахунок розвитку тепличного господарства, пасічництва та органічного 

землеробства зі створенням 11 робочих місць, а також за рахунок збільшення 

потужності виробництва діючих сільськогосподарських підприємств (СТОВ 

«Відродження» та СТОВ «Перемога») із 160 працівниками, передбачених в 

проектних межах села Малополовецьке. Елеватори та пункт прийому і 

сортування готової продукції є супутніми або допоміжними до 

функціонування сільськогосподарського комплексу, де  будуть працювати 11 

осіб. 

Це дозволить на кінець прогнозного періоду збільшити загальну 

кількість зайнятих в даній господарській сфері до 182 осіб.  

Промисловість, транспорт, комунально-складське господарство 

Генеральним планом в межах проектних територій передбачено 

розміщення пилорами, ремісничих господарств, підприємства по переробці 

продукції рослинництва, виробництва оліємаргарину, хлібозаводу, 

молочного та маслопереробного заводу, консервного заводу, фабрики 

харчової заготівельної, меблевої фабрики загальною площею 12,5 га та 

задіянням 139 робітників та інших виробничих та складських території IV-V 

класу із площею 52,51 га та створенням 185 робочих місць. Запроектовано 

розміщення сонячних батарей, логістичного центру, АЗС, що буде займати 

територію в 21,48 га та залучить 23 робітників.  

Проектними рішеннями передбачено збереження існуючих 

підприємств (ДП «Малополовецьке») у межах проектної території 

населеного пункту. Загалом у сферах промисловості, транспорту та 

комунально-складського господарство планується залучити близько 369 

нових робочих місць.  

Частина робочих місць буде забезпечена за рахунок інших сфер 

діяльності, таких як ведення особистого селянського господарства, невеликі 

підприємства малого бізнесу – особливо об’єкти сфери послуг. 

Таблиця 2.3.3 

Об’єкти господарського комплексу села Малополовецьке на кінець 

розрахункового періоду 

№ 

п/п 

Найменування 

установ та підприємств 

обслуговування 

Одиниці 

виміру 
Місткість 

Проектний 

розмір 

земельної 

ділянки, га 

Кількість 

працівників 

1 2 4 5 6 7 

1. Заклади освіти 

1.1 

НВК "Заклад загальної 

середньої освіти І-ІІ ступенів - 

дитячий садок" 

місць 360 4,33 26 

1.2 Дитяча позашкільна установа  місць 30 0,42 7 

2. Заклади охорони здоров’я та соціального забезпечення 

2.1 Лікарська амбулаторія  
відвідувань 

за зміну 
30 0,05 5 
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2.2 Травмпункт 
відвідувань 

за зміну 
10 0,2 2 

2.3 Аптека  об’єкт 1 0,1 2 

3. Установи та організації спорту, культури та мистецтва, рекреації та туризму 

3.1 
Відділення гереатричного 

профілю  
місце 32 0,67 20 

3.2 
Заклад охорони здоров’я та 

соціальної допомоги 

відвідувань 

за зміну 
50 0,35 20 

3.3 Стадіон 

площа 

ділянки 

(га) 

2,07 2,07 - 

3.4 Спортивний комплекс 
м2 площі 

підлоги 
1150 0,9 12 

3.5 Будинок культури  місць 400 0,1 2 

3.6 Бібліотека  тис. книг 11 
У будівлі 

БК 
1  

3.7 Культова споруда місць 50 0,15 2 

3.8 Музей історії рідного краю 

м2 

загальної 

площі 

200 0,2 2 

3.9 Культурно-дозвільний центр місць 75 0,35 10 

4. Підприємства торгівлі, заклади громадського харчування та побутового обслуговування 

4.1 Підприємства торгівлі 
м2 торгової 

площі 
545 1 19 

4.2 Підприємства харчування пос. місць  245 0,95 12 

4.3 
Підприємства побутового 

обслуговування 

робочих 

місць 
5 0,25 5 

4.4 

Підприємства 

централізованого виконання  

замовлень 

робочих 

місць 
6 0,34 6 

5. Організації та установи управління, проектні організації, кредитно-фінансові установи, 

підприємства зв’язку, юридичні установи, правопорядку 

5.1 
Адміністративне приміщення 

сільської ради 
об’єкт 1 

У будівлі 

БК 
5 

5.2 
Центр надання 

адміністративних послуг 
об’єкт 1 0,4 5 

5.3 
Адміністративні приміщення 

промислових підприємств 
об`єкт 1 0,35 5 

5.4 
Відділення банківської 

установи 

операційне 

місце 
1 0,1 2 

5.5 
Відділення зв’язку (поштове 

відділення) 
об’єкт 1 

У будівлі 

БК 
4 

6. Організації житлово-комунального господарства 

6.1 
Пожежно-рятувальні 

підрозділи 

об’єкт/ 

пожежний 

автомобіль  

2/2 0,78 8 

6.2 
Бюро похоронного 

обслуговування  
об’єкт 1 0,16 2 

6.3 Кладовище (проектне) 

площа 

ділянки  

(га) 

1,01 1,01 - 
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7. Об’єкти сільського, лісового та рибного господарства 

7.1 СТОВ «Відродження» (МТФ) 

площа 

ділянки 

(га) 

2,8 2,8 60 

7.2 
СТОВ «Відродження» (склади 

– відкриті площадки) 

площа 

ділянки 

(га) 

6,4 6,4 
Входять у 

штат СТОВ 

7.3 АЗС СТОВ “Відродження” 

площа 

ділянки 

(га) 

0,2 0,2 
Входять у 

штат СТОВ 

7.4 СТОВ «Перемога» 

площа 

ділянки 

(га) 

4,6 4,6 100 

7.5 Господарський двір 

площа 

ділянки 

(га) 

1,4 1,4 12 

7.6 Пасіка 

площа 

ділянки 

(га) 

0,6 0,6 3 

7.7 Тепличне господарство  

площа 

ділянки 

(га) 

2,35 2,35 3 

7.8 Органічне землеробство 

площа 

ділянки 

(га) 

13,9 13,9 5 

8. Об’єкти промисловості, транспорту, комунально-складського господарства 

8.1 
Альтернативні джерела енергії 

(сонячні батареї) 

площа 

ділянки 

(га) 

16,37 16,37 5 

8.2 
Пункт прийому і сортування 

готової продукції 

м2 площі 

підлоги 
100 0,1 3 

8.3 ДП «Малополовецьке» 

площа 

ділянки 

(га) 

4,6 4,6 10 

8.4 Пилорама 
м2 площі 

підлоги 
100 0,2 3 

8.5 Складські території V класу  
м2 площі 

підлоги 
18000 9,13 20 

8.6 Логістичний центр 
м2 площі 

підлоги 
12000 4,81 15 

8.7 АЗС 

площа 

ділянки 

(га) 

0,3 0,3 3 

8.8 
Ремісничі господарства 

(кузня, токарня тощо)  

м2 площі 

підлоги 
750 1,5 10 

8.9 Елеватори  (IV клас) 

площа 

ділянки 

(га) 

1,5 1,5 8 

8.10 

Підприємство по переробці 

продукції рослинництва   (IV 

клас) 

м2 площі 

підлоги 
7500 1,5 12 
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8.11 
Виробництво оліємаргарину 

(IV клас) 

м2 площі 

підлоги 
900 1,25 15 

8.12 Хлібозавод  (V клас) 
м2 площі 

підлоги 
1200 1,3 15 

8.13 
Молочний та маслоробний 

завод (V клас) 

м2 площі 

підлоги 
1800 2 17 

8.14 Консервний завод (V клас) 
м2 площі 

підлоги 
950 1 12 

8.15 
Фабрика харчова заготівельна 

(V клас) 

м2 площі 

підлоги 
2200 2,5 30 

8.16 Меблева фабрика (V клас) 
м2 площі 

підлоги 
1900 1,25 25 

8.17 
Інші виробничі території  

класу IV класу 

м2 площі 

підлоги 
8500 7,14 40 

8.18 
Інші виробничі території  

класу V класу 

м2 площі 

підлоги 
42500 36,24 125 
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2.4. РОЗМІЩЕННЯ ТА ОБСЯГИ ЖИТЛОВОГО БУДІВНИЦТВА 

Відповідно до проектних рішень генерального плану житлове 

будівництво спрямоване на поліпшення житлового фонду села та умов 

проживання його мешканців. Відповідно до табл. 6.6. ДБН Б.2.2-12:2019 

«Планування та забудова територій»  в  садибній проектній житловій 

забудові проектними рішеннями встановлений розмір присадибної ділянки 

2500 м2 та розрахункову щільність населення, яка при середньому складі 

сім’ї 2,5 осіб складатиме  близько 10 осіб/га. Враховуючи утворення на 

розрахунковий період значної площі доущільнення існуючої садибної 

забудови (238,22 га), пропонується використати частину ділянок (71,5 га – 

близько 30 % території доущільнення) зі встановленим розміром присадибної 

ділянки 2500 м2 при розрахунковій щільності населення – 10 осіб/га (середній 

склад сім’ї – 2,5). Більша частина території доущільнення існуючої садибної 

житлової забудови (166,72 га) представлена для формування нормативних 

кварталів в межах червоних ліній та не враховується при визначенні 

проектної чисельності населення на розрахунковий період. Генеральним 

планом для проектної житлової забудови встановлено площу житлового 

фонду для 1 особи в розмірі 45 м2. 

Враховуючи виділену площу під проектну садибну забудову (47,85 га) 

та використання частини площі території доущільнення (71,5 га) на 

розрахунковий період, передбачено зведення 19575 м2 загальної площі 

житлових будинків (174 од), що збільшить нинішній обсяг житлового фонду, 

площа котрого на кінець розрахункового періоду має становити близько 

62558 м2 (див. табл. 2.4.1). Збільшення житлового фонду буде відбуватися за 

рахунок садибної забудови, кількість садиб на кінець розрахункового періоду 

становитиме 931 одиниця. Ємність відведених територій під житлову 

забудову, склала основу для проведення розрахунків проектної чисельності 

населення, відповідно до яких кількість осіб в проектній житловій забудові 

складатиме 435 одиниць. Також планується зберегти багатоквартирну 

забудову, яка складає 2 будинки та має населення в 42 чоловіка. 

Обсяги житлового будівництва, передбачені проектом, дозволять 

збільшити загальну площу житлового фонду села Малополовецьке і, тим 

самим, забезпечить рівень середньої житлової забезпеченості мешканців 

села, яка на перспективу складе 47,08 м2 на особу в садибній забудові та 

23,07 м2 в багатоквартирній забудові. 

Наведені обсяги житлового будівництва на розрахунковий період 

викликані  суттєвим збільшенням робочих місць на перспективу за рахунок 

розвитку мережі організацій та установ сфери  обслуговування, значного 

зростання потужності виробничих підприємств в межах населеного пункту, а 

також збільшення туристичної привабливості населеного пункту, що 

сприятиме зростанню міграційних потоків до села Малополовецьке. 
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Таблиця 2.4.1. 

Проектний житловий фонд с. Малополовецьке 

Тип житлового фонду 
Проектний житловий фонд Загальна 

площа, м2 

Кількість 

населення, 

осіб будинків квартир 

Садибна забудова (існуюча) 757 - 42014 873 

Садибна забудова  (проектна) 174 - 19575 435 

Садибна забудова (сумарна) 931 - 61589 1308 

Багатоквартирна забудова  2 17 969 42 
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2.5. АРХІТЕКТУРНО-ПЛАНУВАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ ТЕРИТОРІЇ 

Були проаналізовані прилеглі території в межа Малополовецької 

сільської ради за рахунок яких передбачається збільшення існуючої площі 

села Малополовецьке. Тому пропонується включити на півдні в межі 

населеного пункту території промислових підприємств та території ОСГ, на 

сході території недіючої МТФ, на півдні виробничі території, а на 

південному-заході пропонується ввести в межі садове товариство.  

Житлова садибна забудова представлена, переважно, упорядкуванням 

існуючої садибної житлової забудови з ущільненням та формуванням нових 

житлових кварталів. Частково існуючі житлові квартали знаходяться в 

санітарно-захисній зоні (300м) від існуючого кладовища. Проектом 

передбачено закриття кладовища, що зумовить зменшення санітарно-

захисної зони до 100 метрів. Нове кладовище буде розміщено в східній 

частині села. Перспективні та існуючі території житлової садибної забудови, 

що знаходяться в санітарно-захисній зоні 300 метрів від існуючого 

кладовища, передбачено експлуатувати у поза розрахунковий період згідно з 

чинними нормами. Існуюча житлова забудова, що потрапляє в санітарно-

захисну зону, забезпечується централізованим водопостачанням. Також 

згідно з санітарними правилами та нормами має обмеження в садівництві та 

городництві. 

Також на перспективу планується формування нових кварталів 

садибної житлової забудови. Територіально нове житло розміщено 

переважно у південно-західній частині села і західній. Проектом передбачено 

виділення території під будівництво соціального житла на південному-заході.  

Громадська забудова. Громадське ядро тяжіння населення 

пропонується розширити за рахунок існуючої громадської території та 

розширити за рахунок культурно-дозвільного центру, музею рідного краю, 

зважаючи на історичну спадщину цього села, аптеки, відділення банку, 

центру надання адміністративних послуг, закладів харчування та 

обслуговування. 

НВК “Загальноосвітня школа І-ІІ ступеня – Дитячий садок” проектом 

передбачається реконструювати, до цього садочок був відсутній, ми 

пропонуємо сумістити його зі школою і додатково запроектувати дитячу 

позашкільну установу, спортивний комплекс із стадіоном і тавмпунктом. 

Окрім існуючих об’єктів обслуговування населення, в селі Малополовецьке 

запроектовано бюро похоронного обслуговування. 

Інші об’єкти обслуговування такі як заклади торгівлі, харчування, 

побутового обслуговування, аптеки та банки розташовані рівномірно по всій 

території села для зручного обслуговування населення. 

Рекреаційні території. Пропонується створити зони активного та 

пасивного відпочинку в кварталах житлової забудови, розчистити захаращені 

території  під сільські парки та сквери. Проектом передбачено благоустрій та 

ревіталізація водойм та їх прибережних території в яких пропонується 

облаштувати пішохідні доріжки і майданчики для відпочинку в прибережних 

захисних смугах, влашувати пляжі біля водойм.  
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Транспортно-складська забудова. Проектним планом було передбачено 

включення в межі території виробничого та складського призначення на 

півдні та півночі. Всі існуючі території промислових підприємств 

пропонується реорганізувати для зменшення негативного впливу на житлову 

і громадську забудову. 

На півночі розташована тракторна бригада і АЗС для обслуговування її 

з санітарно-захисними зонами 100 і 50 м. відповідно. На сході розташовані 

склади ДП “Малополовецьке”  з санітарно-захисною зоною 50 м. На півдні 

пропонується розмістити логістичний комплекс для забезпечення потреб 

існуючих і проектних виробничих території, санітарно-захисна зона складає 

100 м., і додатково запроектовано складську забудову 5 класу з санітарно-

захисною зоною 50 м. 

Для забезпечення протипожежних потреб населеного пункту, 

запроектовано 2 пожежні депо ІІІ на 1 пожежний автомобіль в північній 

частині села і південній. Радіус доступності по дорогам з твердим покриттям 

до житлової і громадської забудови не перевищує 2 км. 

Виробнича забудова. На момент розроблення Генерального плану в 

межі введено значну кількість промислових підприємств, проектним планом 

передбачається реорганізація цих території для зменшення санітарного 

впливу на оточення. 

В північній частині села розташована СТОВ  “Перемога”, яка мала 

санітарну зону 100 метрів, проектом передбачається зменшення зони до 50 м. 

за рахунок винесення вглиб території підприємства шкідливі потужності, 

поруч пропонується розмістити проектні виробничі території 5 класу з 

санітарно-захисною зоною 50 м. 

На сході на території недіючої МТФ “Комінтерн” розмістити проектні 

виробничі території 5 класу з санітарно-захисною зоною 50 м. 

На півдні розташовані СТОВ  “Відродження”, ДП “Малополовецьке”, 

які займаються сільськогосподарською продукцією, для дотримання 

допустимої санітарної зони до житлової забудову, запропоновано 

сконцентрувати подалі від садибних будинків, забруднювачів оточення і 

зменшити зону до 50 м. 

Також на півдні розташована пасіка існуюча, її проектним планом 

пропонується перенести вглиб виробничої зони для забезпечення 300 

метрової санітарно-захисної зони. 

Проектним планом передбачено розміщення додаткових виробничих 

території 4 та 5 класів шкідливості з санітарно-захисними зонами 100 і 50 м. 

відповідно. 

В цій же частині села проектом розміщено території альтернативних 

джерел енергії з санітарною зоною 50 м., в західній частині населеного 

пункту розміщено території сільськогосподарського виробництва з 

санітарною зоною 50 м.  

Інженерна інфраструктура. В центральній частині села розташована 

існуюча водонапірна башта, ще одна башта розташована на території 
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промислових підприємств на півдні, на сході в межах прибережної захисної 

смуги р. Собот розташована існуюча насосна станція. 

 

2.5.1. Проектний розподіл території 

Територія села Малополовецьке у проектних межах збільшиться до 

1051,08  га.  

У структурі землекористування частка території житлової забудови 

складатиме 48,41 %, громадської забудови – до 1,05 %, транспортної 

інфраструктури – до 11,11 %, виробничих територій – до 9,78 % та на 

складські території – 1,88 % (табл. 2.5.1.). Зменшення території під ОСГ 

пов’язана з їх освоєнням під житлову та громадську забудову, а також під 

інші цілі.  

Таблиця 2.5.1. 

Проектний розподіл території с. Малополовецьке 
№ 

з/п 
Територія 

В проектних межах 

га % 

1 Житлової забудови 508,67 48,41 

1.1 Садибної проектної 45,39 4,31 

1.2 Садибної існуючої 195,49 18,61 

1.3 Ущільнення 235,18 22,38 

1.4 Соціальна 1,28 0,11 

1.5 На позарозрахунковий період 31,33 2,98 

2 Громадської забудови 11,03 1,05 

3 

Організації житлово-комунального 

господарства  
7,43 0,7 

3.1 Пожежне депо 0,78 0,07 

3.2 Кладовище 6,31 0,6 

3.3 

Підприємство централізованого виконання 

замовлень 
0,34 0,03 

4 Виробничі території 102,88 9,78 

4.1 Виробничі підприємства V класу  55,49 5,28 

4.2 Виробничі підприємства IV класу 15,79 1,5 

4.3 Виробничі підприємства ІІІ класу (пасіка) 0,6 0,06 

4.4 Сонячні батареї 14,75 1,4 

4.5 Органічне землеробство 13,9 1,32 

4.6 Тепличне господарство 2,35 0,22 

5 Складські території 19,8 1,88 

5.1  Складські території V класу 14,69 1,39 

5.2 Складські території ІV класу 5,11 0,48 

6 Транспортної інфраструктури 116,77 11,11 

6.1  Тверде покриття 3,76 0,36 

6.2 Грунтові дороги 1,87 0,18 

6.3 Червоні лінії 111,14 10,57 

7 Ландшафтні та рекреаційні території 198,74 18,91 

7.1 Загального користування 164,54 15,66 

7.2 Майданчики 2,07 0,19 

7.3 Пляж 1,18 0,11 

7.4 Санітарно захисна зелень 30,95 2,94 
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8 Водних поверхонь  76,69 7,3 

9 Інші 9,07 0,86 

9.1 
Території під об’єкти інженерної 

інфраструктури 
9,07 0,86 

10 Територія в межах населеного пункту, 

всього: 
1051,08 100 

  



64 

2.6. ПЕРШОЧЕРГОВІ ЗАХОДИ  

У складі першочергових робіт передбачаються наступні заходи: 

 охоплення усієї території села (усіх споживачів) централізованою 

планово-регулярною системою санітарного очищення; 

  налагодження ефективної системи санітарного очищення 

території: своєчасне прибирання та забезпечення знешкодження/утилізації 

побутово-господарських відходів;  

 вирішення проблеми збирання побутових відходів з 

запровадженням системи роздільного збирання ТПВ;  

 організація вивезення твердих побутових відходів на проектну 

сміттєсортувальну станцію;  

 польове компостування відходів зеленого господарства тощо; 

  ліквідація стихійних звалищ та санація забруднених ними 

ділянок; 

  облаштування та технічне переоснащення існуючого 

сміттєзвалища відповідно до сучасних санітарних та екологічних вимог для 

захоронення твердих побутових відходів протягом перехідного періоду; 

 впровадження системи роздільного збору, сортування, утилізації, 

подрібнення, польового компостування відходів зеленого господарства та 

інших заходів з метою зменшення обсягів вивезення та захоронення відходів.  

 придбання  спецавтотранспорту та іншої техніки для санітарного 

очищення, контейнерів для роздільного збору ТПВ;  

 облаштування ділянок для встановлення контейнерів; 

 створення умов для миття та дезобробки спецавтотранспорту та 

контейнерів; 

 реконструкція існуючих вулиць з покращенням технічних 

характеристик; 

 будівництво нових ділянок доріг; 

 закриття існуючого кладовища, заборона підхоронень на ділянках 

існуючого кладовища, які розташовані в межах 300-метрової відстані до 

житлових зон та вичерпали свій територіальний ресурс; організація нового 

кладовища на південно-західній околиці села; дотримання санітарних правил 

експлуатації діючого та утримання закритих ділянок кладовища (згідно 

ДСанПіН 2.2.2.028-99); 

 розробка проекту землеустрою щодо встановлення меж 

прибережних захисних смуг і водоохоронних зон водойм, винесення їх в 

натуру; планувальна організація прибережної захисної смуги (згідно ВКУ, ст. 

88) з дотриманням водоохоронного режиму та благоустрій з максимальним 

озелененням (інженерне облаштування існуючої житлової забудови, 

організація паркових та зелених зон, благоустрій берегів тощо) у 

відповідності з рішеннями генплану. 

У складі першочергових робіт передбачаються наступні заходи з 

інженерної підготовки території: 

 підсипка та зрізка території;  

 розчистка дна та берегоукріплення водних об’єктів ; 
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 реконструкція вулично-дорожньої мережі;  

 упорядкування прибережних захисних смуг; 

 відведення стічних вод з вулиць в понижені місця; 

 влаштування дощової каналізації закритого типу; 

 влаштування протиерозійних заходів на схилах; 

 відновлення рослинного покрову. 

Першочерговими заходами з інженерної інфраструктури є: 

 будівництво пожежного депо з кільцевим протипожежним 

водопроводом з пожежними гідрантами, пожежними резервуарами та 

пожежною насосною станцією; 

 будівництво очисних споруд. 

Першочерговими заходами є: 

1. Будівництво станції водопідготовки з резервуарами чистої води 

та пожежними насосами. 

2. Будівництво кільцевих водопровідних мереж з пожежними 

гідрантами. 

3. Будівництво централізованих каналізаційних очисних споруд. 

У складі першочергових робіт передбачаються наступні заходи з 

інженерного підготовлення території: 

 підсипка та зрізка території; 

 розчистка дна та берегоукріплення водних об’єктів ; 

 реконструкція вулично-дорожньої мережі; 

 відведення стічних вод з вулиць в понижені місця; 

 влаштування дощової каналізації закритого типу. 
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2.7. ОЗЕЛЕНЕНІ ТЕРИТОРІЇ В ПРОЕКТНИХ МЕЖАХ НАСЕЛЕНОГО 

ПУНКТУ 

Озеленені території села Малополовецьке в проектних межах 

представлені зеленими насадженнями загального користування, обмеженого 

користування, спеціального призначення та озелененням вздовж вулиць та 

доріг.  

Зелені насадження загального користування представлені парковими 

зонами, скверами, пішохідними зв'язками, деревними насадженнями та 

зонами короткочасного відпочинку, благоустроєм в прибережних захисних 

смугах. Потреба у ландшафтно-рекреаційних територіях для перспективного 

населення визначено з розрахунком 13 м2 на людину (відповідно до табл. 8.1 

ДБН Б.2.2-12:2019). Площа територій загального користування в проектних 

межах повністю забезпечує потребу в рекреаційних озеленених територіях 

для перспективного населення на розрахунковий строк. 

Озеленення обмеженого та спеціального призначення представлене 

зеленими насадженнями в санітарно-захисних та охоронних зонах, режимних 

об'єктах громадського та іншого призначення, а також територіями 

агролісомеліорації, що забезпечують стійкість схилів та захист від ерозії 

ґрунтів
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2.8. ТРАНСПОРТ ТА ТРАНСПОРТНА ІНФРАСТРУКТУРА 

Автомобільні дороги 

Відповідно до рішень Генеральної схеми території України та схеми 

планування території Київської області, на розрахунковий строк поблизу села 

не передбачається проходження трас міжнародних автомобільних коридорів. 

Згідно рішень схеми планування території Київської області на 

розрахунковий строк передбачається проведення реконструкції 

автомобільних доріг регіонального значення Р-04 Київ – Фастів – Біла 

Церква – Тараща – Звенигородка та Р-19 Фастів – Митниця – Обухів – 

Ржищів за параметрами ІІ технічної категорії. 

На розрахунковий період не передбачається проведення реконструкції 

автомобільної дороги територіального значення Т-1013 Фастів – Кожанка – 

Фурси – Яблунівка – Володарка. 

  

Залізничний транспорт 

Відповідно до рішень Генеральної схеми планування території України 

та схеми планування території Київської області, на розрахунковий строк 

поблизу села проходитиме траси наступних міжнародних залізничних 

коридорів: 

• Крітський №3 сполученням Мостиська – Львів – Красне – 

Тернопіль – Хмельницький – Жмеринка – Козятин – Київ; 

•  Крітський №9 сполученням Кучурган – Роздільна – Жмеринка – 

Козятин – Київ – Ніжин – Чернігів – Горностаївка; 

• Європа – Азія сполученням Мостиська – Львів – Здолбунів – 

Козятин – Фастів – Знам’янка – Дніпро (Дніпропетровськ) – Красна Могила; 

Однією з вимог, що висуваються до трас міжнародних залізничних 

коридорів є забезпечення умов безперервності руху. Тому передбачається 

організувати перетину трас міжнародних залізничних коридорів з існуючою 

мережею автомобільних доріг загального користування в різних рівнях. 

Місця розташування шляхопроводів на перетині трас залізничних коридорів 

з автомобільними дорогами загального користування показано на графічних 

матеріалах генерального плану. 

Оскільки через м. Фастів будуть проходити траси трьох міжнародних 

залізничних коридорів, на розрахунковий строк передбачається будівництво 

залізничного обходу м. Фастова. Залізничний обхід передбачається звести з 

південної сторони від м. Фастів. Обхід буде проходити на відстані 11,2 км від 

с. Малополовецьке та його передбачається звести двоколійним і 

електрифікованим. 

 

Вулична мережа 

На розрахунковий строк проектом передбачається будівництво 

проектних головних і житлових вулиць, доріг господарського призначення та 

проїздів. Проектні головні вулиці будуть обслуговувати проектні майданчики 

житлової та громадської забудови. Ширина проїзної частини на проектних 

головних вулицях складатиме 6 метрів, а її ширина в межах червоних ліній 
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становитиме 25 метрів. Протяжність проектних головних вулиць становить 

0,4 км, а вартість їх зведення приблизно складатиме 7,2 млн. грн.  

Також на розрахунковий строк проектом передбачається зведення 

проектних житлових вулиць. Загальна протяжність проектних житлових 

вулиць становить 15,6 км. Ширина даних вулиць в межах червоних ліній 

складає 15 метрів, а ширина проїзної частини має становити 5,5 метрів. 

Для обслуговування промислової та комунально-складської території 

на розрахунковий строк передбачається будівництво проектних доріг 

господарського призначення. Дані дороги матимуть одну смугу руху 

шириною 4,5 метрів. Загальна протяжність даних доріг до кінця 

розрахункового строку становитиме 8,8 км. 

Проектом передбачається також влаштування проїздів шириною 3,5 

метрів та загальною протяжністю 1,3 км. 

Місця проходження проектних головних та житлових вулиць, доріг 

господарського призначення і проїздів показано на графічних матеріалах 

генерального плану. 

Всього до кінця розрахункового строку, протяжність вуличної мережі 

села становитиме 71,9 км, а щільність вуличної мережі складатиме 8,8 

км/км2. 

На розрахунковий строк передбачається провести розширення проїзної 

частини до 6 метрів на всіх головних вулицях ( крім вулиць Молодіжна, 

Шляхова та частково Паркова). Загальна протяжність головних вулиць на 

яких передбачається провести розширення проїзної частини становить 12,8 

км, а орієнтовна вартість проведення розширення проїзної частини, з 

врахування вартості поточного ремонту існуючого покриття проїзної 

частини, становить 140,8 млн. грн.  

Ділянки головних вулиць, на яких пропонується провести розширення 

проїзної частини показано на графічних матеріалах генерального плану. 

На існуючих житлових вулицях передбачається проведення 

розширення проїзної частини до 5,5 метрів. Ширина існуючих житлових 

вулиць в межах червоних ліній становитиме 12-15 метрів.  

На всіх вулицях до кінця розрахункового етапу передбачається 

влаштування асфальтобетонного покриття проїзної частини. 

 

Внутрішньо-сільський транспорт 

З метою забезпечення нормативної пішохідної доступності, на 

розрахунковий етап передбачається розвиток мережі руху автобусу. Проектні 

лінії руху автобусу проходитимуть по всім головним вулицям села. Загальна 

протяжність ліній руху автобусу до кінця розрахункового строку 

становитиме 21,7 км, а щільність мережі руху автобусу до кінця 

розрахункового строку становитиме 2,4 км/км2, що відповідає нормативним 

вимогам.  

Після влаштування проектних ліній руху автобусу все населення села 

буде забезпечене нормативною пішохідною доступністю до ліній руху 

громадського транспорту зі всієї сельбищної та громадської забудови.  
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Для підвищення якості обслуговування пасажирів, передбачається 

влаштування облаштованих зупинок громадського транспорту. Зупинки 

автобусів розташовані в місцях тяжіння населення на відстані 400-800 метрів 

одна від одної, а поблизу зупинок передбачається влаштування наземних 

пішохідних переходів. Проходження проектних ліній руху автобусу, місця 

розташування зупинок громадського транспорту та наземних пішохідних 

переходів показано на графічних матеріалах генерального плану. 

 

Автомобільний транспорт  

Загальний рівень автомобілізації в с. Малополовецьке на кінець 

розрахункового строку орієнтовно становитиме 300 автомобілів на 1000 

мешканців, в тому числі рівень автомобілізації приватними легковими 

автомобілями становитиме 280 автомобілів на 1000 мешканців. Всього в селі 

до кінця розрахункового строку приблизно буде налічуватися 405 

автомобілів різних видів та форм власності, з яких 380 будуть приватними 

легковими автомобілями. 

Розрахунковий рівень моторизації був прийнятий на рівні 50 

мотоциклів на 1000 мешканців. Всього до кінця розрахункового етапу в селі 

буде налічуватися приблизно 70 мотоциклів. 

Зберігання приватного автотранспорту власників, які проживають на 

території садибної забудови, передбачено безпосередньо на присадибних 

ділянках.  

Нижче в таблиці 2.8.1 наведено розрахунок необхідних територій під 

влаштування  автостоянок для тимчасового зберігання автотранспорту біля 

промислових підприємств та об’єктів культурно-побутового обслуговування 

населення. 

Таблиця 2.8.1. 

Найменування установ 

та підприємств 

обслуговування 

Одиниці 

виміру 

Міст

-

кіст

ь 

Кількість 

працівни

ків 

Необхідна 

кількість 

машино-

місць для 

тимчасового 

зберігання 

автомобілів 

Необхідна 

площа 

відкритої 

автостоянк

и 

НВК "Заклад загальної 

середньої освіти І-ІІ 

ступенів - дитячий садок" 

місць 360 26 3 75 

Дитяча позашкільна 

установа  
місць 30 7 1 25 

Лікарська амбулаторія  
відвідувань 

за зміну 
30 5 4 100 

Травмпункт 
відвідувань 

за зміну 
10 2 2 50 

Аптека  об’єкт 1 2 1 25 

Відділення гереатричного 

профілю  
місце 32 20 5 125 

Заклад охорони здоров’я відвідувань 50 20 6 150 
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та соціальної допомоги за зміну 

Стадіон 
площа 

ділянки (га) 
2,07 - 8 200 

Спортивний комплекс 
м2 площі 

підлоги 
1150 12 7 175 

Будинок культури  місць 400 2 60 1500 

Бібліотека  тис. книг 11 1  1 25 

Культова споруда місць 50 2 4 100 

Музей історії рідного 

краю 

м2 загальної 

площі 
200 2 4 100 

Культурно-дозвільний 

центр 
місць 75 10 9 225 

Підприємства торгівлі 
м2 торгової 

площі 
545 19 6 150 

Підприємства харчування пос. місць  245 12 5 125 

Підприємства побутового 

обслуговування 

робочих 

місць 
5 5 1 25 

Підприємства 

централізованого 

виконання  замовлень 

робочих 

місць 
6 6 1 25 

Адміністративне 

приміщення сільської 

ради 

об’єкт 1 5 3 75 

Центр надання 

адміністративних послуг 
об’єкт 1 5 4 100 

Адміністративні 

приміщення промислових 

підприємств 

об`єкт 1 5 3 75 

Відділення банківської 

установи 

операційне 

місце 
1 2 1 25 

Відділення зв’язку 

(поштове відділення) 
об’єкт 1 4 1 25 

Пожежно-рятувальні 

підрозділи 

об’єкт/ 

пожежний 

автомобіль  

2/2 8 1 25 

Бюро похоронного 

обслуговування  
об’єкт 1 2 1 25 

Кладовище (проектне) 

площа 

ділянки  

(га) 

1,01 - 1 25 

Пункт прийому і 

сортування готової 

продукції 

м2 площі 

підлоги 
100 3 1 25 

ДП «Малополовецьке» 
площа 

ділянки (га) 
4,6 10 1 25 

СТОВ «Відродження» 

(МТФ) 

площа 

ділянки (га) 
2,8 60 6 150 

СТОВ «Відродження» 

(склади – відкриті 

площадки) 

площа 

ділянки (га) 
6,4 

Входять у 

штат 

СТОВ 

- - 

АЗС СТОВ площа 0,2 Входять у - - 
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“Відродження” ділянки (га) штат 

СТОВ 

СТОВ «Перемога» 
площа 

ділянки (га) 
4,6 100 10 250 

Господарський двір 
площа 

ділянки (га) 
1,4 12 2 50 

Пасіка 
площа 

ділянки (га) 
0,6 3 1 25 

Тепличне господарство  
площа 

ділянки (га) 
2,35 3 1 25 

Органічне землеробство 
площа 

ділянки (га) 
13,9 5 1 25 

Альтернативні джерела 

енергії (сонячні батареї) 

площа 

ділянки (га) 

16,3

7 
5 1 25 

Пилорама 
м2 площі 

підлоги 
100 3 1 25 

Складські території V 

класу  

м2 площі 

підлоги 

1800

0 
20 2 50 

Логістичний центр 
м2 площі 

підлоги 

1200

0 
15 2 50 

АЗС 
площа 

ділянки (га) 
0,3 3 2 50 

Ремісничі господарства 

(кузня, токарня тощо)  

м2 площі 

підлоги 
750 10 1 25 

Елеватори  (IV клас) 
площа 

ділянки (га) 
1,5 8 1 25 

Підприємство по 

переробці продукції 

рослинництва   (IV клас) 

м2 площі 

підлоги 
7500 12 2 50 

Виробництво 

оліємаргарину (IV клас) 

м2 площі 

підлоги 
900 15 2 50 

Хлібозавод  (V клас) 
м2 площі 

підлоги 
1200 15 2 50 

Молочний та 

маслоробний завод (V 

клас) 

м2 площі 

підлоги 
1800 17 2 50 

Консервний завод (V 

клас) 

м2 площі 

підлоги 
950 12 2 50 

Фабрика харчова 

заготівельна (V клас) 

м2 площі 

підлоги 
2200 30 3 75 

Меблева фабрика (V 

клас) 

м2 площі 

підлоги 
1900 25 3 75 

Інші виробничі території  

класу IV класу 

м2 площі 

підлоги 
8500 40 4 100 

Інші виробничі території  

класу V класу 

м2 площі 

підлоги 

4250

0 
125 14 350 

Всього 210 5250 

 

Орієнтовна вартість влаштування відкритих автостоянок становитиме 

1,6млн. грн. 

 



72 

Таблиця 2.8.2 

Орієнтовна вартість реалізації першочергових заходів 

 
Захід, запропонований до 

реалізації 

Орієнтовна вартість реалізації, 

млн.грн 

Будівництво головних вулиць 7,2 

Розширення проїзної частини вулиці 

Центральна 

12,1 

Розширення проїзної частини вулиці 

Калинова та Л. Ураїнки 

27,9 
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2.9. ІНЖЕНЕРНЕ ОБЛАДНАННЯ ТЕРИТОРІЇ 

2.9.1. Водопостачання  

Для забезпечення водопостачанням житлової, громадської забудови та 

проектних виробничих об’єктів проектом передбачається будівництво 

централізованої системи водопостачання з прокладанням водоводів у межах 

проектних червоних ліній вулиць (існуючих та тих, що проектуються) та 

будівництвом станції водопідготовки. Передбачається влаштування 

об’єднаної системи водопостачання на господарсько-питні та протипожежні 

потреби села Малополовецьке. 

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

зовнішньої системи господарсько-питного та протипожежного водопроводу 

повинно бути передбачено на етапі підготовчих робіт будівництва об’єктів 

містобудування. 

Проектом прийнято другу категорію надійності системи 

водопостачання за вимогами пункту 8.4 ДБН В.2.5-74:2013 «Водопостачання. 

Зовнішні мережі та споруди». Ті елементи системи водопостачання, 

пошкодження яких може призвести до перебоїв у подаванні води на потреби 

пожежогасіння, проектом передбачено першої категорії (кільцеві 

водопровідні мережі з пожежними гідрантами, резервуари чистої води, 

пожежні насоси тощо). 

Обсяги води на господарсько-питне водопостачання розраховано 

відповідно до пунктів 11.1.3, 11.1.11 ДБН В.2.2-12:2019 «Планування та 

забудова територій», а також додатку А ДБН В.2.5-64:2012 «Внутрішній 

водопровід та каналізація» за формулою: 

21
1000

kk
Nq

Q садибн

садибн

госп

госп 


 , [м3/добу], 

де садибн

госпq  – середньодобовий (питомий) норматив господарсько-

питного водоспоживання на одного мешканця житлової забудови, що 

враховує витрати води на потреби громадських будівель, q  = 235 л/добу (дод. 

А.1 ДБН В.2.5-64:2012 «Внутрішній водопровід та каналізація»), 

садибнN  – розрахункова кількість населення садибної забудови, 

1
k  – коефіцієнт, що враховує непередбачені витрати води на 

господарсько-питні потреби (відповідно до примітки 3 таблиці 1 ДБН В.2.5-

74:2013 «Водопостачання. Зовнішні мережі та споруди»), 
1

k  = 1,1, 

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

74:2013 пункт 6.1.2), 
2k  = 1,3. 

На час розроблення проекту існуюча кількість населення садибної та 

багатоквартирної забудови у селі складає 915 чол. На розрахунковий період 

проектом додатково передбачається 435 чол. садибної забудови. Таким чином 

на розрахунковий період передбачається 1350 чол. жителів садибної та 

багатоквартирної забудови. 

На розрахунковий період будівництва села розрахункова максимальна 

витрата води на господарсько-питні потреби складе 
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𝑄госп =
235⋅1350

1000
× 1,1 × 1,3 = 453,7 (м3/добу). 

Витрати на господарсько-питні потреби промисловості складуть: 

гадобумFQ промдобпром  /25,4 3

..  
де 

Fпром – площа промислової забудови, га; 

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

промислових підприємств (прийнято згідно з довідковими даними наданими 

інститутом «Укрпромпроект»). 

𝑄добпром. = 74,23 × 4,25 = 315,5 м3/добу. 

Загальні добові витрати по селу складуть: 

453,7 + 315,5 = 769,2 м3/добу. 

Для подальших розрахунків приймаємо розрахункову максимальну 

витрату води на господарсько-питні потреби житлових та громадських 

будівель села у розмірі 770,0 м3/добу. 

Джерелом господарсько-питного водопостачання населеного пункту на 

перспективний період передбачається прийняти підземні водоносні 

горизонти, які будуть експлуатуватися водозабірними свердловинами.  

Потрібна кількість робочих водозабірних артезіанських свердловин на 

розрахунковий період для забезпечення розрахункових потреб села 

Малополовецьке при 24-х годинній роботі насосів і дебітом – 10 м3/год 

(відповідно існуючих аналогів) становить: 

𝑁свердл =
570,0

24×10
= 3,2, (шт). 

Розрахункову кількість робочих свердловин прийнято 4 шт. Кількість 

резервних свердловин для водозабору прийнято згідно з ДБН В.2.5-74:2013 

табл. 10 і становить 1 шт. 

Загальна розрахункова кількість свердловин для складе 5 шт.  

Для системи централізованого водопостачання проектом 

передбачається влаштування п’яти нових артезіанських свердловин на 

взаємних відстанях, які виключають взаємний перетин їх гідравлічних зон 

впливу. 

Існуючу водозабірну свердловину, що розташована в санітарно-

захисних зонах, передбачається використовувати для задоволення 

технологічних потреб, або затомпонувати, дане питання має бути остаточно 

вирішено на подальших стадіях проектування (стадії «Проект» і «Робоча 

документація»). 

Навколо проектних артезіанських свердловин пропонується 

передбачити зони санітарної охорони першого, другого та третього поясів 

(відповідно до вимог п.11.1.17, 11.1.19 ДБН В.2.2-12:2019 «Планування та 

забудова територій», ДБН В.2.5-74:2013 розділ 15, а також Постанови 

Кабінету Міністрів України від 18.12.1998 року № 2024 «Про правовий 

режим зон санітарної охорони водних об’єктів»). На подальших стадіях 

проектування у межах кожного з поясів має бути встановлено спеціальний 
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режим та визначено комплекс заходів, спрямованих на недопущення 

погіршення якості води.  

Зони першого поясу радіусом 30 м передбачається 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 ДСТУ-Н Б В.2.6-

188:2013). На території першого поясу забороняються усі види будівництва 

за виключенням тих, які мають безпосереднє відношення до функціонування 

об’єктів водопроводу. 

Межі другого та третього поясів санітарної охорони пропонується 

встановлювати розрахунками на подальших стадіях проектування, виходячи 

з санітарних і гідрологічних умов. На території другого та третього поясів 

передбачається виявлення та тампонаж, або відновлення старих недіючих, 

дефектних або таких, що експлуатуються з порушеннями свердловин, 

шахтних колодязів, які створюють небезпеку забруднення водоносного 

горизонту, регулювання буріння нових артезіанських свердловин.  

Уточнений розрахунок необхідної кількості артезіанських свердловин 

пропонується 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 пропонується виконувати згідно з вимогами 

розділів 9 та 12 ДБН В.2.5-74:2013. 

Станцію водопідготовки передбачається розташувати у південно-

західній частині села. На території станції передбачається розташування 

резервуарів чистої води для зберігання регулювального, протипожежного та 

інших запасів води, а також розташування насосної станції другого підйому з 

пожежними насосами. 

Згідно з ДБН В.2.2-12:2019 «Планування та забудова територій» 

п.11.1.6, табл. 11.1 площа території споруд водопідготовки складе 1,0 га. 

Остаточні рішення щодо забезпечення водопостачанням села, 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”). 

Поливання територій, прилеглих до громадських будівель, комерційної 

забудови та промислових будівель, пропонується здійснювати окремими 

системами поливальних водопроводів, що живляться від стаціонарних чи 

портативних поливальних насосних станцій, які забирають воду з річки, 

технічних свердловин або можуть використовувати очищені поверхневі води. 

Тип джерела водопостачання і розрахунки витрат, по кожній з систем 

поливального водопроводу передбачається виконувати на подальших стадіях 

проектування (стадії «Проект» і «Робоча документація»). 
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Поливання присадибних ділянок передбачається здійснювати від 

окремо розташованих на ділянках шахтних колодязів. 

Трасування мереж поливального водопроводу, їх гідравлічні 

розрахунки, а також остаточний вибір місць розташування поливальних 

насосних станцій і технічних свердловин пропонується здійснювати на 

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

 

2.9.2. Водопровідні мережі та споруди 

Водогони та мережі об’єднаної системи господарсько-питного та 

протипожежного водопроводу пропонується передбачати кільцевими з 

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

На кільцевих водопровідних мережах села пропонується 

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

пожежними гідрантами буде визначено на подальших стадіях проектування 

(стадії «Проект» і «Робоча документації») при визначенні типу гідрантів, які 

будуть застосовані, але не більше 150 м. Відстань до будівель і споруд, або їх 

частин, що обслуговуються гідрантами, не повинна перевищувати 200 м. по 

дорогах з твердим покриттям (пукти 12.16 та 13.3.4 ДБН В.2.5-74:2013 

«Водопостачання. Зовнішні мережі та споруди»). 

Проектом пропонується водопровідні колодязі на мережах та камери 

перемикання на водоводах передбачати зі збірних залізобетонних елементів 

за ТПР 901-09-11.84. 

Водопровідні мережі передбачається прокладати на відстанях від 

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

інших підземних інженерних мереж – передбачених у таблиці додатку И.2 

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

 
2.9.3. Каналізування 

Господарсько-побутова каналізація. Проектом передбачається 

влаштування централізованої системи водовідведення господарсько-

побутових стічних вод. Для очищення господарсько-побутових стоків 

передбачається будівництво очисних споруд повного біологічного очищення 

типу «Біотал» (або аналог), що будуть приймати стоки від села 

Малополовецьке у південній частині села за межами житлової забудови. 

Розрахункову максимальну добову кількість стічних вод від житлових 

та громадських будівель прийнято рівною розрахунковій максимальній 

витраті води на господарсько-питні потреби з врахуванням потреб 

промислових підприємств – 770,0 м3/добу. 

Проектом пропонується охоплення усіх проектних та існуючих (де є 

технічна можливість) територій села централізованим каналізуванням. 

Територію пропонується поділити на 48 басейнів каналізування. 

Передбачається відведення стічних вод у межах усіх басейнів самопливними 

мережами на каналізаційну насосну станцію (КНС), що проектується для 

кожного басейну окремо з подальшим відведенням до мереж господарсько-

побутової каналізації наступного басейну каналізування. Стічні води від 

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


77 

басейнів каналізування самопливними мережами надходять на каналізаційні 

насосні станції з подальшим відведенням до очисних споруд господарсько-

побутової каналізації села. Для забезпечення надійності відведення стічних 

вод передбачається усі напірні колектори господарсько-побутової каналізації 

прокладати у дві лінії. Пропозиції щодо трасування самопливних та напірних 

каналізаційних мереж дивись креслення «Схема інженерного обладнання 

території». 

З метою економії території, що дозволить розміщення додаткової 

житлової забудови, для очищення господарсько-побутових стічних вод 

передбачається будівництво очисних споруд повного біологічного очищення 

типу «Біотал» (або аналог) з відводом очищених стоків на підземні поля 

фільтрації, землеробські поля зрошення або біологічні ставки. Остаточні 

рішення щодо способу відведення очищених стоків пропонується 

уточнювати на подальших стадіях проектування.  

Навколо очисних споруд передбачається влаштування санітарно-

захисної зони, при розрахунковій потужності очисних споруд– 770,0 м3/добу, 

складає – 150 м. 

Остаточний вибір установок для очищення пропонується здійснювати 

на подальших стадіях проектування. 

Зважаючи на можливість подавання до проектних очисних споруд 

стоків від виробничих підприємств, площа очисних споруд приймається 

завищеною, з розрахунку на можливе збільшення їх площі і остаточно має 

бути визначена на подальших стадіях проектування (стадії «Проект» і 

«Робоча документація»). 

Стоки від промислових підприємств перед скиданням до мережі 

господарсько-побутової каналізації села мають проходити попереднє 

очищення на очисних спорудах підприємств з приведенням стоків до 

нормативів, які дозволять їх скидання у мережу села (п.10.1.2 ДБН В.2.5-

75:2013). 

Для житлових будинків існуючої садибної забудови, централізоване 

каналізування яких технічно неможливе, передбачається влаштування 

локальних очисних споруд, що мають бути розташовані на присадибних 

ділянках. 

Добова кількість господарсько-побутових стічних вод від одного 

садибного будинку без централізованого каналізування пропонується 

приймати 0,7 м3. 

Очисні споруди пропонується виконувати за окремими проектами та 

комплектувати септиками, або установками глибокого біологічного 

очищення і фільтруючими колодязями, чи полями підземної фільтрації (при 

умові достатньої глибини залягання грунтових вод та достатньої 

фільтрувальної здатності грунтів на ділянці). При цьому відповідно до 

примітки 6 додатку И.3 ДБН В.2.2-12:2019 «Планування та забудова 
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територій» санітарно-захисну зону від септиків пропонується приймати 5 м, 

від фільтруючих колодязів – 8 м, від полів підземної фільтрації – 25 м. 

Проекти локальних очисних споруд мають бути погоджені з органами 

санітарного нагляду Фастівського району Київської області. 

Остаточні рішення щодо місць розташування каналізаційних насосних 

станцій (КНС), трасування самопливних та напірних каналізаційних 

колекторів, розташування каналізаційних очисних споруд, гідравлічні 

розрахунки самопливних і напірних мереж з визначенням їх діаметрів, 

розрахунки КНС за басейнами каналізування пропонується уточнити 

(виконати) на подальших стадіях проектування (стадії «Проект» і «Робоча 

документація»). 

Дощова каналізація. Згідно з п.11.1.1, 11.1.21 ДБН В.2.2-12:2019 

«Планування та забудова територій» і п. 5.8 ДБН В.2.5-75:2013 «Каналізація. 

Зовнішні мережі та споруди», 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 

пропонується здійснювати закритою системою дощової каналізації, з 

відведенням найбільш забрудненої частини стоку на очисні споруди дощової 

каналізації, що проектуються. Відведення дощових та снігових вод з решти 

території існуючої садибної забудови (не охопленої закритою системою 

дощової каналізації) пропонується здійснювати відкритою системою по 

поверхні. 

Проектом пропонується поділ території села на 49 басейнів закритого 

каналізування дощових та снігових вод. Пропонується передбачати окремі 

очисні споруди для усіх басейнів, які мають бути виконані за окремими 

проектами, погодженими з органами санітарного нагляду Фастівського 

району Київської області. 

Схему каналізування дощових та снігових вод закритою системою 

прийнято таку. 

Дощові води та води, що утворюються при таненні снігів, а також води 

від поливання вулиць, проїздів та площ з території кожного басейну 

каналізування самопливними мережами надходять до очисних споруд, що 

пропонується передбачати для кожного басейну окремо. Найбільш 

забруднену частину стоку (перші 20 хв. дощу), відповідно до вимог  ДБН 

В.2.5-75:2013, ДСТУ-Н Б.2.5-71:2013 та ДСТУ 3013-95, пропонується 

очищувати на очисних спорудах. Очищені та умовно чисті води від очисних 

споруд пропонується скидати у поверхневі потоки, або подавати у 

накопичувальні резервуари очищених та умовно чистих поверхневих стоків. 

З накопичувальних резервуарів стічні води передбачається використовувати 

для поливання зелених насаджень та миття удосконалених покриттів у 

періоди відсутності дощів. Надлишок очищених та умовно чистих 

поверхневих стоків передбачається відводити на скидання у поверхневі водні 

об’єкти за допомогою насосних станцій поверхневих вод та напірних 

колекторів. Пропозиції щодо трасування мереж дощової каналізації, а також 



79 

щодо розташування очисних споруд дивись креслення «Схема інженерного 

обладнання території».  

Розрахунки об‘ємів очищення та скидання дощових та снігових вод, 

гідравлічні розрахунки мереж дощової каналізації з визначенням їх діаметрів 

за басейнами каналізування пропонується виконувати на подальших стадіях 

проектування. Остаточні рішення щодо способу організації відведення 

поверхневих вод пропонується прийняти на стадіях «Проект» та «Робоча 

документація».  

Очисні споруди представлені водоочисною установкою ЕКМА, 

розробленою ПП «Екопод». 

Продуктивність кожних очисних споруд каналізації поверхневих вод, 

остаточні місця та розміри майданчиків для їх розташування, місця та умови 

скидання очищених та умовно чистих дощових вод пропонується 

уточнювати на подальших стадіях проектування (стадії “Проект” і “Робоча 

документація”), відповідно до вимог органів санітарного нагляду Київської 

області. 

Каналізаційні мережі та споруди. Самопливна каналізаційна мережа та 

напірні трубопроводи проектом пропонується передбачати відповідно з 

поліетиленових труб типу ПЕ-100 за ДСТУ Б В.2.5-32:2007 та ПЕ-100 за 

ДСТУ Б В.2.7-151:2008. 

Каналізаційні колодязі та камери на мережі пропонується передбачати 

із збірних залізобетонних елементів згідно з ТПР 902-09-22.84 та ТПР 902-09-

11.84. 

При виконанні креслення «Схема інженерного обладнання території» 

каналізаційні насосні станції розташовано, виходячи з умови заглиблення 

підвідного самопливного колектора до 5,0 м. 

Каналізаційні мережі передбачається прокладати на відстанях від 

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

інших підземних інженерних мереж – передбачених у таблиці додатку И.2 

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

 

2.9.4. Теплопостачання 

Опалення та гаряче водопостачання 931 садибного житлового та 2-х 

багатоквартирних будинків передбачається здійснювати окремо для кожного 

будинку від автономних побутових двоконтурних теплогенераторів (котлів), 

які розміщуються в приміщеннях кухонь (незалежно від наявності побутової 

газової плити ПГ-4) або у окремих приміщеннях відповідно до ДБН та 

працюють на природному газу. 

Опалення, вентиляція та гаряче водопостачання громадських споруд 

передбачається від вбудованих, прибудованих теплогенераторних та окремо 

розташованих модульних котелень, які працюють на природному газу у 

відповідності до ДБН В.2.5-67:2013 «Опалення. Вентиляція та 

кондиціонування», ДСТУ-Н Б В.1.1-27:2010 «Будівельна кліматологія»; 

ДБН В.2.5-77:2014 «Котельні»; ДБН В.2.5-20-2018 «Газопостачання»; 

ДБН В.2.2-16:2005 «Культурно-видовищні та дозвіллєві заклади», ДБН В.2.2-

http://polypipe.info/production-quality/159-dsty-1
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3-97 «Будинки та споруди навчальних закладів», ДБН В.2.2-4-97 «Будинки та 

споруди дитячих дошкільних закладів», ДБН В.2.2-9-99 «Громадські будинки 

та споруди», ДБН В.2.2-10-2000 «Заклади охорони здоров'я», ДБН В.2.2-23-

2009 «Підприємства торгівлі», ДБН В.2.2-13-2003 «Спортивні та 

фізкультурно-оздоровчі споруди», ДБН В.2.2-11-2002 «Підприємства 

побутового обслуговування» тощо, що працюють на природному газу. 

В якості альтернативи пропонується розглянути на подальших стадіях 

проектування варіант встановлення в громадських спорудах проточних або 

ємкісних водопідігрівачів для гарячого водопостачання. 

Для теплопостачання виробничих підприємств пропонується 

влаштування окремих систем теплопостачання, за окремими проектами, з 

котельними, що працюють на природному газі.  

Розрахунок теплових потоків для споживачів теплової енергії села на 

перспективний період виконано на підставі таких кліматичних 

характеристик: 

 розрахункова температура для проектування опалення -21°С; 

 середня температура найхолоднішого місяця -3,6°С; 

 середня температура за опалювальний період -1,1°С; 

 тривалість опалювального періоду - 187 діб. 

Загальні теплові потоки на житлову забудову та громадські об’єкти 

наведено в таблиці 2.9.1. 

Таблиця 2.9.1. 

ТЕПЛОВІ ПОТОКИ НА БУДИНКИ 

№ 

п/п 

 

Найменування 

будівлі (споруди) 

Кількість 

будівель 

(квартир) 

Кількіст

ь 

поверхів 

Витрата тепла, МВт 

Опаленн

я 

Вентиляці

я 

Гаряче 

водопоста

чання 

Загал

ьна 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ІСНУЮЧИЙ СТАН 

1 Садибні житлові 

будинки, громадські 

споруди 

759(774) 1-2 4,030 0,484 0,830 5,344 

ПРОЕКТНА ЗАБУДОВА 

2 Садибні житлові 

будинки, громадські 

споруди 

174 1-2 1,835 0,220 0,394 2,449 

 Всього: 933(948)  5,865 0,704 1,224 7,793 

 

Загальна розрахункова потужність теплоспоживання будинків на 

розрахунковий період складає 7,793 МВт. 

 

2.9.5. Газопостачання  

Генеральним планом передбачається будівництво індивідуальних 

садибних житлових будинків та громадських споруд. 
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Проектним рішенням пропонується здійснювати газопостачання 

територій забудов, що проектуються, від існуючих газопроводів середнього 

тиску (Ру≤3,0 кгс/см2), через проектні газопроводи низького тиску. 

До розподільних газопроводів, по вулицях передбачається під’єднувати 

комбіновані будинкові регулятори тиску газу (КБРТ) для газопостачання 

садибних житлових будинків та шафові регуляторні пункти газу (ШРП) для 

газопостачання громадських споруд. 

Місце розташування ШРП і КБРТ буде вирішено на подальших стадіях 

проектування 

В КБРТ та ШРП тиск газу знижується з середнього (Ру≤3,0 кгс/см2) до 

низького (Ру≤0,03 кгс/см2). 

Газопровідні мережі передбачається прокладати на відстанях від 

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

інших підземних інженерних мереж – передбачених у таблиці додатку И. 2 

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

пункти газу передбачається розміщувати на відстанях від будівель, споруд та 

інженерних мереж, передбачених у таблиці 8 ДБН В.2.5-20:2018. 

На підставі виконаних розрахунків витрат природного газу 

рекомендовано проведення перевірочного розрахунку існуючих мереж 

газопроводу середнього тиску на пропускну спроможність з урахуванням 

додаткових навантажень. 

Цей варіант прийнято для створення найбільш економічної і надійної в 

експлуатації системи газопостачання. 

Остаточний варіант газопостачання територій забудов, що 

проектуються буде вибрано після отримання технічних умов приєднання до 

газорозподільної систем від ПАТ «КИЇВГАЗ». 

Розрахункові годинні витрати газу визначені за сумою номінальних 

витрат газу газовими приладами з урахуванням коефіцієнтів одночасності їх 

дії (дивитися додаток В стор. 95 ДБН В.2.5-20-2018 «Газопостачання»), на 

потреби опалення, вентиляції та гарячого водопостачання згідно з вимогами 

ДБН В.2.5-39:2008 «Теплові мережі» з урахуванням енергозберігаючих 

показників питомих потужностей та тепловикористання на 1 м² житлової 

площі. 

Облік газу слід передбачати комерційний – для здійснення фінансових 

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

для контролю за ефективністю використання газу та дисципліною 

споживання. 

Кожний споживач газу (домовласник та організація) незалежно від 

форми власності та сфери діяльності) повинен бути забезпечений єдиним 

комерційним вузлом обліку кількості газу (ДБН В.2.5-20-2018 

«Газопостачання»). 

Для обліку витрат газу у кожній кухні або приміщенні 

теплогенераторної передбачається встановлення лічильника газу для 

розрахунків за спожитий природний газ побутовими споживачами 

(населенням) для їх побутових потреб. 
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Лічильник газу передбачається також встановлювати разом з 

комбінованим будинковим регулятором тиску газу (КБРТ) в металевій шафі 

на зовнішніх стінах газифікованих садибних житлових будинків не нижче III 

ступеня вогнестійкості або на опорах із негорючих матеріалів на ділянках 

споживачів.  

Визначення об’єму споживання природного газу по громадських 

спорудах здійснюється на підставі даних комерційними вузлів обліку газу 

(ВОГ). 

Вимоги до комерційних вузлів обліку природного газу вказуються в 

технічних умовах приєднання до газорозподільної системи (додаток 13 

стор.249 до Кодексу газорозподільних систем). 

Загальні питомі річні витрати за видами газопостачання зведено до 

таблиці 2.9.2. 

Таблиця 2.9.2. 

ВИТРАТИ ПРИРОДНОГО ГАЗУ 

№ 

з/п 
Споживачі 

Річні витрати природного газу на кінець 

розрахункового строку, млн.м³/рік 

Житлові будинки 

(приготування їжі 

та, частково, гаряче 

водопостачання ) 

Опалювальні 

установки 

садибної та 

багатоквартирної 

забудови 

Всього 

1 

Житловий фонд, заклади та 

підприємства 

обслуговування в 

проектних межах, всього на 

розрахунковий строк 

0,338 2,536 2,874 

2 
Те ж по ділянках нової 

забудови 
0,109 0,473 0,582 

 

Сумарні річні витрати газу споживачами с. Малополовецьке 

приймаємо – 2,874 млн. м3/рік. 

Політика енергозбереження 

Висока надійність роботи системи енергопостачання є однією з 

вирішальних умов забезпечення ефективної життєдіяльності села. 

Система газопостачання є однією з складових частин системи 

енергозабезпечення. Від її надійної і гарантованої роботи залежить 

ефективність роботи встановленого газовикористовуючого обладнання, його 

коефіцієнт корисної дії. 

Основними заходами з економії газу є: 

 надійна і безпечна робота системи газопостачання – подавання 

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

максимальний ККД газовикористовуючого обладнання; 
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 вжиття заходів зі своєчасного запобігання аварій і інших 

порушень у роботі системи газопостачання. Це дасть можливість уникнути 

матеріальних витрат на ліквідацію наслідків аварії; 

 введення жорсткої системи контролю за споживанням і обліком 

спожитого газу на кожному об’єкті; 

 впровадження заходів, які сприяють зменшенню витрат газу на 

опалення, за рахунок зменшення витрат у житлових, громадських, 

адміністративних будівлях шляхом застосування нових матеріалів, які 

зберігають тепло в будинках, впровадження нових систем теплоізоляції; 

 впровадження високо економічного газового обладнання з 

високим коефіцієнтом корисної дії; 

впровадження нових технологій, що дозволяють заміну природного газу на 

інші відновлювані джерела енергії (відходи сировини, біогаз, сонячна 

енергетика тощо) відповідно до вимог розпорядження Кабінету Міністрів 

України від 01.10.2014 № 902-р «Про Національний план дій з відновлюваної 

енергетики на період до 2020 року». 

 

2.9.6. Електропостачання 

На перспективу електропостачання села зміна джерела живлення не 

передбачається. 

Розрахунок перспективного споживання електроенергії та 

максимальних навантажень для потреб с. Малополовецьке на проектний етап 

будівництва для комунально-побутових та господарських споживачів 

виконується згідно з ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування та забудова територій» 

за узагальненими показниками споживання електроенергії, в яких 

враховується громадський та житловий сектор села, підприємства 

комунально-побутового обслуговування, зовнішнє освітлення, системи 

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

«Планування та забудова територій», табл. 11.4). 

Закладена в містобудівній документації забезпеченість населення села 

житловою площею на проектний етап передбачає для мешканців більший 

рівень комфорту ніж існуюча, що приведе до збільшення споживання 

потужності та електроенергії на 1 людину в рік. Зважаючи на вищезазначені 

фактори при розрахунку максимальних навантажень та споживання 

електроенергії на період існуючого стану, в містобудівній документації 

прийнято величину питомого електропостачання на рівні 800 кВт год/люд. на 

рік при річній кількості годин використання максимуму електричного 

навантаження 3000 годин. 

Розрахунок перспективного споживання електроенергії та 

максимальних навантажень на проектний етап виконується згідно з табл. 11.4 

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

досягнутого на теперішній час споживання електроенергії та приймається 

для садибної житлової забудови 950 кВт год/люд. на рік при річній кількості 

годин використання максимуму навантаження 4100 годин; для 
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багатоквартирної житлової забудови 1700 кВт год/люд. на рік при річній 

кількості годин використання максимуму навантаження 4600 годин. 

Розрахунок електричних навантажень об’єктів громадсько-побутового 

призначення виконана за питомими нормативами згідно з ДБН Б.2.2-12:2019 

«Планування та забудова територій». 

Результати розрахунків перспективного споживання електроенергії та 

максимальних навантажень приводяться в таблицях 2.9.3, 2.9.4, 2.9.5. 

 

Таблиця 2.9.3.  

РОЗРАХУНОК ЕЛЕКТРИЧНИХ НАВАНТАЖЕНЬ 

ГОСПОДАРСЬКО-ПОБУТОВИХ СПОЖИВАЧІВ 

№

 

п/

п 

Найменування 

споживачів 

Загальна 

кількість 

мешканців, 

тис. осіб 

Питома 

норма,  

кВт год на 

1 

мешканця 

в рік 

Річне 

споживання 

електроенергії

,  

млн. кВт/год. 

Число годин 

використання 

максимуму 

навантаження

, 

рік 

Загальне 

навантаження

, тис. кВт 
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о
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о
зр

а
х
. 

п
ер

іо
д

 

1 

Господарсько-

побутові та 

комунальні потреби 

населення в 

садибній житловій 

забудові 

0,873 1,308 800 950 0,698 1,243 3000 4100 0,233 0,303 

2 

Господарсько-

побутові та 

комунальні потреби 

населення в 

багатоквартирній 

житловій забудові 

0,042 0,042 1700 1700 0,071 0,071 4600 4600 0,016 0,016 

 Разом 0,915 1,350   0,769 1,314   0,249 0,319 
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Таблиця 2.9.4.  

РОЗРАХУНОК ЕЛЕКТРИЧНИХ НАВАНТАЖЕНЬ КОМУНАЛЬНИХ 

ТА ГРОМАДСЬКИХ ОБ’ЄКТІВ 

№  

п/п 

Найменуванн

я 

споживачів 

Річне споживання 

електроенергії,  

млн. кВт, год. 

Число годин 

використання 

максимуму 

навантаження, рік 

Загальне 

навантаження, 

тис. кВт 

Іс
н

у
ю

ч
и

й
 

ст
а
н

 

Р
о
зр

а
х
. 

п
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іо
д

 

Іс
н

у
ю

ч
и

й
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а
н

 

Р
о
зр

а
х
. 

п
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д

 

Існуючий 

стан 

Розрах. 

строк 

1 

Потреби 

громадських 

споруд  

0,641 0,915 4100 4100 0,156 0,223 

2 

Потреби 

комунальних 

cпоруд 

- 1,01 - 4100 - 0,223 

3 

Потреби 

промислових 

підприємств 

(орієнтовані) 

3,008 9,688 4200 3000-6000 0,629 2,025 

 Разом 3,649 11,613   0,785 2,471 

 

Таблиця 2.9.5.  

ЗВЕДЕНІ ЕЛЕКТРИЧНІ НАВАНТАЖЕННЯ 

№ 

п/п 
Найменування споживачів 

Річне споживання 

електроенергії, 

млн.кВт/год. 

Загальне навантаження,  

МВт 

Існуюч

ий стан 

Розрах. 

строк 

Існуючий 

стан 

Розрах. 

строк 

1 Господарсько-побутові та 

комунальні потреби населення 

в садибній житловій забудові 

0,698 1,243 0,233 0,303 

2 Господарсько-побутові та 

комунальні потреби населення 

в багатоквартирній житловій 

забудові 

0,071 0,071 0,016 0,016 

3 Потреби громадських споруд  0,641 0,915 0,156 0,223 

4 Потреби комунальних 

cпоруд 
- 1,01 - 0,223 

5 Потреби промислових 

підприємств (орієнтовані) 
3,008 9,688 0,629 2,025 

 Разом 4,418 12,927 1,034 2,79 

 Інші невраховані витрати 10% 0,4418 1,2927 0,1034 0,279 

 Всього по об’єкту 4,8598 14,2197 1,1374 3,069 
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Приймаємо максимальне сумарне річне електроспоживання села на 

перспективний період 14,22 млн. кВт∙год/рік. Сумарна необхідна потужність 

джерел електропостачання приймаємо 3,07 МВт. 

У зв’язку з очікуванням збільшення житлового фонду за рахунок 

передбаченого в генеральному плані нового будівництва житлових будинків, 

забезпечення більшої комфортності житла, в т.ч. за рахунок збільшення 

енергоозброєності жител, а також розширення мережі культурно-побутового 

та господарського обслуговування населення, збільшиться споживання 

електроенергії та потужності. 

Враховуючи дані розрахунків та існуючу ситуацію в системі 

електропостачання села, містобудівною документацією пропонується: 

- електропостачання існуючих споживачів села буде виконуватись 

по існуючих мережах 10 кВ і 0,4 кВ; 

- встановлення закритих трансформаторних підстанцій 10/0,4 кВ з 

трансформаторами потужністю 2х630 кВА; 

- існуючі електричні мережі та об’єкти, які потрапляють під плями 

існуючої та перспективної забудови підлягають перенесенню або ліквідації 

при їх недоцільності. Зокрема, в проекті пропонується здійснити перенесення 

ділянок повітряних ЛЕП 10 кВ в кабельні лінії вздовж існуючих та проектних 

вулиць; 

- проводити поступову заміну трансформаторів на підстанціях на 

більшу потужність в міру збільшення електричних навантажень; 

- в процесі експлуатації виконати реконструкцію існуючих 

трансформаторних підстанцій 10/0,4 кВ та мереж 10 кВ і 0,4 кВ; 

- здійснювати будівництво нових трансформаторних підстанцій 

10/0,4 кВ та мереж 10 кВ і 0,4 кВ для електропостачання споживачів на 

проектний етап. Розташування, потужність та кількість трансформаторних 

підстанцій вирішуються при подальшому проектуванні згідно з технічними 

умовами енергопостачальної організації. 

Протягом всього проектного етапу необхідно проводити реконструкцію 

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

морально застарілого обладнання, впроваджувати енергозберігаюче 

обладнання та технології. 

Підключення до електричних мереж вирішуються при подальшому 

проектуванні згідно з технічними умовами енергопостачальної організації.  

Всі наведені у розділі параметри електричних споруд мають 

уточнюватись на подальших стадіях проектування. 

 

2.9.7. Телефонізація та радіофікація  

Відповідно до даних наданих Малополовецької сільської ради на даний 

час у селі Малополовецьке підключено 90 телефонів до АТС в 

с. Малополовецьке. 

На перспективний період потреба села у телефонах, з врахуванням 

потреб об’єктів господарської діяльності, об’єктів освіти, культури, науки, 

органів управління – 20 % від навантаження житлового сектора, а також 
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згасання в мережі складає 1138 шт, передбачається виконувати 

телефонізацію села з використанням систем мобільного та супутникового 

зв’язку. 

На перспективний період потреба села у радіоточках з врахуванням 

потреб об’єктів господарської діяльності, об’єктів освіти, культури, науки, 

органів управління – 20 % від навантаження житлового сектора, а також 

згасання в мережі складає 1138 радіоточок. Для подальшої радіофікації села 

пропонується прокладання проводом РМПЗЭП 1х2х1,2 розподільчої фідерної 

лінії від радіовузла. Остаточне місце підключення та обсяги робіт 

пропонується визначити після отримання технічних умов на підключення. 

Для забезпечення телебаченням села пропонується прокладання 

волоконно-оптичних кабелів від найближчого оптичного вузла. На території 

села у захисних шафах пропонується встановити оптичні приймачі. 

Побудову мережі телебачення пропонується здійснювати за допомогою 

радіочастотного коаксіального кабелю з використанням телевізійних 

підсилювачів. 

Вибір вузла, траси прокладання, а також місць розташування оптичних 

приймачів пропонується здійснити на подальших стадіях проектування 

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

Для забезпечення інтернет зв’язком проектом передбачається 

приєднання до волоконно-оптичної лінії пропускною здатністю 100 Мб/с. 

Вибір провайдера пропонується здійснити на подальших стадіях 

проектування. 

 

2.9.8. Санітарне очищення території 

З метою охорони та оздоровлення навколишнього середовища у 

проекті рекомендовано виконати ряд планувальних і технічних заходів. 

Намічений комплекс заходів повинен реалізовуватись через дію законів 

України щодо екологічного стану та санітарно-епідеміологічного контролю 

території, місцевого самоуправління.  

На даний час в с. Малополовецьке відсутня схема санітарного 

очищення. Тверді побутові відходи (ТПВ) збираються і вивозяться на 

сміттєзвалище, розташоване в межах села. Такий стан поводження з 

твердими побутовими відходами з неорганізованою системою сортування, 

перероблення та захоронення ТПВ призводить до негативних наслідків 

погіршення стану навколишнього середовища, як наслідок забруднення 

атмосферного повітря, ґрунтів, водойм та підземних водоносних горизонтів.  

До основних проблемних питань у сфері санітарного очищення слід 

віднести наступні: 

- відсутність схеми санітарного очищення села; 

- наявність несанкціонованих звалищ сміття; 

- недостатньо розвинена система збору і заготівлі вторинних 

ресурсів; 

- недосконалість системи контролю за утворенням, перевезенням, 

розміщенням та утилізацією відходів. 
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Централізована система побутової каналізації на території села також 

відсутня. Мешканці використовують вигреби. 

Такий стан поводження з твердими побутовими відходами з повністю 

неорганізованою системою збору, вивезення, сортування, перероблення та 

захоронення ТПВ, збору та обеззаражування РПВ призводить до негативних 

наслідків погіршення стану навколишнього середовища, як наслідок 

забруднення ґрунтів та водойм.  

Відповідно до норм ДБН Б.2.2-12-2019 «Планування та забудова 

територій», розрахунковий об’єм накопичення твердих побутових відходів 

(ТПВ) та сміття з вулиць с. Малополовецьке на розрахунковий строк складе 

приблизно 405 000 кг/рік. Проектна чисельність мешканців населеного 

пункту буде становити 1350 осіб.  

Так, як рішеннями Генерального плану передбачається будівництво 

системи побутової каналізації з підключенням до неї усіх споживачів села з 

відведенням господарчо-побутових стоків до очисних споруд, рідкі відходи 

будуть відводитись та обеззаражуватись на очисних спорудах. 

З метою забезпечення виконання  “Програми поводження з твердими 

побутовими відходами“ (постанова Кабінету Міністрів України від 

04.04.2004 р. №265) передбачається подальше впровадження організації 

роздільного збору твердих побутових відходів села з наступним 

використанням і утилізацією. За умови організації роздільного збору обсяг 

вивозу твердих побутових відходів можна зменшити на 30-50%. 

Для вирішення питання поводження з ТПВ с. Малополовецьке 

необхідна розробка спеціалізованої схеми санітарного очищення з 

уточненням першочергових та перспективних заходів, спрямованих на 

сортування ТПВ, поліпшення екологічного та санітарного стану, утилізації 

вторинної сировини, скорочення об’ємів ТПВ та зменшення транспортних 

витрат тощо. При цьому систему санітарного очищення села необхідно 

розглядати як елемент регіональної системи. 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 заходи щодо впровадження та розвитку системи санітарного 

очищення передбачають:  

- охоплення усієї території села (усіх споживачів) централізованою 

планово-регулярною системою санітарного очищення;  

- впровадження системи роздільного збору, сортування, утилізації, 

подрібнення, польового компостування відходів зеленого господарства та 

інших заходів з метою зменшення обсягів вивезення та захоронення 

відходів.  

- придбання спецавтотранспорту та іншої техніки для санітарного 

очищення, контейнерів для роздільного збору ТПВ;  
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- облаштування ділянок для встановлення контейнерів; 

- створення умов для миття та дезобробки спецавтотранспорту та 

контейнерів; 

Основні рішення та показники стосовно системи санітарного очищення  

беруться за основу та підлягають уточненню на наступних стадіях 

проектування та при подальшій розробці спеціалізованої схеми санітарного 

очищення. 
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2.10. ІНЖЕНЕРНА ПІДГОТОВКА ТА ЗАХИСТ ТЕРИТОРІЇ 

Територія с.Малополовецьке в межах проектування має складний 

характер, з вираженими тальвегами та балками місцевого значення. 

Загальний ухил рельєфу направлений до водних поверхонь, що в центральній 

частині населеного пункту. Абсолютні відмітки території змінюються в 

межах від 170,00 м БС до 217,00 м БС. 

В центральній частині села розвинена зарегульована мережа водотоків, 

до якої входить р.Собот, з загальним похилом на схід та водойм. Водні 

об’єкти знаходяться в захаращеному стані та потребують інженерних заходів. 

Територія села не потрапляє у зону прояву процесу підтоплення, але при 

значних обсягах дощових та талих вод можливе потенційне підтоплення 

територій в осінньо-весняний період.  

Заболочення території відмічається в центральній частині села, поряд з 

водоймами та водотоками.  

Загальна площа зони поширення заболоченості територій в межах села 

складає S=10,82 га.  

Дані фактори негативно впливають на утримання існуючих територій 

та перспективне освоєння нових територій. 

 

Схема інженерної підготовки та захисту території розроблена на основі 

генерального плану та на матеріалах топографічного знімання, виконаного в 

2019 році. Система висот - Балтійська, система координат – УСК-2000, 

суцільні горизонталі проведені через 1.0 м. 

Інженерна підготовка та захист території с.Малополовецьке 

Фастівського району Київської області здійснюється з метою підготовлення 

території для будівництва на ній об’єктів культурно-побутового призначення, 

громадського обслуговування населення та житлових будинків, доріг, 

споруд. Схема розроблена за принципами максимального збереження 

існуючого рельєфу та мінімального перетворення місцевості з урахуванням 

інженерних та архітектурно-планувальних вимог. 

Внаслідок вивчення та аналізу місцевих природних умов, планових та 

картографічних матеріалів, визначився перелік найбільш актуальних питань: 

- регулювання поверхневого стоку; 

- інженерна підготовка водних об’єктів; 

- планувальні заходи; 

- агролісомеліорація.  

Інженерний захист території від небезпечних геологічних процесів 

повинен виключити виникнення аварійно-небезпечних ситуацій і 

забезпечити: 

- загальну стійкість об'єктів і територій при основному та аварійному 

сполученні навантажень; 

- нормативні медико-санітарні умови проживання населення, 

санітарно-гігієнічні, соціальні, рекреаційні умови території, що захищається; 

- надійне функціонування об'єктів, що розміщені на цих територіях; 
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-збереження природних ландшафтів, заповідних зон, об'єктів природної 

та культурної спадщини, зон відпочинку тощо; 

- належне архітектурне оформлення об'єктів захисту; 

- охорону навколишнього природного середовища, раціональне 

використання земель і природних ресурсів, об'єктів, що захищаються; 

- найбільш повне використання місцевих будівельних матеріалів і 

природних ресурсів; 

- виконання будівельних робіт при вжитті заходів з інженерного 

захисту повинно бути безаварійним, безпечним і має виключати виникнення 

небезпечних нових і (або) активізацію діючих геологічних процесів на 

прилеглих територіях. 

Головним завданням є максимальне збереження існуючого рельєфу та 

мінімального перетворення місцевості з урахуванням інженерних та 

архітектурно-планувальних вимог. 

Заходи з інженерного підготовлення та захисту території здійснюються 

з метою створення оптимальних санітарно-гігієнічних і мікрокліматичних 

умов, спланування поверхні ділянок по проектним відміткам, що 

безпосередньо пов’язано с організацією поверхневого стоку дощових і талих 

вод.  

При розробленні схеми за основу було взято відмітки існуючого 

рельєфу, відмітки доріг з твердим покриттям. 

Схемою передбачається: 

-забезпечення відведення поверхневих стічних вод; 

-відображення проектних відміток в точках перехрещення осей вулиць 

та в характерних місцях відповідно до ДБН Б.1.1-15:2012; 

-забезпечення та дотримання нормативних поздовжніх ухилів на 

вулицях, проїздах і тротуарах, які регулюють швидкість води і виключають 

ерозію ґрунтів на прилеглих територіях відповідно до ДБН В.2.3-5:2018; 

-захист території від ерозійних та зсувних процесів відповідно до ДБН 

В.1.1-24:2009; 

-захист території від підтоплення та затоплення ДБН В.1.1-25:2009; 

-забезпечення мінімального обсягу земляних робіт; 

-максимальне збереження природного стану ґрунтів і збереження 

деревних насаджень; 

-створення безпечних умов руху транспорту, пішоходів, маломобільних 

груп населення; 

-забезпечення видимості в плані. 

Для освоєння території застосовуються наступні заходи інженерної 

підготовки: 

-розчистка та берегоукріплення водних об’єктів; 

-підсипка та зрізка території; 

-регулювання поверхневого стоку. 
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Пропозиції, що покращення стану водних об’єктів 

Систему потрібно регулярно відновлювати, виконуючи комплекс 

спеціальних заходів інженерної підготовки щодо покращення стану 

прибережних земель. 

Першочерговими інженерними заходами є: 

- розчищення та регулювання водойм та водотоків (за необхідності 

днопоглиблення); 

- очищення від заростання та замулення ; 

- вирубування чагарників; 

- благоустрій прибережних територій (в межах санітарно-захисних 

смуг). 

Першочерговими водними об’єктами, що потребують проведення 

заходів щодо покращення їх стану є р.Собот, водотоки, водойми (центральна 

частина села). 

Розчищення водних об’єктів забезпечить пониження рівня ґрунтових 

вод. Розчищення водних об’єктів забезпечить пониження рівня ґрунтових 

вод, негативного впливу від можливого потенційного підтоплення території 

та усунення причин, що впливають на формування процесу заболочування. 

До комплексу інженерних заходів, щодо ліквідації зон поширення 

заболоченості входять: 

-підсипка територій до нормативних відміток, з урахуванням 

перспективного функціонального використання території; 

-розчищення та днопоглиблення русла водотоків та дна водойм; 

-агролісомеліорація. 

Розчищення водних об’єктів забезпечить пониження рівня ґрунтових 

вод, з можливістю осушення заболочених територій. Рекомендується 

проведення заходів з ліквідації зон поширення заболоченості на загальній 

площі S=10,82 га. Одним з чинників щодо обґрунтування необхідності 

даного заходу є протималярійна безпека.  

Загальна площа розчищення водойм в межах села складає S= 76,69 га.  

Загальна довжина розчищення водотоків в межах села складає L=5,09 

км. 

Вийнятий ґрунт, при розчищенні водних об’єктів можливо 

використовувати для влаштування укосів берегів, підсипання території. 

Також вийнятий ґрунт, який містить велику кількість гумусу та торфу 

можливо використовувати для влаштування зелених насаджень. 

Берегоукріплення водойм та водотоків в межах населеного пункту 

представлені у вигляді благоустрою прибережних територій, що включає 

влаштування укосів берегів та їхнього озеленення. На прибережних ділянках 

розчищених водойм та водотоків передбачається влаштування зон зелених 

насаджень спеціального призначення. Благоустрій водних об’єктів приведе 

до покращення санітарно-гігієнічного стану прибережних територій.  

Загальна довжина берегоукріплення водойм в межах села складає 

L=17,31 км.  
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Загальна довжина берегоукріплення водотоків  в межах села складає 

L=10,20 км.  

Потрібно виконувати постійний контроль та нагляд за станом водних 

об’єктів, поліпшуючи  екологічний стан. Виконуючи вище перераховані 

заходи можна уникнути негативних природних процесів та створити 

сприятливі умови для перспективного розвитку села. 

 

Регулювання поверхневого стоку 

Проектом передбачається реконструкція, поліпшенням стану проїзних 

частин існуючих доріг з щебеневим та ґрунтовим покриттям на 

асфальтобетонне та покриття з бруківки. Проїзні частини, проектних вулиць 

передбачаються  з асфальтобетону та покриття з бруківки. Тротуари та 

велосипедні доріжки на проектних вулицях передбачаються  з 

асфальтобетону та покриття з ФЕМу. 

Поздовжні ухили існуючих вулиць запроектовані в межах від  5 ‰ до  

110 ‰, на проектних вулицях – від 5 ‰ до  110 ‰, відповідно до ДБН В.2.3-

5:2018. На вулицях з ухилами, які перевищують нормативні (˃ 80 ‰) 

потрібно влаштовувати нове вдосконалене покриття із бруківки, для 

забезпечення зчеплення автомобіля з проїздною частиною та уникнення 

аварійно-небезпечних ситуацій на дорозі. В зимовий період рекомендується 

посипати проїзну частину засобами для уникнення обледеніння. 

 Поперечні профілі вулиць, проїздів запроектовані міського типу (з 

влаштуванням бортового бетонного каменю) шириною проїзної частини 

вулиць 6,0м та місцевих проїздів -  3,5м, 4,5м,  тротуарами та велосипедними 

доріжками  - по 1,5м, їхні ухили прийняті 20‰. Поперечні ухили по 

тротуарам та велосипедних доріжкам прийняті 20‰.  

Дощові і сніготалі води відводяться в дощову каналізацію. Дощова 

каналізація запроектована закритого типу. На ділянках озеленення 

відведення дощових і сніготалих вод відбувається за рахунок інфільтрації в 

ґрунт. Відведення поверхневих вод виконано з врахування швидкостей води, 

які виключають ерозію ґрунтів. 

В місцях перетину водотоків з дорогами передбачається влаштування 

водоперепускних труб, загальна довжина яких складатиме L=0,45 км. 

 

Планувальні заходи 

В межах села вирахувані території, які потрібно підсипати та зрізати. 

Підсипка та зрізка території виконується з метою планування рельєфу 

місцевості, захисту території від підтоплення з можливістю освоєння 

території під різного виду функціональне призначення. Підсипка та зрізка 

територій показано в тих місцях, де вона перевищує 0,5 м. 

Загальна площа підсипки території в межах села складає S=11,52 га. 

Загальна площа зрізки території в межах села складає S=5,42 га. 
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Агролісомеліорація 

Завершальним етапом планувальних робіт є виконання 

агролісомеліоративних заходів, що забезпечать стійкість схилів (укосів) при 

освоєнні та захист від ерозії ґрунтів. 

Заходи агролісомеліорації включають: 

-вітрозахисні, снігозатримувальні і водопоглинальні лісонасадження на 

відкритих територіях, що прилягають до схилів; 

-декоративно-захисні посадки дерев і чагарників; 

-берегозахисні деревно-чагарникові насадження по берегах рік та 

навколо водойм; 

-посів багаторічних трав або обдернування. 

Посів багаторічних трав без інших допоміжних засобів захисту 

допускається на схилах (укосах) крутістю до 35°, а при більшій крутості (до 

45°) – з просоченням ґрунту в'яжучими матеріалами. Посадка дерев 

допускається на схилах (укосах) крутизною до 15°. 

При крутості схилів більше ніж 25° до 35° рекомендується робити їх 

більш пологими або терасувати за допомогою проміжних берм. 

Загальна площа агролісомеліорації в межах села складає S =119,25 га. 

Місце розташування споруд інженерної підготовки території, 

розрахунок стійкості та тип конструкцій захисних споруд вирішуються на 

подальшій стадії проектування («Проект» та «Робоча документація»). 

Основні дані по небезпечним геологічним процесам та пропозиції по 

проектним рішенням див. таблицю 2.10.1 «Відомість основних показників 

інженерної підготовки та захисту території населеного пункту».  

Таблиця 2.10.1 

Відомість основних показників інженерної підготовки та захисту 

території населеного пункту 

Пор 
№ 

Найменування 
Одиниці 

виміру 
Кількість Примітка 

1 2 3 4 5 

1 Аналіз існуючого стану: 

1.1. Зона можливого затоплення території га -  

1.2. Зона можливого підтоплення території га -  

1.3. Землі, що осушуються га -  

1.4 Землі, що зрошуються га -  

1.5 Абразія берегів га -  

1.6 Зона поширення заболоченості га 10,82 Примітка, п.1 

1.7 Зсувонебезпечна територія га -  

1.8 Територія яружної ерозії га -  

1.9 Територія, що порушена гірничими роботами га -  

2 Проектні рішення: 

2.1 Берегоукріплення водойм км 17,31 Примітка, п.1 

2.2 Берегоукріплення водотоків  км 10,20 Примітка, п.1  

2.3 Розчистка водойм  га 76,69 Примітка, п.1  

2.4 Розчистка водотоків   км 5,09 Примітка, п.1 
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2.5 Штучна водоперепускна споруда км 0,45 Примітка, п.1 

2.6 Підсипка території га 11,52 Примітка, п.1  

2.7  Намив території га -  

2.8 Зрізка території  га 5,42 Примітка, п.1 

2.9 Водовідвідний лоток км -  

2.10 Освоєння заболочених територій га 10,82 Примітка, п.1 

2.11 Протизсувні заходи га -  

2.12 Протиерозійні заходи га -  

2.13 Протикарстові заходи га -  

2.14 Протиабразійні заходи га -  

2.15 Протиселеві заходи га -  

2.16 Агролісомеліорація га 119,25 Примітка, п.1 

 

Примітка:1.  Кількісні показники приведено в проектних межах території населеного пункту 
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2.11. ЗАХОДИ ЩОДО ОЗДОРОВЛЕННЯ НАВКОЛИШНЬОГО 

ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА 

Подальший розвиток господарського сектору не передбачає розміщення 

на його території екологічно шкідливих об’єктів. Проте стан господарського 

комплексу потребує запровадження сучасних ресурсозберігаючих 

технологій, екологічно орієнтованих напрямків природокористування та 

забезпечення екологічно сприятливих умов проживання людей.  

З метою охорони і оздоровлення навколишнього середовища у проекті 

рекомендовано виконати ряд планувальних і технічних заходів. Намічений 

комплекс заходів повинен реалізовуватись через дію законів України щодо 

екологічного стану та санітарно-епідеміологічного контролю території, 

місцевого самоуправління. 

На основі аналізу екологічної ситуації в с. Малополовецьке у генплані 

запропоновані еколого-містобудівні заходи подальшого розвитку,  

раціонального використання його території і забезпечення комфортних умов 

проживання, зокрема:   

З метою охорони і оздоровлення навколишнього природного 

середовища та для забезпечення екологічної стійкості території населеного 

пункту в проектних межах до техногенного навантаження у проекті 

генерального плану рекомендовано виконати ряд планувальних і 

техногенних заходів. Намічений комплекс заходів повинен реалізовуватись 

через дію законів України щодо екологічного стану та санітарно-

епідеміологічного контролю території місцевого самоврядування. 

Відповідно до Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» № 2059-

VIII від 23 травня 2017 року ст.3 п.3, підпункт 1, діяльність, яка відноситься 

до другої категорії видів планової діяльності та об’єктів, які можуть мати 

вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля. 

Охорона атмосферного повітря 

 Виробничі території слід розташовувати на підвищених ділянках з 

добрим природним провітрюванням, з підвітряного боку відносно 

сельбищної території. При цьому слід орієнтуватися на середньорічну та 

сезонну (літню, зимову) розу вітрів. Не допускається розташування 

промислової зони між водним об'єктом та сельбищною територією, а також 

вище за течією річки по відношенню до житлового району або рекреаційної 

зони.  

 Забороняються викиди в атмосферу шкідливих речовин, на які не 

встановлені гігієнічні нормативи (ГДК або ОБРВ). 

 Заходи по охороні атмосферного повітря повинні забезпечувати 

дотримання ГДК або ОБРВ забруднюючих речовин у повітрі сельбищних 

територій і 0,8 ГДК у місцях масового відпочинку населення з урахуванням 

комбінованої дії речовин або продуктів їх трансформації в атмосфері. 

 Дотримання нормативів екологічної безпеки атмосферного повітря 

– гранично допустимих рівнів акустичного, електромагнітного, іонізуючого, 

інших видів впливу біологічних та фізичних факторів середовища та 

дотримання нормативів якості атмосферного повітря з метою уникнення, 
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зменшення чи запобігання негативним наслідкам погіршення якості 

повітряного середовища відповідно до ЗУ «Про охорону атмосферного 

повітря», ЗУ «Про охорону навколишнього природного середовища», 

Постанови Кабінету Міністрів України від 13 березня 2002 року № 299 «Про 

розроблення та затвердження нормативів екологічної безпеки атмосферного 

повітря» та інших нормативно-правових актів; 

 Суб’єкти підприємницької діяльності, що здійснюють викиди 

забруднюючих речовин в атмосферне повітря та діяльність яких пов’язана з 

впливом фізичних та біологічних факторів на його стан, зобов’язані: 

отримати дозволи на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря 

стаціонарними джерелами; своєчасно і в повному обсязі сплачувати 

екологічний податок; вживати заходів щодо зменшення обсягів викидів 

забруднюючих речовин і зменшення впливу фізичних факторів; 

забезпечувати безперебійну ефективну роботу та підтримання у справному 

стані споруд, устаткування та апаратури для очищення викидів і зменшення 

рівнів впливу фізичних та біологічних факторів; здійснювати контроль за 

обсягом і складом забруднюючих речовин, що викидаються в атмосферне 

повітря, і рівнями фізичного впливу та вести їх постійний облік; заздалегідь 

розробляти спеціальні заходи щодо охорони атмосферного повітря на 

випадок виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного 

характеру і вживати заходів для ліквідації причин, наслідків забруднення 

атмосферного повітря; забезпечувати здійснення інструментально-

лабораторних вимірювань параметрів викидів забруднюючих речовин 

стаціонарних і пересувних джерел та ефективності роботи газоочисних 

установок; використовувати метрологічно атестовані методики виконання 

вимірювань і повірені засоби вимірювальної техніки для визначення 

параметрів газопилового потоку і концентрацій забруднюючих речовин в 

атмосферному повітрі та викидах стаціонарних і пересувних джерел; 

здійснювати контроль за проектуванням, будівництвом і експлуатацією 

споруд, устаткування та апаратури для очищення газопилового потоку від 

забруднюючих речовин і зниження впливу фізичних та біологічних факторів, 

оснащення їх засобами вимірювальної техніки, необхідними для постійного 

контролю за ефективністю очищення, дотриманням нормативів гранично 

допустимих викидів забруднюючих речовин і рівнів впливу фізичних та 

біологічних факторів та інших вимог законодавства в галузі охорони 

атмосферного повітря. 

 Дотримання заборони на будівництво та введення в експлуатацію 

нових і реконструйованих підприємств та інших об’єктів, які не відповідають 

встановленим законодавством вимогам про охорону атмосферного повітря. 

 Проведення реконструкції, модернізації обладнання комунальних 

систем та об’єктів тепло- і водопостачання шляхом впровадження новітніх 

енергоефективних технологій. 

 Встановлення та подальше дотримання санітарно-захисних зон всіх 

виробничих, сільськогосподарських, комунальних і транспортно-складських 

об’єктів (у т. ч. доріг), приміщень та ділянок (згідно з ДСП 173-96) з метою 
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забезпечення оптимальних умов життєдіяльності людини в районах житлової 

забудови, масового відпочинку і оздоровлення населення, особливу увагу 

звертаючи на озеленення спеціального призначення та їх охорону із 

враховунням пило-, газо- та димостійкості рослин. 

 Необхідно встановити сучасні технології та фільтри повітря на 

виробничих територіях. 

 Здійснювати викиди забруднюючих речовин із стаціонарних 

джерел на підставі дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне 

повітря стаціонарними джерелами. 

 Здійснювати контроль за обсягом забруднюваних речовин, що 

викидаються в атмосферне повітря та вести їх облік. 

 Розробити програму моніторингу під час проходження планової 

діяльності. 

 Періодично здійснювати лабораторні дослідження атмосферного 

повітря в контрольних точках на межі санітарно-захисної зони за всіма 

забруднюючими речовинами, які надходять в атмосферне повітря від 

організованих джерел викидів підприємств. 

 Повідомляти щоквартально громаду та Департамент екології та 

природних ресурсів стосовно лабораторних досліджень атмосферного 

повітря в контрольних точках на межі санітарно-захисної зони за всіма 

забруднюючими речовинами, які надходять в атмосферне повітря від 

організованих джерел викидів підприємств. 

 Інформувати Департамент  екології та природних ресурсів у 

письмовій формі про стан забезпечення вище вказаних екологічних умов під 

час провадження планової діяльності. 

 Для контролю викидів в атмосферне повітря необхідно  проводити 

незалежні екологічні експертизи. 

 Будівництво доріг з твердим покриттям на місці існуючих доріг та 

на нових територіях зі збільшенням довжини вуличної мережі втричі 

дозволить розосередити викиди від автотранспорту рівномірно по території 

села. Це зменшить негативний вплив від викидів автотранспорту на здоров’я 

населення навіть за умови незначного збільшення загальної кількості 

автотранспорту. 

 Впровадження заходів з енергозбереження (термомодернізація, 

використання альтернативних джерел енергії, в тому числі за рахунок 

виробництва палетів) та зменшення викидів при спалюванні органічного 

палива. 

 Зниження якісного та кількісного показників шкідливих речовин  у 

повітряному басейні внаслідок збільшення площі зелених насаджень 

сільської місцевості. 

 Озеленення санітарно-захисних зон підприємств у відповідності до 

вимог ДСП 173-96, а також  охоронних та природоохоронних зон. 

 Зменшення викидів від автотранспорту та зменшення концентрації 

шкідливих речовин: діоксиду азоту, оксиду вуглецю, ненасичених 

вуглеводнів в атмосферному повітрі села шляхом: 
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- удосконалення організації руху транспорту; 

- популяризації електротранспорту; 

- створення системи зелених насаджень вздовж автомагістралей; 

- розташування автостоянок, гаражів, за межами житлових кварталів; 

- розташування проектних будівель в районах перспективної 

житлової забудови на дозволеній від автодоріг відстані (не менше, ніж 50 

метрів від дороги). 

 Охорона поверхневих та підземних вод 

 Гарантоване першочергове охоплення питною водою населення для 

забезпечення питних, фізіологічних, санітарно-гігієнічних та побутових 

потреб шляхом прокладання мереж ліцензованого централізованого 

водопостачанням із установленням та дотриманням запобіжного характеру 

заходів (встановлення та дотримання в натурі зон санітарної охорони, 

першого, другого та третього поясів) щодо охорони джерел і систем питного 

водопостачання відповідно до ЗУ «Про питну воду, питне водопостачання та 

водовідведення», ЗУ «Про правовий режим зон санітарної охорони водних 

об’єктів», ДБН А.3.1-5-2016, ДБН В.2.5-74:2013, ДБН 2.5-64:2012, ДБН В.2.2-

12:2019, ДержСанПіН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, 

призначеної для споживання людиною» та інших нормативно-правових актів, 

що регулюють відносини у сфері питної води та питного водопостачання. 

 Забезпечувати проведення заходів організаційного, науково-

технічного, санітарно-епідеміологічного, природоохоронного, економічного, 

правового характеру щодо поліпшення якості питної води, розвитку питного 

водопостачання, охорони джерел і систем питного водопостачання, 

відновлення запасів питної води. 

 Забезпечувати здійснення контролю за дотриманням законодавства 

у сфері питної води, питного водопостачання та водовідведення, проведення 

державного моніторингу стану води і систем питного водопостачання та 

систем водовідведення, оцінки впливу на довкілля і державної санітарно-

епідеміологічної експертизи господарської та іншої діяльності, пов'язаної з 

використанням джерел питного водопостачання. 

 Організувати обмеження, тимчасової заборони (зупинення) в 

установленому порядку функціонування систем питного водопостачання, які 

не забезпечують нормативної якості питної води, а також діяльності, що 

негативно впливає на якість питної води. 

 Затвердження та реалізація місцевої програми централізованого 

водовідведення та правил приймання стічних вод із скиданням стічних вод у 

водні об’єкти лише за умови дотримання нормативів гранично допустимих 

концентрацій та нормативів гранично допустимого скидання забруднюючих 

речовин, визначення механізму контролю за скиданням стічних вод. 

 Організація екологічно безпечного водовідведення стоків дощових і 

талих вод системою закритої зливової каналізації із використанням сучасних 

ОС.  

 Забезпечення раціонального використання вод (економія води, 

заборона використання питної води для промислових цілей). 
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 Розроблення проектів прибережних захисних смуг, подальше їх 

успішне встановлення в натурі та забезпечення дотримання режимів 

використання земель в прибережних захисних смугах, відповідно до чинного 

водоохоронного законодавства (ВКУ, постанова Кабінету Міністрів України 

від 18. 12. 1998 №2024 «Про правовий режим зон санітарної охорони водних 

об’єктів» і т. д.) ; 

 Розчищення чаш водойм від заростання та замулення, створення 

водоохоронних насаджень; 

 Будівництво мережі дощової каналізації з очисними спорудами для 

ліквідації негативного впливу дощових стоків на стан водного басейну, 

ґрунтів; 

 Збереження водного балансу, відновлення, підтримка в належному 

стані джерел питної води; 

 Очистка ставків від мулових наносів, що зменшить випадки замору 

риби, отруєння тварин від ціанобактерій, тим самим покращиться санітарний 

стан водойми та прилеглих територій; 

 Встановити планове проведення спостережень за станом водойм; 

 Зменшення забруднення поверхневих водойм міста шляхом 

дотримання всіх норм  будівництва мережі очисних споруд зливової 

каналізації; 

 Встановлення сучасних очисних технологій міжнародного зразка; 

 Попередження забруднення поверхневих і підземних вод шляхом 

створення надійної та ефективної системи водовідведення та очищення 

зворотних вод:  

1) будівництво нових мереж та 100% забезпечення водовідведенням 

населення села;  

2) Організація екологічно безпечного водовідведення стоків дощових і 

талих вод системою закритої зливової каналізації із використанням сучасних 

ОС (Згідно з п.11.1.1, 11.1.21 ДБН В.2.2-12:2019 «Планування та забудова 

територій» і п. 5.8 ДБН В.2.5-75:2013 «Каналізація. Зовнішні мережі та 

споруди»). Дощові води та води, що утворюються при таненні снігів, а також 

води від поливання вулиць, проїздів самопливними мережами надходять до 

очисних споруд. Найбільш забруднену частину стоку (перші 20 хв. дощу), 

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

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

чисті води від очисних споруд пропонується скидати у поверхневі потоки, 

або подавати у накопичувальні резервуари очищених та умовно чистих 

поверхневих стоків. З накопичувальних резервуарів стічні води 

передбачається використовувати для поливання зелених насаджень та миття 

удосконалених покриттів у періоди відсутності дощів. Надлишок очищених 

та умовно чистих поверхневих стоків передбачається відводити на скидання 

у поверхневі водні об’єкти за допомогою насосних станцій поверхневих вод 

та напірних колекторів.  
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3) створення фільтраційної завіси для кладовища або його закриття 

для унеможливлення забруднення ґрунтових вод через міграцію шкідливих 

речовин.  

 Реконструкція системи водопостачання та водовідведення села з 

100% забезпеченням всіх жителів якісною питною водою з системи 

централізованого водопостачання. 

 Будівництво нових артезіанських свердловин з встановленими 

поясами зон санітарної охорони та забезпечення дотримання режимів в цих 

зонах. І пояс зони санітарної охорони встановлюється шириною 30 м, 

огороджується металевим парканом висотою 2 м, навколо створюється смуга 

озеленення (згідно з вимогами ДБН В.2.5-74:2013, п.15.2.1.1).  

 Ліквідація заболоченості земель прилеглих до водних об’єктів з 

використанням засобів гідротехнічної меліорації, фітомеліорації зі 

створенням зелених насаджень загального користування, рекреаційних 

територій. 

 Попередження забруднення поверхневих і підземних вод шляхом 

створення надійної та ефективної системи водовідведення та очищення 

зворотних вод. 

  Охорона ґрунтів та земельних ресурсів 

 Зміна функціонального призначення земель для їх більш 

ефективного використання в межах населеного пункту. 

 Екологізація виробництва та здійснення природоохоронних заходів 

на підприємствах. 

 Природоохоронні заходи направлені на збереження родючого шару 

ґрунту та його раціональне використання в подальшому (для озеленення 

прибудинкових територій, при створенні парку і т. ін.). 

 Переведення ріллі в пасовища, підвищення протиерозійної стійкості 

та екологічної стабільності с/г угідь. 

 Розробка та впровадження комплексу заходів з відновлення 

родючості ґрунтів та адаптування систем удобрення до сучасних 

господарсько-економічних умов, впровадження агроекологічного 

моніторингу. 

 Впровадження схеми санітарного очищення села: 

- виявлення та ліквідація несанкціонованих місць видалення відходів; 

- організація роздільного збирання відходів; 

- будівництво й облаштування контейнерних майданчиків; 

- розвиток пунктів прийому вторинної сировини; 

- інші заходи, направлені на зменшення кількості відходів що 

вивозяться для захоронення на полігони ТПВ; 

- роздільне збирання відходів за видами та класом небезпеки у 

герметичні контейнери та своєчасне укладання договорів на передачу 

відходів спеціалізованими організаціями, що мають відповідні ліцензії та 

договори поводження з відходами. 

 Застосування природоохоронних заходів, направлених на 

збереження родючого шару ґрунту при освоєнні вільних територій. 
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Захист від фізичних факторів впливу 

 Згідно із Проектом для покращення транспортного зв’язку даним 

генеральним планом передбачається будівництво автомобільних доріг, у 

зв’язку із цим повідомляємо, що відповідно до Закону України «Про 

автомобільні дороги» у процесі будівництва, реконструкції, ремонту та 

утримання автомобільних доріг повинні виконуватися вимоги та 

передбачатися заходи щодо охорони довкілля згідно з природоохоронним 

законодавством. Земельні ділянки, що тимчасово були зайняті у процесі 

будівництва, реконструкції та ремонту автомобільних доріг, підлягають 

рекультивації згідно з природоохоронним законодавством. 

 Проектні рішення щодо будівництва, реконструкції, ремонту 

автомобільних доріг та методи їх утримання повинні забезпечувати 

мінімізацію шкідливих викидів в атмосферу транспортними засобами та 

дорожніми виробничими базами. 

 Забороняється експлуатація дорожньої техніки, в якої шкідливі 

викиди в атмосферу перевищують допустимі норми. Забороняється 

використання дорожньо-будівельних матеріалів, які забруднюють 

атмосферне повітря понад допустимі норми. 

 У зв’язку з тим, що поблизу села проходить траса автомобільних 

доріг державного та місцевого значення, тому звертаємо вашу увагу, що 

відповідно до пункту 5.25 Державних санітарних правил планування та 

забудови населених пунктів, затверджених наказом Міністерства охорони 

здоров’я України від 19.06.96 № 173 (далі - Наказ), відстань від бровки 

земляного полотна зазначених доріг необхідно приймати не менше 100 м до 

житлової забудови і садівницьких товариств, для доріг IV категорії - 50 м, 

при забезпеченні на відповідній території гігієнічних нормативів якості 

атмосферного повітря та рівнів шуму. Для захисту від шуму і загазованості 

вздовж доріг слід передбачати смуги зелених насаджень шириною не менше 

10 м. 

 Передбачити можливість створення шумозахисних зелених 

насаджень та шумозахисних екранів відповідної конструкції по вулицях (за 

умов збільшення інтенсивності руху транзитного транспорту).  

 Запровадження контролю за дотриманням санітарних норм по шуму 

на межі санітарно-захисних зон виробничих об’єктів. 

 Забезпечити ефективне застосування організаційно- технічних 

та/або лікувально-профілактичних заходів для дотримання допустимих рівнів 

шуму (за умов підтвердження перевищення рівнів шуму за результатами 

замірів). 

 Запровадження контролю за дотриманням санітарних норм від 

негативного впливу шуму, вібрацій, ультра- та інфразвуку на межі санітарно-

захисних зон виробничих об’єктів. 

 Дотримання санітарних розривів до об’єктів житлової забудови від 

автостоянок (у відповідності до ДСП 173-96, дод. 10). 
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Ліквідація зон екологічного ризику, забезпечення санітарно-

епідеміологічного благополуччя 

 Налагодження ефективної системи санітарного очищення 

територій, організація системи ведення постійного моніторингу за станом 

всіх складових навколишнього природного середовища; 

 Забезпечення санітарно-епідеміологічного благополуччя населення 

шляхом забезпечення жителів якісною питною водою: реконструкція, 

будівництво, забезпечення подальшої модернізації водопровідних систем; 

 Забезпечення санітарно-епідеміологічного благополуччя шляхом 

зменшення санітарно-захисних зон існуючих промислових і комунальних 

об’єктів, в межі яких потрапляє житлова забудова: закриття кладовища; 

 Функціональне зонування сільської території з виділенням 

промислових зон та дотримання нормативних санітарно-захисних зон від 

нових промислових, сільськогосподарських, виробничо-складських, 

комунальних, інженерних об’єктів. 

Збереження біологічного різноманіття, охорона ландшафтів, 

розвиток екологічної мережі та об’єктів природно-заповідного фонду 

 При проведенні заходів з ліквідації заболочення забезпечити 

максимальне збереження існуючих видів флори і фауни; 

 При створенні рекреаційних зон, інших озеленених територій 

загального користування, агролісомеліоративних заходів врахувати 

необхідність і можливість збереження біологічного різноманіття видів, 

рослинних угруповань, ландшафтів; 

 При реалізації проектних рішень Генерального плану забезпечити 

не менше 25 % наявності еколого стабілізуючих угідь в структурі земельних 

угідь села; 

 Забезпечення максимального збереження існуючих ландшафтів 

природніх екосистем при освоєнні вільних від забудови територій; 

 Визначити території, що мають особливу природоохоронну, 

екологічну, наукову, естетичну, рекреаційну, історико-культурну цінність та 

можуть бути включені до складу екологічної мережі Київської області, 

встановити передбачені законом обмеження на їх планування, забудову та 

інше використання. 

 

Висновок. Подальша реалізація рішень генерального плану направлена 

на оздоровлення середовища та формування раціональної планувальної 

структури села шляхом екологічно спрямованого впорядкування території, 

використання господарчих територій. При цьому реалізація передбачуваних 

заходів сприятиме максимальному збереженню домінуючого статусу 

природного середовища в структурі села як основного елементу його 

архітектурно-просторової організації та охороні навколишнього природного 

середовища. 
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2.12. ПРОТИПОЖЕЖНІ ЗАХОДИ 

Для протипожежної безпеки села проектом передбачається 

використання проектного пожежного депо на два пожежних автомобіля, 

будівництво якого передбачається проектом на території села. Пожежне депо 

має обслуговувати виробничу та житлову зони території села. При цьому 

радіус обслуговування виробничих споруд категорій А, Б та В не повинен 

перевищувати 2 км, а житлової зони – 3 км. по дорогах з твердим покриттям.  

Витрати води на зовнішнє пожежогасіння та кількість одночасних 

пожеж прийнято згідно з ДБН В.2.5-74 2013, табл. 3; 4 і складають 15,0 л/с на 

1 пожежу. Розрахункова кількість одночасних пожеж – 1 шт. 

Згідно з ДБН В.2.2-16-2005 (п.14.34) розрахункові витрати води на 

потреби внутрішнього пожежогасіння складають 2 х 2,5 л/с (будинок 

культури). Разом витрата на внутрішнє пожежогасіння складає 5,0 л/с. 

Розрахункова кількість одночасних пожеж – 1 шт. 

Розрахунковий час зовнішнього пожежогасіння – 3 години (пункт 

6.2.13 ДБН В.2.5-74:2013). Розрахунковий час роботи пожежних кран-

комплектів прийнято 120 хв (таблиця 6 ДБН В.2.5-64:2012). 

Об’єм води на зовнішнє та внутрішнє пожежогасіння складе: 

V_пож=(3×3600×15×1+2×3600×5)/1000=198, (м3). 

Протипожежний запас води з урахуванням тригодинного зовнішнього 

гасіння однієї пожежі і 120-ти хвилинного внутрішнього гасіння однієї 

пожежі, при одночасному забезпеченні потреб у воді на інші потреби, 

пропонується зберігати у резервуарах чистої вод будівництво яких 

передбачається на території станції водопідготовки. У період гасіння пожежі 

передбачається включення пожежних насосів, встановлення яких також 

передбачається на території станції водопідготовки, згідно з розділом 11 ДБН 

В.2.5-74:2013. 

Зовнішнє пожежогасіння на території села передбачається від 

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

на кільцевих водопровідних мережах на відстані не більше 150 метрів один 

від одного та на відстанях до будівель і споруд, або їх частин, що 

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

покриттям та не менше 5 м (пукти 12.16 та 13.3.4 ДБН В.2.5-74:2013 

«Водопостачання. Зовнішні мережі та споруди»). У місцях розташування 

пожежних гідрантів на опорах ЛЕП напругою 0,4 кВ проектом пропонується 

встановлення світлових покажчиків “ПГ”, згідно з НАПБ А.01.001, ДСТУ 

ISO 6309, ГОСТ 12.4.009-83. Внутрішнє пожежогасіння передбачається від 

пожежних кран-комплектів за ДСТУ4401-2:2005, встановлених всередині 

будівель. 

Остаточно способи гасіння пожеж, об’єми води на потреби 

пожежогасіння, місця зберігання протипожежного запасу води, конкретні 

місця розташування пожежних гідрантів та світлових покажчиків “ПГ” 

пропонується уточнити на подальших стадіях проектування (стадії “Проект” 

і “Робоча документація”).  
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Для протипожежного водопостачання виробничих підприємств 

передбачається влаштування окремих систем зовнішнього та внутрішнього 

протипожежного водопостачання. На території підприємств передбачається 

встановлення пожежних резервуарів для зберігання протипожежного запасу 

води, пожежної насосної станції та внутрішньо-майданчикових кільцевих 

мереж протипожежного водопроводу з пожежними гідрантами. У випадку 

пожежі передбачається подавання води пожежною насосною станцією з 

пожежних резервуарів у кільцеву внутрішньо-майданчикову мережу. 

Відновлення протипожежного запасу води в резервуарах передбачається з 

технічних свердловин на території підприємств, що експлуатують перший від 

поверхні водоносний горизонт (верховодку). 

Системи зовнішнього та внутрішнього пожежогасіння, а також системи 

автоматичного пожежогасіння підприємств передбачається виконувати за 

окремими проектами відповідно до отриманих технічних умов на 

пожежогасіння. 

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

12:2019 «Планування та забудова територій», п.15.3.8, проектом 

передбачається забір води пожежними автомобілями з відкритих водойм. Для 

цього, згідно з ДБН В.2.5-74:2013 п.13.3.2, 13.3.6 передбачається 

влаштування приймального (мокрого) колодязя на березі водойми та під’їзду 

з твердим покриттям і поворотним майданчиком розмірами не менше 12 x 12 

м для встановлення пожежних автомобілів і забирання води будь-якої пори 

року. 

Місткість водозабірного колодязя – 5 м3. 

Радіус дії протипожежного водоприймального колодязя, що охоплює 

зону території будівництва, становить 150 м. 

В місці розташування протипожежного водоприймального колодязя 

встановлюється світловий покажчик «ПВ», згідно з НАПБ А.01.001, ГОСТ 

12.4.026 та ДСТУ ISO 6309. Конкретні місця розташування водозабірних 

колодязів і світлових покажчиків «ПВ» вирішуються на подальшій стадії 

проектування (стадія «Проект» і «Робоча документація»). 
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2.13. ОХОРОНА КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ 

Відповідно до ДБН Б.1.1-15:2012 «Склад та зміст Генерального плану 

населеного пункту» (п.5.3.4.1.л) та для дотримання вимог ст.37 ЗУ «Про 

охорону культурної спадщини» та ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування та 

забудова територій» визначені пропозиції щодо збереження та охорони 

нерухомих пам’яток культурної спадщини та територій, що мають статус 

земель історико-культурного призначення. 

Згідно з даними Управління культури, національностей та релігій 

Київської обласної державної адміністрації в межах проектних територій 

села Малополовецьке знаходяться значна кількість об’єктів культурної 

спадщини, серед яких: 

пам’ятки археології 

- Малополовецький археологічний комплекс, пам’ятка 

національного значення; 
- Курганна група, ІІІ тис. до н.е. – І тис. н.е.; 
- Поселення Малополовецьке-І, багатошарове, у східній частині 

села Малополовецьке; 
- Поселення Малополовецьке-ІІ, багатошарове, у західній частині 

села Малополовецьке; 
- Поселення Малополовецьке-2А, багатошарове, на захід від дамби 

в селі Малополовецьке; 
- Поселення Малополовецьке-2Б, багатошарове, на захід від дамби 

в селі Малополовецьке; 
- Поселення Малополовецьке-2В, багатошарове, на захід від дамби 

в селі Малополовецьке; 
- Поселення Малополовецьке-2Г, багатошарове, на захід від дамби 

в селі Малополовецьке; 
- Поселення Малополовецьке-2Д, багатошарове, на захід від дамби 

в селі Малополовецьке (хутір Яхнянський); 
- Поселення Малополовецьке-3, багатошарове, у східній частині 

села Малополовецьке; 
- Поселення Малополовецьке-4, у селі Малополовецьке; 
- Поселення Малополовецьке-5, багатошарове, на північний-захід 

від дамби в селі Малополовецьке; 
- Курган Могила Лядвига, в північно-західній частині села 

Малополовецьке; 
- Курганна група в північно-західній частині села Малополовецьке; 
- Поселення Малополовецьке-7, багатошарове, у західній частині 

села Малополовецьке; 
- Поселення Малополовецьке-8 Давня Русь, у східній частині села 

Малополовецьке; 
- Поселення Малополовецьке-9, у селі Малополовецьке; 
- Поселення Малополовецьке-10, у східній частині села 

Малополовецьке; 
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- Поселення Малополовецьке-11, у східній частині села 

Малополовецьке; 
- Поселення Малополовецьке-12, у західній частині села 

Малополовецьке; 
- Поселення Малополовецьке-13, у селі Малополовецьке; 
- Курганна група, у північній частині села Малополовецьке; 
- Курганна група, у північній частині села Малополовецьке; 
- Курганна група, у південній частині села Малополовецьке; 
памятки історії 

- Братська могила воїнів Радянської Армії; 

- Пам’ятник воїнам-односельцям, які загинули у роки Великої 

Вітчизняної війни; 

- Братська могила воїнів Радянської Армії і пам’ятник воїнам-

односельцям, які загинули у роки Великої Вітчизняної війни; 

- Братська могила воїнів Радянської Армії і пам’ятник воїнам-

односельцям, які загинули у роки Великої Вітчизняної війни;  

- Братська могила мешканців села, розстріляних фашистами 23 

листопада 1943 року. 

Згідно ДБН Б.1.1-15:2012 (пп.5.5.2.,5.5.3.,5.5.5.,5.5.6.) ті з них, що 

знаходяться в безпосередній близькості до проектної межі села, нанесені на 

креслення Генерального плану з запропонованими орієнтовними охоронними 

зонами від кожного з них. 

При виявлені нових пам’яток слід дотримуватись вимог законодавства 

та нормативної документації стосовно виявлення та встановлення охоронних 

(буферних) зон об’єктів культурної спадщини, а саме: 

- проведення інвентаризації об’єктів культурної спадщини; 

- проведення археологічних досліджень території; 

- розроблення облікової та науково-проектної документації на об’єкти 

культурної спадщини (для пам’яток архітектури та містобудування - 

відповідно до ДСТУ Б.Б.2.10-2016 «Склад та зміст науково-проектної 

документації щодо визначення меж та режимів використання зон охорони 

пам’яток архітектури та містобудування»); 

- визначення та встановлення меж та режимів використання зон 

охорон пам’яток культурної спадщини шляхом розроблення відповідної 

документації і затвердження відповідним органом охорони культурної 

спадщини (згідно ст.32 Закону України «Про охорону культурної 

спадщини»). 

Режим використання території нововиявлених пам’яток культурної 

спадщини та територій в межах охоронних (буферних) зон від них для 

містобудівних потреб Генеральним планом пропонується відповідно до 

чинних норм та законодавства, а саме: 

- отримання дозволу відповідного органу охорони культурної 

спадщини  для погодження проведення містобудівних, архітектурних чи 

ландшафтних перетворень, будівельних, меліоративних, шляхових, земляних 
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робіт у розроблених та затверджених відповідно до законодавства межах 

охорони пам’яток; 

- збереження історичного розпланування і забудови, характеру 

історичного середовища й ландшафту, виведення промислових підприємств, 

майстерень, складів та інших дисгармонійних споруд, які завдають фізичної 

або естетичної шкоди пам'яткам культурної спадщини чи їх середовищу в 

цілому; уникнення прокладання комунікацій для транзитного транспорту, 

підземних інженерних мереж загальноміського значення, улаштування 

повітряних ліній електропередач, установлення торговельних кіосків, 

рекламних щитів та інших споруд, що порушують умови візуального 

сприйняття пам'яток і традиційний характер середовища; організація 

консерваційних, реставраційних, реабілітаційних, музеєфікаційних, 

ремонтних робіт та робіт із пристосування пам'яток культурної спадщини, 

навколишньої історичної забудови, благоустрій території (в залежності від 

історико-архітектурної цінності території, розташування її в структурі 

населеного пункту, тощо згідно пп.13.1.5.-13.1.9 ДБН Б.2.2-12.2019; 

- виконання усіх вимог розділу 13 ДБН Б.2.2-12.2019 «Планування та 

забудова території», Закону України «Про охорону культурної спадщини» та 

інших нормативних та законодавчих документів стосовно використання 

територій культурних пам’яток та їх охоронних (буферних) зон. 
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2.14. ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ПРОЕКТУ 

№ Назва показників 
Одиниці 

виміру 

Значення показників 

Існуючий 

стан 
Етап 20 р. 

1 Населення осіб 915 1350 

2 Територія в межах населеного 

пункту, всього: 

га 771,83 1051,08 

 у т.ч.: житлової забудови, всього га 210,51 508,67 

 Садибної проектна га - 45,39 

 Садибної існуюча га 210,51 195,49 

 Ущільнення га - 235,18 

 Соціальна га - 1,28 

 На позарозрахунковий період га - 31,33 

 Громадської забудови, всього га 6,65 11,03 

 Організації житлово-

комунального господарства, 

всього 

га 5,63 7,43 

 Виробничої, всього га 2,27 102,88 

 Складської, всього га  0,07 19,8 

 Транспортної інфраструктури, 

всього 

га 21,08 116,77 

 Ландшафтно-рекреаційної та 

озелененої, всього 

га 155,25 198,74 

 Водних поверхонь га 49,97 76,69 

 Сільськогосподарських угідь га 320,16 - 

 Інші території га  0,24 9,07 

3 Житловий фонд, у т. ч.: м2   

к-сть садиб 759  

 садибна м2 42014 61589 

  к-сть будинків 757 931 

 багатоквартирна м2 969 969 

  к-сть квартир  17 17 

 Середня житлова забезпеченість 

населення загальною площею у 

садибній забудові 

м2/чол. 45,91 45,62 

4 Об’єкти громадського 

обслуговування: 

   

 НВК "Заклад загальної середньої 

освіти І-ІІ ступенів - дитячий 

садок" 

місць 320 360 

 Заклад позашкільної освіти місць - 30 

 Лікарська амбулаторія без 

стаціонару  

відвідувань за 

зміну 

15 30 

 Будинок культури місць 400 400 

 Підприємство торгівлі м2 торг.площі 450 525 

 Підприємство харчування пос. місць 200 245 

 Пожежне депо об’єкт/пожежн

ий автомобіль 

- 2/2 
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5 Вулично-дорожня мережа та 

транспорт населеного пункту 

   

 Загальна довжина вуличної мережі км 45,8 71,9 

 Щільність вуличної мережі км/км2 17,8 16,8 

 Довжина  ліній автобуса по вісі 

вулиць 

км 
5,3 21,7 

 Щільність транспортної мережі км/км2 1,9 3,2 

 Рівень автомобілізації  

(індивідуальні легкові автомобілі) 

авт. на 1000 

мешканців 
126 280 

 Рівень моторизації мот. на 1000 

мешканців 
- 50 

6 Інженерне забезпечення    
 Водопостачання    
 Сумарний відпуск води м3/добу 8,5 770,0 
 Каналізація    
 Загальне об’єм стічних вод м3/добу - 770,0 
 Електропостачання    
 Сумарне споживання 

електроенергії 

млн.кВт 

год/рік 
- 14,22 

 Потужність джерел покриття 

електронавантажень 
МВт - 3,07 

 Теплопостачання    
 Споживання тепла, всього МВт - 7,793 
 Газопостачання    
 Річне споживання газу млн. м3/рік - 2,874 
 Інженерна підготовка та 

захист території 
   

 Зона поширення заболоченості га 10,82 - 

 Берегоукріплення водойм км - 17,31 

 Берегоукріплення водотоків  км - 10,20 

 Розчистка водойм  га - 76,69 

 Розчистка водотоків   км - 5,09 

 Штучна водоперепускна споруда км - 0,45 

 Підсипка території га - 11,52 

 Зрізка території  га - 5,42 

 Освоєння заболочених територій га - 10,82 

 Агролісомеліорація га - 119,25 

8 Санітарне очищення території    

 Обсяги твердих побутових 

відходів 

тис. т/рік - 0,405 
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