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ВСТУП 

Генеральний  план та план зонування території (у складі генерального 

плану) села Боровиця Черкаського району Черкаської області розроблено ТОВ 

«УКР-ГРУППРОЕКТ» згідно з рішеннями № 14-10/VII від 9 серпня 2019 р., № 

9-20/VIII від 21 квітня 2021 року Сагунівської сільської ради на замовлення 

Сагунівської сільської ради відповідно до завдання (договір № 1). 

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 

Сагунівської сільської ради з урахуванням державних, громадських та 

приватних інтересів. 

План зонування території (Зонінг) – це містобудівна документація, що 

визначає умови та обмеження використання території для містобудівних 

потреб у межах визначених зон. 

Проєкт 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 розвитку громад та територій України, а саме: ДБН Б.2.2-12:2019 

«Планування та забудова територій», ДБН Б.1.1-15:2012 «Склад та зміст 

Генерального плану населеного пункту»,  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.2.2-

4:2018 «Будинки і споруди. Заклади дошкільної освіти», 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.2.4-2-2005 «Полігони 

твердих побутових відходів», ДБН В.2.5-16 «Визначення розмірів земельних 

ділянок для об’єктів електричних мереж», ДБН В.2.5-23:2010 «Інженерне 

обладнання будинків і споруд. Проектування електрообладнання об’єктів 

цивільного значення», 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», ДБН В.2.5-77:2014 «Котельні», ДСП 145 «Державні санітарні 

норми та правила утримання територій населених місць», ДСП 173-96 

«Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів», 

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», 

ДСП 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 проєкту слугували: 

Генеральний план с. Боровиця Чигиринського района, Черкаської 

області М 1:5000 виконаний «Облгорсельпроект»  у 1955р.; 

Схема огранізації території земельних часток (паїв) бувшого КСП 

«Дружба» с. Боровиця Чигиринського району Черкаської області. 

Технічна документація з грошової оцінки земель села Боровиця 

Чигиринського району Черкаської області; 

Проект формування території встановлення меж Боровицької сільської 

ради народних депутатів та встановлення меж с. Боровиця Чигиринського 

району; 

Технічний проект виконання робіт по створенню цифрових 

топографічних карт М 1:2000 на територію с. Боровиця Чигиринського району 

Черкаської області; 

Стратегія розвитку Сагунівської громади на період 2020-2026 рр. 

Проєктом містобудівної документації села Боровиця 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 Боровиця не обмежується. 

Основні показники генерального плану села Боровиця розраховані на 

двадцятирічний період. 

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. 

  



АВТОРСЬКИЙ КОЛЕКТИВ 
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1 2 3 4 
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Іваницька Ю.М.  

 

 

 

  



1. АНАЛІТИЧНА ЧАСТИНА 

1.1. ЕКОНОМІКО-ГЕОГРАФІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА 

НАСЕЛЕНОГО ПУНКТУ 

Село Боровиця розташоване на березі Кременчуцького водосховища, що 

омиває його північно-східну частину, за 28 км на північний захід від районного 

центру — міста Чигирин. На північному заході межує з селом Топилівка, на 

південному сході з селом Тіньки та на південному заході з селом Трушівці. 

Відповідно до статті 39 Закону України «Про місцеві державні 

адміністрації», статті 7 Закону України «Про добровільне об’єднання 

територіальних громад», Черкаська обласна державна адміністрація своїм 

розпорядженням від 17 серпня 2018 року №636 затвердила висновок щодо 

відповідності Конституції та законам України проекту рішення щодо 

добровільного об’єднання територіальних громад села Сагунівка Черкаського 

району, сіл Боровиця, Топилівка Чигиринського району. 

Постановою Центральної виборчої комісії від 12 жовтня 2018 року № 

156, визначено дату проведення перших місцевих виборів Сагунівської 

сільської об’єднаної територіальної громади - 23 грудня 2018 року. Головою 

Сагунівської сільської об’єднаної громади обрано Бодяненко Ірину Іванівну та 

22 депутати ради. 

У зв’язку з добровільним об'єднанням територіальних громад села 

Топилівка Чигиринського району Черкаської області, села Боровиця 

Чигиринського району Черкаської області, села Сагунівка Черкаського району 

Черкаської області в Сагунівську об’єднану територіальну громаду, рішенням 

Сагунівської сільської ради від 09.01.2019 за №l-7/VII «Про утворення 

старостинських округів Сагунівської сільської ради та затвердження 

Положення про старосту Сагунівської сільської ради», утворено Боровицький 

старостинський округ, що складається з села Боровиця. 

Площа територіальних меж села Боровиця - 5,233 км². 

За даними Сагунівської сільської ради чисельність населення станом на 

1 січня 2021 року складає 1476 осіб.  

Територія Черкаського району знаходиться в межах лісостепової зони. 

За особливістю природних умов територія розташована у сприятливих 

кліматичних умовах: помірно-континентальний клімат із м’якою зимою і 

теплим літом. Середня температура влітку +20°С, взимку -5°С. 

Територією села Боровиця проходить дорога місцевого значення, 

обласного підпорядкування Р-10. Дана дорога відповідає параметрам II 

технічної категорії. 

Потужній природний потенціалу у вигляді водних та земельних 

ресурсів, своєрідність природних ландшафтів є сильною стороною його 

соціально-економічного розміщення. Серед слабких сторін можна виділити 

віддаленість від центру регіону, що обмежує розвиток населеного пункту. 

Село Боровиця має достатній ресурсний потенціал для розвитку, 

основними ресурсами в селі є трудові. Також у населеному пункті наявна 

достатня кількість підприємств, що надає йому фінансових ресурсів.  



Серед тенденцій розвитку населеного пункту важливо виділити 

розвиток соціальної сфери та забезпечення населення різними видами послуг, 

а також посилення економічних та соціальних зв’язків з Сагунівкою. Також 

після утворення ОТГ посилився взаємозв’язок з іншими селами, що до неї 

входять, як і в обслуговуванні, так і в інших сферах. 

Сагунівська територіальна громада займає вигідне географічне 

положення та  знаходиться у центральній частині Черкаського району. В 

районі наявна висококваліфікована робоча сила, розвинута транспортна 

інфраструктура, що в свою чергу сприяє до розвитку різних галузей економіки. 

  



1.2. РОЗВИТОК НАСЕЛЕНОГО ПУНКТУ: ІСТОРИКО-

ГЕОГРАФІЧНИЙ ОГЛЯД 

Перші відомості про Боровицю належать до початку XIII століття. У 

документах вона іменується містечком. Як слободу засновано в 1613 році на 

землях Польської корони в Черкаському старостві. Розташована на рукаві 

Дніпра річці Гречанці та на її притоці річці Боровиці Містечко губилося у 

густому бору Звідси напевно і одержало свою назву. 

Мешканці Боровиці впродовж 20 років від дня заселення не відбували 

феодальних повинностей.  

Населення зростало за рахунок селян-утікачів. 1616 року в Боровиці 

було 50 хат «послушних» і 100 козацьких. Крім сторожової служби, жителі 

займались рільництвом, рибальством, чумацтвом, мисливством. 

Містечко відігравало помітну роль у визвольній боротьбі. В роки 

розгортання антифеодального руху на Наддніпрянщині, що набрав великого 

розмаху в першій чверті XVII ст., багато жителів Боровиці переходило із 

«послушних» у козаки, не визнаючи жодних прав феодала на їх долю Разом з 

козаками вони взяти активну участь у селянсько-козацьких повстаннях 30-х 

років XVII сторіччя 

Перші відомості про поселення на даній території знаходимо на мапах 

французького інженера Гійома Левассера де Боплана. 

В кінці XIX — на початку XX ст., пройшло розшарування селян. Так у 

1912 році у ста господарств села було менше ніж по десятині землі, в 313 менш 

ніж по дві десятини, тоді як 24 господарства володіли 340 десятинами кращої 

землі Значного розвитку в селі набули промисли. Найважливішим стало 

млинарство. В 1900-му році в селі було 4 водяні млини і 31 вітряк, 3 олійниці 

і крупорушка. Також виготовлялось сукно на ступниках. 

У 1909 році в Боровиці відкрито фельдшерський пункт, а згодом і 

медичну амбулаторію.  

Боровицький лікувальний центр обслуговував 6 сіл із 20-тисячним 

населенням. 

У роки Першої світової війни більшість чоловіків пішло на фронт. 

З початком Другої світової війни понад 1200 селян Боровиці були 

мобілізовані до лав Червоної армії. Вже на п'ятий день війни героїчно загинув 

А. М. Дерев'янко при захисті Берестейської фортеці. Одна з вулиць села нині 

носить його ім'я. 

У роки війни в селі було зруйноване приміщення школи, сільради, 

поштового відділення, клубу.  

Загальна шкода за роки війни була оцінена у 6 млн карбованців. 14 

грудня 1943 року село зайняли підрозділи Червоної армії. 300 жителів села 

відзначено бойовими нагородами. 396 загинули під час війни. На їх честь у 

селі встановлено обеліск Слави. 

З перших днів визволення села місцеві мешканці почали відбудовувати 

зруйноване війною господарство, а по закінченню війни у відбудову 

включилися демобілізовані солдати. 1951 року артілі «Більшовик» та 

«Комінтерн» злилися у колгосп «Дружба», який вирощував птицю та велику 



рогату худобу. 1959 року, у зв'язку з будівництвом Кременчуцької ГЕС, 

Боровицю перенесено за 2 км. на крутосхили Дніпра. На відміну від старої 

Боровиці, де забудова будинків була хаотичною, нове село мало прямі вулиці. 

Село було радіофіковане, мало водогін. Збудовано універмаг та магазини 

продовольчих, господарчих та культурних товарів. В селі працювала пошта, 

побутові майстерні. 

У 1967 році споруджено будинок культури з глядацьким залом на 740 

місць, лекційним на 180 місць і читальним — на 80. При ньому працював 

лекторій, драматичний, хоровий та хореографічний гуртки, гурток художнього 

читання. Тут виступали Московський та Ленінградський пересувні цирки. 

Черкаський народний хор. Тричі на тиждень демонструвалися художні фільми 

При будинку культури діяла бібліотека, що налічувала близько 10 тисяч книг, 

проводилися читацькі конференції, тематичні вечори, працював лекторій. 

В 1971 році в колгоспі збудовано насосну станцію та завершено 

спорудження зрошувальної системи. На той час колгосп мав 32 трактори, 6 

зернових і 4 силосозбиральних комбайни. 17 косарок та жниварок, 16 

тракторних плугів, 27 сівалок, 28 культиваторів, ЗО вантажних автомашин. 

  



1.3. АНАЛІЗ РЕАЛІЗАЦІЇ ПОПЕРЕДНЬОЇ МІСТОБУДІВНОЇ 

ДОКУМЕНТАЦІЇ  

Попередній Генеральний план села Боровиця Черкаського району 

Черкаської області був розроблений «Облгорсельпроект» 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 проєктних рішень була реалізована.  

На сьогодні реалізовано близько 90% проєктних рішень попереднього 

генерального плану.  

 

  



1.4. СТАН НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА 

Розділ виконано згідно з існуючими природоохоронними нормативами 

містобудівного характеру – ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування та забудова 

територій», а також враховуючи ДСН 173-96 «Державні санітарні правила 

планування та забудови населених пунктів» на підставі даних інформації 

обласних і районних служб та натурних обстежень території. 

Містобудівна документація підлягає стратегічній екологічній оцінці в 

порядку, встановленому Законом України  «Про стратегічну екологічну 

оцінку». Розділ  «Охорона навколишнього природного середовища», що 

розробляється у складі проекту містобудівної документації, одночасно є 

звітом про стратегічну екологічну оцінку, який має відповідати вимогам 

Закону України  «Про стратегічну екологічну оцінку». 

На подальших стадіях проектування (стадія «Робочий проект») 

відповідно до вимог статті 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» 

необхідно визначити доцільність здійснення оцінки впливу на довкілля у 

процесі прийняття рішень про впровадження планової діяльності, що 

визначена частиною другою та третьою статті 3 Закону України «Про оцінку 

впливу на довкілля» обов’язково до прийняття рішення про провадження 

діяльності відповідно до переліку категорій планової діяльності, що 

підлягають проведенню процедури ОВД.  

Стан довкілля обумовлюється впливом на нього усіх суб’єктів 

природокористування. Першочергова увага до охорони навколишнього 

природного середовища, раціонального використання природних ресурсів, 

забезпечення екологічної безпеки життєдіяльності населення – невід’ємна 

умова сталого розвитку. 

1.4.1 Природні умови та ресурси 

Геологічна будова  

Відповідно до Геологічної карти України (дочетвертинний зріз) 

територія розташована в межах Палеогенової системи, Еоценового відділу, 

Бучацького регіоярусу ₽ 2bc. 

Бучацька серія розповсюджена від правобережжя р. Тясмин до 

Кременчуцького водосховища, в понижених частинах добучацького рельєфу. 

Залягає на породах кристалічного фундаменту та їхніх корах вивітрювання, 

мезозойських відкладах, райгородській товщі. Перекриваються бучацькі 

утворення більш молодими відкладами з чіткими контактами. Літологічний 

склад порід серії представлений пісками глауконіт-кварцовими, вуглистими, 

часто глинистими, сірими, різнозернистими, переважно середньозернистими, 

шаруватими, в підошві містять дрібні уламки кристалічних порід та кременю. 

Потужність бучацьких відкладів становить 43,8 м. 

Гідрогеологічні умови  

В гідрогеологічному відношенні територія с. Боровиця розташована в 

гідрогеологічній провінції складчастої області Українського кристалічного 

масиву та приурочена до групи МПВ у алювіальних четвертинних відкладах 

(код UAM5.1GW0002). 



Група МПВ в алювіальних четвертинних відкладах поширена в межах 

заплав та надзаплавних терас Дніпра та його приток. Водовмісні породи 

представлені пісками переважно дрібно- і середньозернистими, які у верхній 

частині розрізу містять прошарки супісків, суглинків, а донизу – гравій і 

гальку корінних порід. Залягає на породах докембрію, мезозою і кайнозою. У 

разі відсутності водотривких порід між алювіальними відкладами і породами, 

які їх підстеляють, існує гідравлічний зв'язок. Потужність коливається в 

значних межах від 10-20 метрів у долина невеликих річок до 50-60 метрів у 

заплаві Дніпра.  

Води безнапірні, подекуди, за умови наявності у покрівлі суглинків і 

супісків – слабонапірні, із величиною напору від 1-3 м до 10-15 м. Глибина 

залягання в залежності від рельєфу змінюється від 2-4 до 5-15 метрів. Дебіти 

свердловин досягають 173-432 м3/добу. Коефіцієнти фільтрації 

дрібнозернистих пісків становлять 3-6 м/добу, середньозернистих – 8-22 

м/добу, коефіцієнти фільтрації супісків 0,2-0,4 м/добу. В заплаві Дніпра 

коефіцієнти фільтрації досягають 40 м/добу.  

За хімічним складом води гідрокарбонатні кальцієво-магнієві із 

мінералізацією 0,1-1,3 г/дм3 , із підвищеним вмістом заліза (до 2-3 мг/дм3). 

Підземні води групи МПВ UAM5.1GW0002 незахищені за природними 

показниками від дифузного забруднення продуктами сільськогосподарської 

діяльності. Внаслідок своєї високої уразливості в межах населених пунктів 

забруднені сполуками азоту.  

Режим визначається кліматичними факторами, річна амплітуда 

коливання рівня становить 1,2-1,5 м із характерними весняним підйомом та 

літнім і осіннім зниженням рівнів. Живлення інфільтраційне. Підземні води 

групи МПВ UAM5.1GW0002 широко використовується сільським населенням 

для задовольняння питних і господарських потреб. 

Освоєння ресурсів підземних вод по Черкаські області – 8%. 

Гідрологічні умови  

Відповідно до Гідрологічного районування України територія 

проєктування відноситься до Західної області достатньої водності, 

Правобережна Дніпровська область достатньої водності. Гідрохімічне 

районування – гідрокарбонатно-кальцієвий район розповсюдження 

поверхневих вод. 

Відповідно до меж районів річкових басейнів, суббасейнів та 

водогосподарських ділянок територія населеного пункту знаходиться у  межах 

району басейну річки Дніпро, водогосподарська ділянка - р. Дніпро від греблі 

Канівського водосховища до греблі Кременчуцького водосховища 

(виключаючи рр. Рось, Супій, Сула, Тясмин) (код M5.1.2.04). 

Кліматичні умови 

Територія населеного пункту належить до Північної атлантико 

континентальної кліматичної області, Лісостепової зони, Західного 

кліматичного району. 



Найближча метеостанція знаходиться у м. Черкаси на відстані 27 км в 

північно-західному напрямку від території Сагунівської територіальної 

громади.   

Характеристика кліматичних умов, основних окремих елементів 

метеорологічних показників, необхідних для обґрунтування й прийняття 

планувальних рішень наведена за даними багаторічних спостережень по 

метеостанції «Черкаси» (114 мБС). 

Середня температура повітря  - +8,7°С 

Середня температура повітря найтеплішого 

місяця (липня) 

- +21,2°С 

Середня температура повітря найхолоднішого  

місяця (січня) 

- -3,7°С 

Абсолютний максимум температури - +38,1°С 

Абсолютний мінімум температури - -31,1°С 

Середня висота снігового покриву  - 9,6 см 

Глибина промерзання ґрунту - 1,0-1,3 м 

Середня річна відносна вологість повітря - 73 % 

Середньорічна кількість опадів  - 541 мм 

Таблиця  1.4.1 

Середня багаторічна повторюваність напрямку (%) 
Період року Пн Пн-Сх Сх Пд-Сх Пд Пд-Зх Зх Пн-Зх Штиль 

м. Черкаси 

Рік 14,3 9,1 14,4 8,1 12,2 13,6 13,6 14,7 18 

На основі комплексного аналізу кліматичних параметрів та відповідно 

до архітектурно-будівельного кліматичного районування території України, 

територія проєктування віднесена до І-го архітектурно-будівельного району 

(Північно-Західний район) з відповідними вимогами містобудівного характеру 

(відповідно до ДСТУ-Н Б В.1.1-27:2010 «Будівельна кліматологія»). 

Корисні копалини 

На території населеного пункту та на прилеглих територіях відсутні 

родовища вод підземних, лікувальної грязі та ропи, родовища металічних та 

неметалічних корисних копалин та горючих копалин. 

Ґрунтовий покрив 

Відповідно агроґрунтового районування України село Боровиця 

розташоване у Лісостеповій Лівобережній низовинній провінції. Відноситься 

до Золотонісько-Кобеляцького району, район низовий, терасовий й 

характеризується перевагою чорноземів типових малогумусних, часто 

остаточно-солонцюватих і лучно-чорноземних глибоко - солонцюватих 

ґрунтів (засолення хлоридно - сульфатно-содове).  

Рішенням сесії №8-6/7 від 31.05.2016 р. «Про затвердження матеріалів 

нормативної грошової оцінки земель с. Боровиця Чигиринського району» було 

затверджено технічну документацію з нормативної грошової оцінки земель м. 

Боровиці, якою, у тому числі, визначено агровиробничі типи ґрунтів на 

території населеного пункту та бонітет основних повнопрофільних ґрунтів. 

 



Таблиця  1.4.2 
Шифри 

агрогруп 

Бали бонітету 

Рілля Багаторічні 

насадження 

Сіножаті Пасовища 

52г 51 51 51 51 

55г 44 40 44 44 

56г 34 30 28 28 

165г 26 10 30 30 

У Переліку особливо цінних груп ґрунтів провінції Лісостепова 

Лівобережна (Наказ Держкомзему України від 06.10.2003  N 245) дані типи 

ґрунтів відсутні. 

Ландшафтне та біологічне різноманіття 

Відповідно до Геоботанічного районування України територія 

проєктування знаходиться:  

провінція - Східноєвропейська лісостепова провінція дубових лісів, 

остепнених луків та лучних степів 

підпровінція - Українська лісостепова 

округ - Центральний Правобережнопридніпровський округ 

грабово-дубових, дубових лісів та лучних степів 

На території села переважають агроланшафти та сільські селітебні 

ланшафти.  

В загальному у Черкаській області характеризується поєднанням флори 

лісостепової і степової зони. Серед деревних порід у лісах переважають дуб, 

ясен, сосна, граб, вільха, липа, клен, береза, тополя. Серед кущів поширена 

ліщина, калина, шипшина, терен, черемха. Степова рослинність представлена 

багаторічними травами. В заплавах річок та заболочених місцевостях 

переважає вологолюбне різнотрав'я.  

В межах села Боровиця знаходяться лісові масиви Трушівського 

лісництва кв. 90-93, загальною площею 226,0 га. До складу лілових масчивів 

вїходять: акація біла, сосна звичайна, дуб звичайний, липа дрібнолиста, тополя 

канадська, ясен зелений, берест, шовковиця. 

Відповідно до Зоогеографічного районування України територія 

проєктування знаходиться: 

область - Палеоарктична 

підобласть - Бореальна Європейсько-Сибірська 

округ - Східноєвропейський 

ділянка - Східноєвропейського листяного лісу та лісоспепу 

підділянка - Дністровсько-Дніпровська (Правобережна) підділянка 

Розташування області у лісостеповій зоні зумовлює різноманітний 

видовий склад фауни. Налічується 66 видів ссавців, 280 видів птахів, 9 видів 

плазунів, 11 видів земноводних, 44 види риб.  

У лісах області водяться: лось, олень, сарна, дикий кабан, вивірка, вовк, 

лисиця звичайна, заєць сірий, по берегах річок, озер і ставків — бобер 

європейський, видра річкова, крижень, кулики. У водоймищах — лящ, окунь, 

щука, судак, короп, товстолобик, сом, карась. 

 



Сейсмічні умови 

Територія на якій розташований населений пункт не є сейсмічно 

небезпечною, розрахункова інтенсивність сейсмічних поштовхів і коливань на 

території Черкаського району Черкаської області складає менше 6 балів 

відповідно до вимог ДБН В. 1.1-12:2014 (шкала MSK-64, карта ЗСР 2004-С). 

Інженерно-будівельна оцінка території проєктування 

Відповідно до карти районування території України за складністю 

інженерно-геологічних умов територія, для якої розробляється генеральний 

план, відноситься до району підвищеної інженерно-геологічної складності 

освоєння території.  

Територія населеного пункту не потрапляє у зону екзогенних геологічних 

процесів (зони поширення зсувів, селів, карсту, лавин, підтоплення); територія 

проєктування не потрапляє в межі прогнозованого катастрофічного 

затоплення. 

1.4.2 Екологічний стан 

Повітряний басейн 

У Черкаській області постійні спостереження за станом атмосферного 

повітря здійснюються Черкаським обласним центром з гідрометеорології 

тільки в м. Черкаси. Актуальну інформацію про стан забруднення 

атмосферного повітря в місті можна переглянути на офіційній сторінці 

Черкаського ЦГМ в соціальній мережі Facebook, а саме у повідомленнях 

«Щотижнева інформація про забруднення атмосферного повітря у м. 

Черкаси». 

Стаціонарні пости спостереження за станом забруднення атмосферного 

повітря в с. Боровиця відсутні. Стан атмосферного повітря залежить від 

обсягів забруднюючих речовин стаціонарних та пересувних джерел 

забруднення.  

За даними, наявними в Управлінні екології та природних ресурсів 

Черкаської ОДА, у с. Боровиця розміщено 7 суб'єктів господарювання, які 

здійснюють викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря за наявності 

дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря 

стаціонарними джерелами. 

Пересувне джерело забруднення – транспортний засіб, рух якого 

супроводжується викидом в атмосферу забруднюючих речовин. Основними 

такими джерелами забруднення атмосферного повітря в селі є автотранспорт 

місцевих жителів. На території села проходять дороги загального 

користування місцевого значення О-241703 та О-241803, на яких зосереджені 

основні транспорті потоки, а відповідно і збільшення викидів в атмосферне 

повітря.  

Водний басейн 

 Територія Сагунівської сільської ради з північної та північно-східної 

сторони межує з Кременчуцьким водосховищем. Відповідно до ст. 88 Водного 

кодексу України ширина прибережної захисної смуги (далі – ПЗС) для великих 

річок, водосховищ на них та озер – 100 метрів. Якщо крутизна схилів 

перевищує три градуси, мінімальна ширина ПЗС подвоюється. 



 За даними інвентаризації водних об’єктів та гідротехнічних споруд до 

них, яка проводилась у 2017-2018 роках, в адміністративних межах 

Сагунівської сільської ради на території населених пунктів Сагунівка, 

Топилівка, Боровиця водні об’єкти (ставки) відсутні. 

Земельні ресурси, ґрунти 

Спеціальних робіт по геохімічній зйомці ґрунтів с. Боровиця не 

виконувалось. Регулярного спостереження за санітарним станом ґрунтів не 

проводиться. 

- Сміттєзвалища як фактор вплив на стан ґрунтів: 

Земельні ресурси зазнають негативного впливу від накопичень 

побутових відходів, значна частина яких могла б знайти застосування як 

вторинна сировина.  

Схема санітарної очистки Сагунівської об’єднаної територіальної 

громади відсутня. Збір ТПВ на території населених пунктів відбувається один 

раз на тиждень за умови договору між Сагунівською сільською радою та 

фізичною особою-підприємцем та подальшими вивезенням відходів на 

полігон за межами територіальної громади. Окремо зазначимо, що також 

видалення та знешкодження твердих побутових відходів відбувається 

безпосередньо на території  присадибних ділянок, що знаходяться у власності 

мешканців села, а також вивозиться на несанкціоновані сміттєзвалища.  

За даними інвентаризації місць видалення відходів, проведеної 

Управлінням екології та природних ресурсів Черкаської ОДА встановлено, що 

у с. Боровиця наявне сміттєзвалище площею 0,1 га. Паспорт МВВ відсутній, 

чим порушуються вимоги статті 33 Закону України «Про відходи» та 

постанови Кабінету Міністрів України від 03.02.98 №1216 «Про затвердження 

Порядку ведення реєстру місць видалення відходів». 

Для вирішення питання поводження з твердими побутовими відходами 

у населеному пункті у подальшому необхідна розробка спеціалізованої схеми 

санітарного очищення з уточненням першочергових та перспективних заходів, 

поліпшення екологічного та санітарного стану території, скорочення об’ємів 

ТПВ, тощо. 

- Кладовища традиційного поховання як фактор вплив на стан ґрунтів: 

На території населеного пункту, що проєктується, розміщені   

кладовища традиційного поховання, які також виступають потенційним 

джерелом забруднення ґрунтів. Санітарно-захисна зона від території 

кладовища до житлових і громадських будівель повинна бути не меншою 300 

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

вимоги щодо облаштування і утримання кладовищ в населених пунктах 

України». 

- Худобомогильники та біотермічні ями 

За матеріалами Чигиринського управління Головного управління 

Держпродспоживслужби в Черкаській області на території, прилеглій до с. 

Боровиця, на відстані близько 1000 м обліковується біотермічна яма СТОВ 

«Дружба», яка не вичерпала свою проєктну ємність, але на даний час 

знаходиться у занедбаному стані. Держпродспоживслужбою області на адресу 



СТОВ «Дружба» та Сагунівської ОТГ неодноразово направлялися приписи та 

рекомендації стосовно належного облаштування зазначеної біотермічної ями, 

проте питання на сьогодні не вирішене. 

Розмір санітарно-захисної зони від худобомогильників, біотермічних ям 

до житлових і громадських будівель (населених пунктів), зон відпочинку та 

інших об'єктів, пов'язаних з постійним перебуванням людей, а також 

обмеження, які застосовуються в них, регламентуються наказом Державного 

комітету ветеринарної медицини від 27.10.2008 № 32, зареєстрованого в 

Міністерстві юстиції України 29 січня 2009 р. за N 85/16101 «Про 

затвердження Правил облаштування і утримання діючих (існуючих) 

худобомогильників та біотермічних ям для захоронення трупів тварин у 

населених пунктах України». 

Природоохоронні території та об’єкти історико-культурної спадщини 

 Відповідно постанови Кабінету Міністрів України від 26 липня 2001 р. 

N878 село Боровиця не відноситься до Списку історичних населених місць 

України. 

 Територія Сагунівської сільської ради з північної та північно-східної 

сторони межує з Кременчуцьким водосховищем, що є територією мережі 

Емеральд (Смарагдова мережа) (UA0000110 Kremenchutske Reservoir) 

відповідно до інтерактивного картографічного веб-застосунка «Схема 

розміщення затверджених та номінованих на затвердження територій 

Смарагдової мережі України» (за посиланням http://emerald.net.ua/).  

Рисунок 1.4.1 

 

http://emerald.net.ua/


Радіаційний фон 

За даними Черкаського обласного центру з гідрометеорології за даними 

8 пунктів спостережень метеостанцій області потужність експозиційної дози 

гамма-випромінювання знаходилась в межах 11-14 мкР/год і не перевищувала 

контрольного рівня природного гамма-фону (25 мкР/год). 

Електромагнітне забруднення 

Джерелом електромагнітного випромінювання на території  села  є 

повітряні лінії електропередач. Споживачі в межах населеного пункту 

отримують електроенергію від ПЛ-35 кВ Адамівка-Боровиця по мережах 10 

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

підстанцій. Згідно Постанови КМУ від  04.03.1997 р. №209 «Про затвердження 

Правил охорони електричних мереж», для ЛЕП напругою 0,4 кВ та 10 кВ 

охоронна зона становить 2 та 10 відповідно. Охоронна зона для 

трансформаторних підстанцій становить 3 м від огорожі.  

Акустичний режим 

Джерелами    зовнішнього    техногенного    акустичного забруднення  в 

населеному  пункті   є: автомобільний транспорт, промислові підприємства, 

комунальні   об'єкти   (котельні,   трансформатори, вентиляційні системи, 

ретранслятор.) 

Стан здоров’я населення 

Здоров’я населення є однією з основних умов соціального благополуччя 

й успішного економічного зростання, збільшення тривалості активного життя, 

поліпшення демографічної ситуації.  

На сьогодні доведено, що незадовільний стан довкілля, забруднення 

хімічними, фізичними та біологічними агентами повітря, ґрунту і води, дія 

інших негативних факторів навколишнього середовища на організм людини є 

причинами зростання захворюваності.  

Стан здоров’я населення наведено у Таблиці 2.5 відповідно до офіційних 

даних Головного управління статистики у Черкаської області: 

Таблиця 1.4.4 

Захворюваність населення у Черкаській області (1995 – 2017 роки) 

рік 
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1995 1126,3  10,5  103,0  46,8  520,2  75,2  53,8  60,5 1,1  76,7 

2000 1111,8  12,1  26,1  81,9  497,0  70,2  50,3 70,5  1,5 63,5 

2005 1050,3  13,1  25,9  71,9  471,5  60,9  50,8  68,0  1,3  62,4 

2010 1028,4  12,7 21,8  64,8  472,6  60,8  49,9 69,8  1,1 64,8 

2015 823,4  13,5  13,3  51,8  353,3  51,9  41,7  56,9  1,1 60,1 

2016 841 14,5  12,9  49,0  376,8  48,6  41,0  55,7  1,1 62,8 



2017 792,1  14,0  12,8  45,9  338,5  49,7  38,9  55,2  1,1 61,4 
1 Згідно з МКХ-10, починаючи з 1999 р., з класу хвороб нервової системи і органів чуття вилучені і сформовані в окремі класи хвороби 

ока та його придаткового апарату і хвороби вуха та соскоподібного відростка. 

Таблиця 1.4.5 

Структура поширеності хвороб серед дорослого населення Черкаської 

області 
№ в рейтингу Класи хвороб 

1.  Хвороби системи кровообігу 

2.  Хвороби органів дихання 

3.  Хвороби органів травлення 

Загальна захворюваність всього населення знизилась практично у всіх 

класах хвороб. 

Серед чинників, що впливають на захворюваність та здоров’я населення, 

виділяються наступні:  

- соціально-економічні (рівень соціальної інфраструктури, умови 

праці, можливості оздоровлення, доходи та витрати населення, рівень життя 

тощо); 

- генетичні;  

- стан навколишнього середовища (що обумовлюється як 

природними так і антропогенними факторами);  

- відсутність повноцінної системи охорони здоров’я. 

1.4.3. Існуючі планувальні обмеження 

Таблиця 1.4.6 

Система планувальних обмежень 

Об’єкти, території 

Нормативна СЗЗ, 

охоронна зона, 

санітарної охорони (м) 

Нормативний документ 

Існуюче використання території 

ЛЕП - до 1 кВ 

           - до 20 кВ 

      - 35 кВ 

2 м. 

10 м. 

15 м. 

Правила охорони 

електричних мереж 

(Затверджено постановою 

Кабінету Міністрів України 

від 4 березня 1997 р. N 209) 

КТП 3 м від огорожі 

Правила охорони 

електричних мереж 

(Затверджено постановою 

Кабінету Міністрів України 

від 4 березня 1997 р. N 209) 

Перший пояс зони санітарної 

охорони підземних джерел 

водопостачання   

для захищених - 30 м; 

для недостатньо 

захищених - 50 м. 

ДБН В.2.5-74:2013 

«Водопостачання. Зовнішні 

мережи та споруди» 

Кладовище  

діюче – 300 м. 

закрите (по закінченню  

кладовищного періоду) - 

100 м. 

ДСП 173-96 (Затверджено 

наказом  Міністерства  

охорони здоров'я України 

від 19 червня 1996 р. N 173), 

ДСанПіН 2.2.2.028-99 

СЗЗ від худобомогильника 1000 м. 

Правила облаштування і 

утримання діючих 

(існуючих) 



худобомогильників та 

біотермічних ям для 

захоронення трупів тварин у 

населених пунктах України 

(Затверджено наказом 

Державного комітету 

ветеринарної медицини від 

27.10.2008 № 32) 

Гаражний кооператив 
к-ть автомобілів 11-50 

15 м. 
ДБН Б.2.2-12:2019  

Таблиця 10.6 

ПРАТ «Боровицьке» 
Підприємства рибоконсервні та 

рибофілейні  з утильцехами, 

рибокомбінати 

100 м.  ДСП 173-96 

ТОВ АПК «МАЇС» 

ТМ «БОРОВИЦЯ» 
Заводи  фруктових  та  овочевих  

соків  і  безалкогольних напоїв 

50 м. ДСП 173-96 

Тваринна ферма 
недіюча 

50 м. ДСП 173-96 

 

  



1.5. ХАРАКТЕРИСТИКА СУЧАСНОГО СТАНУ СЕЛА 

1.5.1. Населення 

Чисельність постійно проживаючого населення в селі Боровиця на 

початок 2021 року становила 1476 осіб, що складає близько 0,25 % від 

чисельності населення Черкаського району Черкаської області (597 тис. осіб). 

За цим показником село належить до категорії середніх сільських населених 

пунктів. 

Аналіз показників кількості населення села показує, що чисельність 

населення села дещо зменшується. За останні 7 років загальний приріст 

населення характеризується, як позитивними, так і  негативними змінами. Так, 

кількість наявного населення зменшилась у 2020 р. на 52 осіб, а максимальне 

значення показника спостерігається у 2018 р., що становить 1607 осіб (на 47 

од. менше, ніж у 2019 р. та на 131 осіб менше, ніж 2021 р.). Такий тренд вказує 

на можливість зменшення чисельності населення у перспективі (табл.1.5.1.). 

Показник щільності населення для населеного пункту становить приблизно 2,8 

особи/га. 

Таблиця 1.5.1. 

Показники  чисельності населення у с. Боровиця з 2015-2021 рр. 
На початок року 2015 2016 2017 2018 2019 2020  2021 

Загальна кількість 

населення, осіб 
1561 1581 1613 1607 1560 1508 1476 

 

Основною умовою, що визначає динаміку чисельності населення в селі, 

є природній і механічний рух населення. Показник природного та механічного 

приросту населення в селі рік від року був як позитивним так і негативним 

(табл. 1.5.2).  

Таблиця 1.5.2. 

Аналіз показників  приросту населення с. Боровиця у 2015-2021 рр. 

осіб 
За рік 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

 

2021 

 

Загальний приріст(+) чи 

зменшення(-) 

+41 +20 +32 -6 -47 -52 -32 

 

1.5.2. Вікова структура наявного населення 

Вікова структура наявного населення села Боровиця Черкаського району 

Черкаської області представлена в таблиці 1.5.3. 

Таблиця 1.5.3. 

Структура населення с. Боровиця за віковими групами 

на початок 2021р. 

Вікові групи населення 
Чисельність населення 

осіб % 

молодше працездатного віку (від 0 до 16 р.) 238 16,1 

у працездатному віці (від 16 до 60 р.) 662 44,8 

старше працездатного віку (55-60 р. і старше) 576 39,1 



Вікові групи населення 
Чисельність населення 

осіб % 

Всього 1476 100 

 

Станом на початок 2021 року найвища частка припадає на групу осіб у 

працездатному віці (44,8 %), що свідчить про наявний трудовий потенціал 

населеного пункту. Меншу, проте значну частку займає категорія осіб  старше 

працездатного віку.  Особами пенсійного віку вважаються мешканці села у віці 

старше 55-60 років, що становлять 39,1 %. Лише 16,1 % від усього населення 

села становить група від 0 до 16 років. 

В селі спостерігаються відмінності у статево-віковій структурі 

населення.  

Таблиця 1.5.4. 

Статево-вікова структура населення с. Боровиця 

на початок 2021 р. 
вік жінки чоловіки 

0-6 р. 41 30 

7-15 р. 89 78 

16 - 40 р. 156 137 

41-60 (55-60) р.             207 162 

55-60 р. і старше 335 241 

 

 
 

 Аналіз показників статево-вікової структури населення с. Боровиця 

показує, що на період 2021 р. питома вага жінок у загальній чисельності 

населення переважає над чисельністю чоловіків особливо в категорії осіб 

працездатного віку. Дана тенденції загалом відповідає загальному тренду 

статево-вікової структури в Україні. В основному різниця між кількістю 

чоловіків і жінок зростає зі збільшенням віку.  

1.5.3. Трудові ресурси 

0-6 р.

7-15 р.

16-40 р.

41-60 (55-60) р.

55-60 р. і старше

СТАТЕВО-ВІКОВА СТРУКТУРА НАСЕЛЕННЯ 
С. БОРОВИЦЯ

жінки чоловіки



Трудові ресурси села Боровиця, що на початок 2021 р. становили  ос., 

формують особи у працездатному віці та пенсіонери, що працюють, за 

вийнятком непрацездатних осіб з обмеженими можливостями в 

працездатному віці та економічно неактивного населення. 

Таблиця 1.5.5. 

Зайнятість трудових ресурсів с. Боровиця 

Показники 
Всього на території 

населеного пункту 

Структура 

зайнятості 

трудових 

ресурсів у % 

Всього населення 1476 - 

Всього населення працездатного віку 481 - 

Пенсіонери, що працюють - - 

Непрацездатних осіб з обмеженими 

можливостями в працездатному віці 

- - 

Економічно неактивне населення 146 - 

Трудові ресурси, в тому числі 335 100 

Зайнятих в сільському господарстві 150 44,7 

Зайнятих в особистому селянському 

господарстві 

- - 

Працездатних, зайнятих в промисловості 110 32,8 

на підприємствах, розташованих за межами 

населеного пункту 

50 14,9 

на підприємствах, розташованих в межах села 60 17,9 

в тому числі, що навчаються з відривом від 

виробництва 

- - 

Працездатних, зайнятих у сфері 

обслуговування 

28 8,3 

Кількість безробітних 47 14,0 

 

За аналізом табл. 1.5.5. найбільша чисельність зайнятих мешканців 

с. Боровиця це зайняті в сільському господарстві, частка яких  становить 44,7 

% від загальної кількості трудових ресурсів населеного пункту. Число осіб 

зайнятих в промисловості складає 2 %. Частка зайнятих у сфері 

обслуговування становить 32,8 % від усього працездатного населення с. 

Боровиця.  

Варто зазначити, що в селі Боровиця число економічно неактивного 

населення складає 146 осіб, що свідчить про недостатню забезпеченість 

робочими місцями, розміщених в межах населеного пункту.   

1.5.4. Житловий фонд 

Житловий фонд села Боровиця, за даними сільської ради, на початок 

2021 року сформували садибні будинки, де проживає 1476 осіб. Сумарна 

площа житлового фонду – 99461 м2. Середній розмір садибного будинку 

становить 97,3 м2. Відповідно, забезпеченість житлом у розрахунку на одного 

мешканця в садибній забудові на початок 2021 року становила – 67,7 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. Боровиця 

Тип житлового 

фонду 

Існуючий житловий фонд Загальна 

площа, м2 

Кількість 

населення, 

осіб садиб 

Садибна забудова 1022 99461 1472 

Багатоквартирна 

забудова 
1 120 4 

 

1.5.5. Невиробнича сфера 

Сфера послуг села Боровиця представлена  закладами обслуговування, 

що частково забезпечують належний рівень надання соціально гарантованих 

послуг для місцевого населення. 

Заклади освіти  

У села функціонує Боровицький заклад загальної середньої освіти І-ІІІ 

ст.  з 31 працівниками та заклад дошкільної освіти (ясла-садок) з 11 

працівниками. 

Заклади охорони здоров’я, соціального захисту та спорту 

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

наявна амбулаторія загальної практики сімейної медицини зі стаціонаром з 6 

працівниками та 2 аптеки з 2 працівниками. 

З спортивних об’єктів на території населеного пункту знаходиться 

спортзал та стадіон.  

Заклади культури та мистецтва 

Сфера культурного обслуговування села Боровиця представлена 

бібліотекою на 1 робоче місце.  

Підприємства торгівлі та харчування 

Існуюча в селі мережа підприємств торгівлі за даним сільської ради 

представлена закладами торгівлі з 28 працівниками та закладом громадського 

харчування з 2 працівниками. Також в селі наявна перукарня з 1 працівником. 

Організації та установи управління, проєктні організації, кредитно-

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

В селі розміщена адміністративна будівля Боровицького 

старостинського округу, де працює 4 особи, а також відділення зв’язку з 4 

працівниками.  

Організації житлово-комунального господарства 

За межами села Боровиця розташовано кладовище. В межах населеного 

пункту розташовані водозабірні споруди. 

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. Боровиця закладами обслуговування 

№ 

п\п 

Найменування 

установ та 

підприємств 

обслуговування 

Одиниці виміру 
Нормативна 

потужність 

Фактична 

потужність 

Рівень 

забез-сті, 

% 

1. Заклади освіти 

1.1. 

Боровицький заклад 

загальної середньої 

освіти І-ІІІ ст.  

місць 163 400 >100 

1.2. 
Заклад дошкільної 

освіти (ясла-садок) 
місць 30 30 100 

2. Заклади охорони здоров’я, соціального захисту та спорту 

2.1. 

Амбулаторія 

загальної практики 

сімейної медицини зі 

стаціонаром 

відвідувань за 

зміну/ліжкомісць 
22,14\ 7,38 10\18 45,16\>100 

2.2. Аптека об’єкт 1 2 >100 

3. Заклади культури та мистецтва 

3.1. Бібліотека 
тис. одиниць, 

книг 
4428 12,7 0,28 

3.2. Будинок культури місць 442,8 600 >100 

4. Підприємства торгівлі, громадського харчування і побутового обслуговування 

4.1. Заклад торгівлі 
м2 торгової 

площі 
177,12 502 >100 

4.2. 
Заклад громадського 

харчування 

Посадкових 

місць 
59,04 10 16,9 

4.3 Перукарня робочих місць 4,428 1 22,6 

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

зв’язку 

5.1. 

Адміністративна 

будівля 

Боровицького 

старостинського 

округу 

об’єкт 1 1 100 

5.2. Відділення зв’язку об’єкт 1 1 100 

 

1.5.6. Господарський комплекс 

Господарський комплекс Сагунівської територіальної громади, 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.  

Наявна проблема недостатньої забезпеченості населення даної території 

об’єктами господарського комплексу для розширення кількості робочих 

місць. Частина жителів с. Боровиця працюють за межами населеного пункту. 

Заклади освіти 

На території села функціонує Боровицький заклад загальної середньої 

освіти І-ІІІ ст. на 400 місць та заклад дошкільної освіти (ясла-садок) на 39 

місць. 

Заклади охорони здоров’я та надання соціальної захисту 

Представлені заклади цієї сфери представлені амбулаторією загальної 

практики сімейної медицини зі стаціонаром на 10 ліжкомісць та 18 відвідувань 

за зміну та аптекою на 2 робочих місця. 

Заклади культури та мистецтва 

Заклади культури та мистецтва представлені будинком культури, що 

забезпечує 3 робочих місця та бібліотекою, яка створює 1 робоче місце. 

Оптова і роздрібна торгівля, підприємства харчування 

 На  даний час кількість робочих місць в 5 закладах торгівлі (магазинах 

продовольчих та непродовольчих товарів) складає 28 осіб. 

Заклад громадського харчування забезпечує роботою 2 працівників. 

Заклади у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування, 

надання інших видів послуг 

У межах території села Боровиця розміщена адміністративна будівля 

Боровицького старостинського округу, де працюють 4 особи. У відділенні 

зв’язку залучено 4 працівника. 

Сільське, лісове та рибне господарство, промисловість, транспорт, 

комунально-складське господарство 

Аналізуючи існуючий стан залучення населення в ці сфери, то 

спостерігається розміщення промислових об’єктів, як в межах населеного 

пункту, так і за існуючими межами села Боровиця. За межами с. Боровиця 

розміщені ТОВ АПК «Маїс», ПрАТ «Боровицьке» та СТОВ «Дружба». У  

сфері промисловості працює 110 осіб.  
 

Таблиця 1.5.8. 

Структура місць прикладання праці за галузями економіки на території 

с. Боровиця 



 

1.5.7. Озеленені території в існуючих межах села Боровиця 

Озеленені території села Боровиця представлені заболоченими 

територіями, деревною, трав’яною та чагарниковою рослинністю без чітко 

вираженого функціонального призначення в адміністративних межах села, що 

не можуть бути включені до категорії ландшафтно-рекреаційних та 

озеленених територій існуючому розподілі території с. Боровиця. 

 

 

 

 

 

Галузі економіки Осіб 

Сільське господарство 150 

Промисловість 110 

Оптова і роздрібна торгівля, підприємства харчування 
30 

Охорона здоров’я та освіта  
50 

Заклади культури та мистецтва 
4 

Заклади у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування, 

надання інших видів послуг 
8 

Усього зайнято 352 



1.6. ІСНУЮЧА ПЛАНУВАЛЬНА СТРУКТУРА ТА ФУНКЦІОНАЛЬНЕ 

ЗОНУВАННЯ ТЕРИТОРІЇ НАСЕЛЕНОГО ПУНКТУ 

 1.6.1 Планувальна структура та функціональне зонування території 

Територія проєктування за функціональним призначенням і характером 

використання поділяється на:                     

- сельбищні території; 

- ландшафтні та рекреаційні території; 

- виробничі території. 

Планувальна структура села Боровиця сформована вздовж основних 

транспортних шляхів . Центр села тяжіє до географічного центральної частини 

села. 

На території села наявні водні об’єкти (Кременчукське водосховище). 

Сельбищні території. Представлені існуючою багатоквартирною 

житловою забудовою (1 житловий будинок), 1022 садибними житловими 

будинками, розміщеними на ділянках індивідуальної садибної забудови з 

садами та територіями обслуговування садибної забудови, розосереджених по 

всій території села вздовж вулиць, а також громадською забудовою. Серед 

громадських об’єктів в селі наявні адміністративна будівля Боровицького 

старостинського округу, відділення зв’язку, бібліотека, будинок культури, 

дошкільний навчальний заклад, загальноосвітня школа, заклад громадського 

харчування, заклади торгівлі, стадіон. 

Ландшафтні та рекреаційні території. Представлені лісами, водними 

ресурсами та земельними ресурсами. В селі Боровиця наявні зелені 

насадження загального користування (паркова зона) та інші зелені насадження 

без чітко вираженої функції – деревними, чагарниковами, трав’яними.  

Виробничі території. Представлені комунальними, транспортно-

складськими, інженерними, промисловими та сільськогосподарськими 

виробничими підприємствами.  

1.6.2. Об’єкти історико-культурної спадщини 

Згідно з даними Сагунівської сільської ради та Управління культури та 

охорони культурної спадщини Черкаської обласної державної адміністрації в 

межах та поруч з с. Боровиця розміщена значна кількість пам’яток та об’єктів 

культурної спадщини, а саме: 

Пам’ятки археології 
№ 

з/п 

Державний 

реєстраційний 

номер 

Назва Рішення про взяття на облік 

1 2122 Курган 

«Павлюкова 

могила» 

Рішення облвиконкому №359 від 5.08.1983р 

2 2123 Курганна група 

(3) 

Рішення облвиконкому №359 від 5.08.1983р 

3 3529 Курган Рішення облвиконкому №116 від 26.06.1990р. 

4 4256 Курган «Попова 

Могила» 

Розпорядження Голови Черкаської 

облдержадміністрації № 129 від 12.03.1996р. 



5 4257 Курган Розпорядження Голови Черкаської 

облдержадміністрації № 129 від 12.03.1996р. 

6 4258 Курган Розпорядження Голови Черкаської 

облдержадміністрації № 129 від 12.03.1996р. 

7 4259 Курган Розпорядження Голови Черкаської 

облдержадміністрації № 129 від 12.03.1996р. 

8 4260 Курган Розпорядження Голови Черкаської 

облдержадміністрації № 129 від 12.03.1996р. 

9 4261 Кургани (2) Розпорядження Голови Черкаської 

облдержадміністрації № 129 від 12.03.1996р. 

10 4262 Курган Розпорядження Голови Черкаської 

облдержадміністрації № 129 від 12.03.1996р. 

11 4263 Курган Розпорядження Голови Черкаської 

облдержадміністрації № 129 від 12.03.1996р. 

Пам’ятки історії 

№ 

з/п 

Назва 

пам’ятника 

Адреса № рішення про під охорону 

 

1 

Братська 

могила рад. 

воїнів 

с. Боровиця, ріг 

вул. Леніна та 

Миру 

ОВК 544 28.09.73 

2 Пам. воїнам-

односельцям 

с. Боровиця, 

біля клубу 

ОВК 544 28.09.73 

Щойно виявлені об’єкти монументального мистецтва 
№ 

з/п 

Назва 

пам’ятника 

Адреса № рішення про під охорону 

 

1 Пам. знак 

жертвам 

Голодомору 

с. Боровиця, 

цвинтар 

 

 

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

в селі Боровиця, нанесено на містобудівну документацію з врахуванням 

нормативних охоронних зон від них.  

В подальшому при реалізації проєктних рішень Генерального плану  та 

плану зонування території (у складі генерального плану) села Боровиця 

Черкаського району Черкаської області 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 Боровиця становить – 396,74 га.  

У структурі землекористування частка території житлової забудови 

складає 163,14 га (41,12 %). Значну частину території 152,45 га (38,43 %) також 

займають сільськогосподарські угіддя.  

На громадську забудову припадає близько 3,85 %, яка представлена 

ділянками під заклади освіти, охорони здоров’я, підприємства торгівлі тощо. 



Частка транспортної інфраструктури, що складає 14,16 га 3,57 %), 

формують переважно дороги з твердим та ґрунтовим покриттям. 

Комунальна зона в існуючому розподілі території населеного пункту 

складає 1,04 га – 0,26 %.  

Існуючий розподіл території відображений у таблиці 1.6.1. 

Таблиця 1.6.1 

Існуючий розподіл території с. Боровиця 

№ 

Територія 

В існуючих 

межах 

га % 

1 Житлової забудови 163,14 41,12 

1.1. Багатоквартирної 0,25 0,06 

1.2. Садибної 162,89 41,06 

2 Громадської забудови 15,27 3,85 

3. Комунальні території 1,04 0,26 

4.  Транспортної інфраструктури 14,16 3,57 

5. Ландшафтно-рекреаційні та озеленені  території 5,32 1,34 

5.1. Зелені насадження загального користування 5,32 1,34 

6. Сільськогосподарських угідь (ОСГ) 152,45 38,43 

7. Інші території 45,36 11,43 

8. Територія в межах населеного пункту, всього: 396,74 100 

  



1.7. ТРАНСПОРТ ТА ТРАНСПОРТНА ІНФРАСТРУКТУРА 

Поблизу села Боровиця проходять траси автомобільних доріг 

регіонального та місцевого значення. 

На відстані 5,8 км зі південної сторони від села проходить траса 

автомобільної дороги регіонального значення Р10 сполученням Канів — 

Чигирин — Кременчук. Загальною протяжністю 176,6 км Дана дорога 

відповідає параметрам ІІ  технічної категорії.  

Поблизу с. Боровиця також проходять траси автомобільних доріг 

місцевого значення. 

Безпосередньо через село Боровиця проходять траси автомобільної 

дороги обласного значення 0241703. В межах села траса даної дороги 

проходить по вулиці Приморській.  

 

Вулична мережа 

Вулична мережа села сформована за прямокутною схемою та 

складається з головних та житлових вулиць.  

Перелік головних вулиць приведено нижче в таблиці 1.7.1. 

 

Таблиця 1.7.2 

ПЕРЕЛІК ГОЛОВНИХ ВУЛИЦЬ 

№ Назва вулиці 
Ширина проїзної 

частини, метрів 

Ширина вулиці в межах 

червоних ліній 

(розрахунковий строк), 

метрів 

1 Крилівська 5,5-6,0 25 

2 Миру 5,5-6,0 25 

3 Благовісна 5,0 15 

4 

Богдана Хмельницького, 

Литвиненків, 

Благовістна 

3,0-3,5 15 

5 Загиблих героїв 4,5-5,0 15 

 

Протяжність головних вулиць становить 7,73 км, а загальна протяжність 

вуличної мережі в селі становить 14,16 км. Щільність вуличної мережі в селі 

на даний момент становить 28,1 км/км2. 

 

Внутрішньо-сільський транспорт  

На сьогоднішній день перевезення населення села у внутрішньо-

сільському сполучені громадським транспортом частково здійснюється 

приміським автобусним маршрутом, який проходить сполученням Боровиця – 

Черкаси. В середньому за добу даний приміський автобусний маршрут 

здійснює 6 рейсів. В межах села траса даного маршруту проходять по вулицям 

Крилівська. Протяжність ліній руху автобусу в межах села становить 2,65 км. 

 



Автомобільний транспорт 

Точна інформація по кількості автотранспорту, що знаходиться у 

власності мешканців села, на момент розробки генерального плану була 

відсутньою.  

  



1.8. ІНЖЕНЕРНА ІНФРАСТРУКТУРА 

У розділі подано принципові рішення щодо інженерного забезпечення 

села Боровиця Черкаського району Черкаської області. 

Розділ виконано на підставі таких основних нормативних документів:  

ДБН В.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 «Проєктування 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 проєктування (БН 496-77, MOD)»; 

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

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

ДБН В.2.2-15:2019 «Житлові будинки. Основні положення.»; 

ДБН В.2.2-16:2019 «Культурно-видовищні та дозвіллєві заклади». 

ДБН В.2.2-3:2018« Заклади освіти. Будинки і споруди.»; 

ДБН В.2.2-4:2018 «Заклади дошкільної освіти. Будинки і споруди»; 

ДБН В.2.2-9:2018 «Громадські будинки та споруди»; 

ДБН В.2.2-10-2001 «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»; 

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

Кодекс газорозподільних систем; Правила безпеки систем 

газопостачання 

 

Водопостачання 

На час складання проєкту в селі централізоване водопостачання 

охоплює житлову та громадської забудови села. Населення забудови, що не 

охоплена централізованим водопостачанням, користується шахтними 

колодязями. 

Джерелом для локальних систем є підземні водоносні горизонти, що 

живлять свердловини, які розташовуються за межами населеного пункту з 



дотримання поясів зон санітарної охорони джерел питного водопостачання. 

Населення, користується шахтними  колодязями, які розташовуються 

переважно на присадибних ділянках.  

 

Водопровідні мережі та споруди 

Водопровідні мережі в задовільному стані. 

 

Каналізування 

На час складання проєкту на території села централізоване 

каналізування відсутнє. Населення садибної забудови користується 

дворовими вбиральнями з водонепроникними вигребами.  

 

Теплопостачання 

На даний час опалення громадських споруд (школи, закладу дошкільної 

освіти, магазинів тощо) здійснюється від котлів, які працюють на твердому 

паливі (дровах).  

Опалення житлової забудови здійснюється від котлів, які працюють на 

твердому паливі та природному газі. 

 

Газопостачання 

Джерело газопостачання села Боровиця – ГРС села Боровиця.  

Тиск газу на виході з ГРС - Рпроєктне≤0,6 МПа. 

На території села встановлено газорегуляторний пункт (ГРП) з двома 

лініями редукування. Тиск газу на виході з ГРП знижується з високого II 

категорії (Р≤0,6 МПа) до середнього (Р≤0,3 МПа) та з високого II категорії 

(Р≤0,6 МПа) до низького (Р≤0,005МПа) для газопостачання садибних 

житлових будинків та громадських споруд. 

 

 

Електропостачання 

Електропостачання споживачів електроенергії здійснюється від 

мереж від ПАТ «Черкасиобленерго». 

По території с. Боровиця проходять ПЛ-10 кВ, ПЛ-0,4 кВ.  

Споживачі в межах с. Боровиця 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. Боровиця існує 11 трансформаторних підстанцій 10/0,4 кВ 

загальною потужністю 1600 кВА. 

Існуючі повітряні електромережі 10 кВ, які споруджено на 

залізобетонних опорах, перебувають в задовільному стані. 

Існуючі повітряні електромережі 0,4 кВ споруджено на залізобетонних 

опорах і вони частково знаходяться в незадовільному стані. 

Споживачами електроенергії с. Боровиця є підприємства різних галузей 

народного господарства: торгівля, громадське харчування, медичне 

обслуговування, комунально-побутові  та інші споживачі. 



 

Телефонізація і радіофікація 

В селі встановлено 6 телефонів, що підключені до центральної вузлової 

АТС м. Черкаси, телефонні мережі кабельні. 

Діючі радіоточки в селі відсутні. 

  



2. ОБГРУНТУВАННЯ ТА ПРОПОЗИЦІЇ 

2.1. СТРАТЕГІЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ 

С.БОРОВИЦЯ 

Село Боровиця є центром старостинського округу Сагунівської 

територіальної громади, до якої належать також села Сагунівка та Топилівка. 

Враховуючи наявні ресурси проєктних територій відповідно до  

проєктних рішень генерального плану економічних розрахунків, що будуть 

наведені нижче, з перспективою розвитку села Боровиця на 20 років було 

визначено декілька стратегічних напрямків  подальшого розвитку проєктних 

територій та територіальної громади зокрема: екологічної безпеки та 

соціального розвитку. Дані напрямки сприятимуть зростанню інноваційно-

інвестиційної складової розвитку господарського комплексу, залучення та 

активізації стимулів зняття гостроти проблеми зайнятості та якісного розвитку 

соціальної інфраструктури, створення умов по підвищенню рівня життя 

населення. 

Проєктними рішеннями генерального плану акцент зроблено на 

розвиток громади та взаємне партнерство населених пунктів Сагунівської 

територіальної громади.  

Забезпечення стратегії розвитку відбудеться за рахунок ефективного 

використання наявних ресурсів в проєктних межах населеного пункту та в разі 

врахування можливостей територій, що входять до Сагунівської 

територіальної громади.  

Підвищення рівня життя кожного мешканця будь-якої громади 

відбувається в результаті місцевого економічного розвитку. Для розбудови 

конкурентоспроможної, фінансово-незалежної громади потрібна 

диверсифікація структури місцевої економіки, що неможливо без інвестицій із 

зовнішніх джерел. Для потужних інвесторів мають бути створені певні 

передумови, зокрема, привабливий інвестиційний клімат. Для цього проєктом 

запропоновані певні стимулювання розвитку малого та середнього бізнесу в 

сфері послуг шляхом розміщення об’єктів громадськості в проєктних межах 

населеного пункту, збільшення можливостей для  житлового будівництва, 

покращення загального рівня благоустрою території с. Боровиця.  

Генеральним планом та планом зонування території (у складі 

генерального плану) с. Боровиця запропонований курс, всіх населених 

пунктів, що входять до складу Сагунівської територіальної громади, на 

забезпечення економічного зростання і потреб населення з одночасним 

поліпшенням екологічного стану сільського середовища в цілому, а також 

раціональне використання всіх ресурсів, враховуючи фізико-географічні 

особливості та ресурсну базу населених пунктів, удосконалення соціальної, 

виробничої, транспортної, інженерної інфраструктури сіл, поліпшення умов 

проживання, відпочинку та оздоровлення, збереження та збагачення 

природних ландшафтів та культурної спадщини. 

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, установ житлово-

комунального господарства).  

Частина закладів вищезазначеної сфери, які проєктуються на території 

с. Боровиця забезпечуватимуть ефективне надання медичних  та освітніх 

послуг  для населених пунктів, що входять до Сагунівської територіальної 

громади (в с. Боровиця буде розміщуватися АЗПСМ зі стаціонаром, 

продовжить функціонувати Боровицький заклад загальної середньої освіти І-

ІІІ ст.). 

Перспективним напрямком майбутнього Сагунівської громади може 

стати розвиток на території громади рекреаційної сфери за рахунок наявності 

значної кількості об’єктів культурної спадщини, розміщення бази відпочинку, 

облаштування громадських пляжів вздовж узбережжя водосховища та інших 

об’єктів рекреації і відпочинку, передбачених Стратегією розвитку 

Сагунвської громади до 2026 р., які будуть   гармонійно доповнюватися 

проєктними об’єктами сфери послуг, розміщених на території населеного 

пункту. Отже, популярності сільського, зеленого та культурного туризму 

серед населення України та Європи сприятиме зростанню  привабливості с. 

Боровиця в даних сферах. 

Таким чином забезпечення стратегії розвитку відбудеться за рахунок 

існуючих ресурсів в межах проєктних територій та за рахунок можливостей 

запроєктованих територій і об’єктів, а саме: 

 розширення повноважень та ресурсної бази ОТГ, у результаті 

проведення реформи децентралізації; 

 залучення додаткових ресурсів до бюджету; 

 підвищення рівня зайнятості мешканців села за рахунок 

збільшення кількості робочих місць у  сфері послуг, а також  передбачена 

можливість працевлаштування осіб в сусідніх населених пунктах громади; 

 урегулювання земельних відносин в проєктних межах території 

населеного пункту; 

 підвищення ефективності використання комунальної 

інфраструктури; 

 підвищення ефективності роботи транспортної інфраструктури; 

 збереження та розвиток об’єктів культурної спадщини; 

 гармонійний розвиток села з урахуванням інтересів громади, 

бізнесу та влади; 

 створення умов для розвитку малого та середнього 

підприємництва; 

 забезпечення екологічної безпеки та збереження навколишнього 

середовища – оздоровлення водойм, проведення необхідних заходів з 

інженерної підготовки та захисту території та створення можливостей для 

розвитку рекреації в межах населеного пункту. 



Для врахування проєктних рішень Генерального плану та плану 

зонування території (у складі генерального плану) села Боровиця Сагунівська 

сільська рада зобов’язується прийняти рішення про закриття кладовищ 

відповідно до ст. 23 Закону України «Про поховання та похоронну справу» та 

закриття діючих худобомогильників, керуючись ст. 52, ст. 59 Закону України 

«Про місцеве самоврядування», здійснити планувальні заходи з організації 

прибережної захисної смуги (згідно з ВКУ, ст. 88) з дотриманням 

водоохоронного режиму та  благоустрою з максимальним озелененням 

відповідно до рішень генплану, організація охоронних і санітарно-захисних 

зон відповідно визначених планувальних обмежень в п. 2.12 Пояснювальної 

записки та здійснення інших заходів, передбачених у п. 2.7 Пояснювальної 

записки Генерального плану та плану зонування території (у складі 

генерального плану) села Боровиця. Рекомендується розроблення наукової та 

проектної документації відповідно до наявної Стратегії соціально-

економічного розвитку Сагунівської територіальної громади та відповідних 

планів, концепцій соціально-економічного розвитку території громади. 

 



2.2. ПЕРСПЕКТИВНА ЧИСЕЛЬНІСТЬ НАСЕЛЕННЯ 

 

На розрахунковий період до 2041 року очікується позитивна динаміка 

зростання чисельності населення села Боровиця, що зумовлено в основному 

механічним приростом у результаті розширення території житлової забудови, 

зростання економічної привабливості території громади, поліпшення 

благоустрою території с. Боровиця.   

Існуюча чисельність наявного населення села становить 1476 осіб. 

Чисельність наявного населення села на кінець розрахункового періоду зросте 

в 2,37 разів і становитиме, як очікується, 3500 осіб. Даний розрахунок 

здійснений на основі виділеної площі під проєктну садибну забудову (150,23 

га), існуючі незаселені будинки (222 будинки) відповідно до табл. 6.6. ДБН 

Б.2.2-12:2019 «Планування та забудова територій» та наведений у розділі 2.5 

Пояснювальної записки Генерального плану та плану зонування території (у 

складі генерального плану)  села Боровиця Черкаського району Черкаської 

області. 

Механічний приріст населення села Боровиця в розрахунковий період 

матиме позитивну тенденцію. Відповідно до прогнозу, за рахунок міграційних 

процесів кількість мешканців села щорічно зростатиме на 80-110 осіб 

(табл. 2.2.1.; табл. 2.2.2). 

Таблиця 2.2.1. 

 Показники перспективного руху населення с. Боровиця у 2021-2041 рр. 

осіб 
За рік 2021-2025 2026-2030 2031-2035 2036-2041 

Загальний приріст (+) 

чи зменшення (-) 
+464 +490 +580 +490 

 

Таблиця 2.2.2 

Перспективна динаміка зміни чисельності населення с. Боровиця 

 у 2021-2041 рр. 

осіб 
За рік 2021 2026 2031 2036 2041 

Загальна кількість 

постійного населення  
1476 1940 2430 3010 3500 

 

На перспективу механічний приріст населення буде забезпечуватись за 

рахунок осіб у працездатному віці. Протягом розрахункового періоду 

чисельність населення в цій віковій групі зросте з 662 осіб  у 2021 році до 1750 

осіб у 2040 році.  

Це сприятиме незначному зростанню частки працездатного населення, 

яка в перспективі продовжить становити до 50% від загальної чисельності 

населення.  

Відповідно до існуючої вікової структури проєктними 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 

зростання частки осіб молодше працездатного віку 18 % (630 осіб), та незначне 

зменшення частки старше працездатного віку до 32 % (1120 осіб). 

  



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 різного спектру сфери послуг має чіткі перспективи направлені 

на забезпеченні потреб жителів населеного пункту, працівників виробничих 

підприємств, розміщених за межами с. Боровиця та інших мешканців громади 

в окремих видах сфери послуг.  

Проєктними рішеннями генерального плану та плану зонування 

території (у складі генерального плану) села Боровиця передбачено 

збільшення проєктних меж села у північно-західній, південно-східній, 

південній частинах.  

Загалом територія населеного пункту має досить значний економічний 

та сельбищний потенціал та потребує насиченості і збагачення невиробничої 

сфери та відповідних організаційних заходів. 

Загалом кількість місць прикладання праці в господарському комплексі 

села збільшиться й на кінець розрахункового періоду, досягне біля 196 

одиниць. Основна частина робочих місць, що забезпечуватиме проектне 

населення працездатного віку с. Боровиця, буде залучена за межами 

населеного пункту, в межах Сагунівської територіальної громади, у сфері 

промисловості, сільськогосподарського виробництва, рекреації та туризму 

відповідно до Стратегії розвитку Сагунівської громади на період до 2026 року, 

планів та концепцій соціально-економічного розвитку територіальної 

громади.  

Завдяки раціональному використанню наявних ресурсів, дана територія 

у перспективі стане більш інвестиційно привабливою завдяки розвитку 

невиробничої сфери. 

Заклади освіти 

Планується збереження існуючої школи, проведення реконструкції 

закладу дошкільної освіти «Пролісок» до 125 місць зі збільшенням кількості 

працівників до 25 осіб. Також планується розмістити заклад позашкільної 

освіти на 60 місць, що забезпечить 10 робочих місць. Загалом у сфері освіти 

буде залучено до 66 працівників.   

Заклади охорони здоров’я та спорту  

Проєктними рішеннями генерального плану передбачено 

реконструкцію амбулаторії загальної практики сімейної медицини зі 

стаціонаром зі збільшенням місткості установи до 50 ліжкомісць з 55 

відвідуваннями за зміну та кількості  що забезпечуватиме проектну 

чисельність жителів населених пунктів Сагунівської територіальної громади 

до 2041 р. 

Враховуючи конфігурацію населеного пункту та  проєктну чисельність 

населення, проєктними рішеннями не передбачається розміщення нових 

аптек.  



Серед спортивних об’єктів пропонується розміщення спортивних залів 

загального користування загальною площею до 350 м2 з 3 робочими місцями.  

Загалом у цьому спектрі сфери послуг (об’єктах охорони здоров’я та 

спорту) буде залучено 14 осіб 

Установи культури й мистецтва, культові споруди 

Проєктними рішеннями передбачено реконструкцію будинку культури 

на перспективу на 1050 місць з 12 робочими місцями, а також збереження 

бібліотеки, що вбудована в будинок культури. 

Підприємства  торгівлі  харчування і побутового обслуговування 

Для задоволення потреб населення було запроєктовано додатково два 

заклади громадського харчування з 130 посадочними місцями орієнтовною 

площею будівель до 780 м2 з забезпеченням 15 робочих місць та ринкову 

площу, торгівельною площею 105 м2, де працюватиме 20 осіб.  

Проєктними рішеннями запропоновано розміщення 2 майстерень 

побутового обслуговування на 10 робочих місця орієнтовною площею 

будівель до 120 м2.  

У даних галузях сфери послуг буде залучено на кінець розрахункового 

періоду орієнтовно 61 особа.  

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування, 

надання інших видів послуг 

Пропонується збереження адміністративної старостинського округу, 

відділення зв’язку, а також розміщення відділення банку на 2 операційні каси, 

що буде вбудоване в існуючий заклад торгівлі, де працюватиме 2 осіб. Загалом 

у даних сферах передбачається залучення 10 осіб. 

Організації  житлово-комунального господарства  

На перспективу передбачено розміщення центру безпеки площею 

ділянки до 0,6 га, що буде складатися з пожежного депо 2 типу на 2 основні 

пожежні автомобілі, станції екстреної медичної допомоги з 1 автомобілем 

спеціального призначення та опорного пункту охорони порядку,  орієнтовною 

площею будівель до 750 м2, із залученням 20 робочих місць 

Запроєктовано розміщення пункту прийому вториною сировини 

площею ділянки 0,15 га, де працюватиме 2 осіб. 

Загалом у цій сфері буде на кінець розрахункового періоду пропонується 

залучити 22 робочих місця. 

Таблиця 2.3.1 

Забезпечення потреб у закладах культурно-побутового 

обслуговування 

№ 

з/п 

Найменування установ та 

підприємств 

обслуговування 

Одиниця 

виміру 

Нормативи ДБН 

Б.2.2-12:2019 

Проєктна 

місткість 

Місткість 

існуючих 

установ, що 

зберігаються 

на 

перспективу 

Заклади освіти 

 

1. Боровицький заклад 

загальної середньої 
місць 6-15 років – 100% 400 400 



освіти І-ІІІ ст. на 400 

місць 

16-18 років – 80-

90%; 
2. Заклад дошкільної освіти 

(ясла-садок) 

(реконструкція) 

місць 

1-2 роки – до 60% 

3-6(7) років – до 

100% 
125 39 

3. Заклад позашкільної 

освіти  
місць 

15% від кількості 

учнів 
60 - 

Заклади охорони здоров’я та спорту  

4. 
Амбулаторія загальної 

практики сімейної 

медицини  зі стаціонаром 

(реконструкція) 

відвідув

ань за 

зміну/лі

жкоміс

ць 

15 відвідувань за 

змуіну на 1000 

осіб/5 ліжкомісць 

на 1000 осіб 

55/50 18/10 

5. Аптека  об’єкт - 2 2 

6. 
Спортивні зали 

загального користування 

м2 

площі 

підлоги 

80 м2 загальної площі 

на 1000 осіб 
350 - 

7. 

Стадіон 

площа 

ділянки 

(га) 

- 0,2 0,2 

Заклади культури та мистецтва 

8. Будинок культури 

(реконструкція) 
місць 

300-400 місць на 

1000 осіб 
1050 600 

9. 

Бібліотека 
тис. 

книг 

3 тис. одиниць 

зберігання на 1000 

населення 

12,7 12,7 

Підприємства торгівлі, харчування(заклади ресторанного господарства) та побутового 

обслуговування 

10. 
Заклади торгівлі 

м2 торг. 

площі 
120 м2 торгової 

площі на 1000 осіб 
502 502 

11. Заклади громадського 

харчування  

пос. 

місць  
40 місць на 1000 

осіб 
140 10 

12. Майстерня побутового 

обслуговування 

робочи

х місць 

3 роб. місця на 1000 

осіб 
1 11 

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування, надання інших видів 

послуг 

13. Адміністративна будівля 

старостинського округу 
об’єкт - 1 1 

14. Відділення зв’язку об’єкт 0,16 на 1000 осіб 1 1 

15. 

Відділення банку 

операці

йна 

каса 

1 операційне вікно 

на 2-3 тис. осіб 
2 - 

Організації житлово-комунального господарства 

16. Центр безпеки (пожежне 

депо 2 типу, опорний 

пункт охорони порядку, 

станція екстреної 

медичної допомоги) 

об’єкт/с

пец. 

автомоб

іль 

Згідно з ДСТУ 

8767:2018 

«Пожежно-

рятувальні частини» 

1/3 - 

17. Пункт прийомання 

вторинної сировини 
об’єкт 

1 об’єкт на 20 тис. 

осіб 
1 - 



2.4. РОЗМІЩЕННЯ ТА ОБСЯГИ ЖИТЛОВОГО БУДІВНИЦТВА 

Відповідно до проєктних 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 проєктній житловій забудові 

проєктними 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 виділену площу під проєктну садибну забудову (150,23  га) 

на розрахунковий період, передбачено зведення 66105 м2 загальної площі 

житлових будинків (588 од.) та використання існуючих незаселених будинків 

(222 буд.)  площею житлового фонду 22861 м2 при середньому складі сім’ї 2,5 

осіб, що збільшить нинішній обсяг житлового фонду, площа котрого на кінець 

розрахункового періоду має становити близько 165686 м2 (див. табл. 2.4.1). 

Збільшення житлового фонду буде відбуватися за рахунок садибної забудови, 

кількість садиб на кінець розрахункового періоду становитиме 2197 одиниць. 

Ємність відведених територій під житлову забудову та ємність існуючих 

незаселених будинків склали основу для проведення розрахунків проєктної 

чисельності населення, відповідно до яких кількість осіб в проєктній житловій 

забудові складатиме 1469 одиниць, а в існуючій незаселеній садибній 

житловій забудові складатиме 555 осіб. Проєктними рішеннями не 

передбачається зміни ємності існуючої багатоквартирної забудови.  

Обсяги житлового будівництва, передбачені проєктом, дозволять 

збільшити загальну площу житлового фонду села Боровиця і, тим самим, 

забезпечить рівень середньої житлової забезпеченості мешканців села, яка на 

перспективу складе 47,36  м2 на особу в садибній забудові та 30 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 та реалізацією 

основних стратегічних напрямків розвитку Сагунівської територіальної 

громади, що сприятиме зростанню міграційних потоків до села Боровиця. 

Таблиця 2.4.1. 

Проєктний житловий фонд с. Боровиця 

Тип житлового фонду 
Проєктний житловий фонд Загальна 

площа, м2 

Кількість 

населення, 

осіб будинків Квартир 

Садибна забудова (існуюча) 1022 - 99461 2027 

Садибна забудова  (проєктна) 100 - 66105 1469 

Садибна забудова (сумарна) 927 - 165566 3496 

Багатоповерхова забудова 

(існуюча) 

1 2 120 4 

 

  



2.5. АРХІТЕКТУРНО-ПЛАНУВАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ ТЕРИТОРІЇ 

Для визначення подальшого розвитку села Боровиця були 

проаналізовані наявні території в існуючих межах села та прилеглі території в 

межах сільської ради. Проєктом не передбачається збільшення існуючої площі 

села.  

Житлова забудова представлена переважно упорядкуванням існуючої 

садибної житлової забудови з ущільненням житлових кварталів. Території 

нової проєктної садибної забудови пропонується розмістити в основному в 

сформованих кварталах садибної житлової забудови за рахунок територій 

особистого селянського господарства. В існуючих кварталах садибної 

забудови пропонується розширення садибних ділянок з виділенням територій 

для обслуговування житлової забудови. Проєктної багатоквартирної забудови 

Генеральним планом не передбачається, кількість багатоквартирних будинків 

на розрахунковий етап рівна існуючій їх кількості. 

Частково існуючі житлові квартали знаходяться в охоронній зоні від 

об’єктів археології, що скорочується з після проведення археологічних 

вишукувань та встановлення охоронної зон у відповідності до проєктних 

пропозицій Генерального плану. 

Проєктні житлові квартали садибної забудови були сформовані з 

урахуванням існуючої житлової забудови, проєктної транспортної 

інфраструктури, існуючих та проєктних виробничих та інженерних об’єктів, 

природних умов та особливостей рельєфу.  

Громадська забудова. Представлена існуючими громадськими 

об’єктами. На перспективу Генеральним планом запропоновано 

реконструкцію Боровицького закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ст, 

Закладу дошкільної освіти (ясла-садок) «Пролісок, Амбулаторії загальної 

практики сімейної медицини зі стаціонаром 10 ліжкомісць, реконструкція на 

перспективу 1050 місць збільшення площі будівлі Будинку культури та 

будівництва в межах ділянки  школи закладу позашкільної освіти спортивного 

залу загального користування, ринкової площі, 2ох майсерень побутового 

обслуговування, вбудованого в заклад торгівлі відділення банку на 2 

операційні каси, Центр Безпеки (пожежне депо на 2 осн. авто, станція 

екстренної медичної допомоги, опорний пункт охорони порядку)  та 

розташування пункт прийому вторинної сировини 

Інженерна інфраструктура. Проєктом передбачено забезпечення 

всього населення (житлової, громадської забудови) мережами 

централізованого водопостачання та водовідведення, що забезпечать проєктні 

та існуючі свердловини, станція водопідготовки та очисні споруди побутових 

та поверхневих стічних вод. Крім того в межах села передбачені території для 

розміщення інженерних мереж (КНС, котельні з тепломережами, резервуари 

протипожежного запасу води, тощо. 

Рекреаційні території. Пропонується створити зони активного та 

пасивного відпочинку в кварталах житлової забудови, розчистити захаращені 

території  під сільські парки та сквери. Проєктом передбачено розчищення 



благоустрій в яких пропонується облаштувати пішохідні доріжки і 

майданчики для відпочинку, забезпечити належний вигляд та благоустрій 

територій зелених насаджень загального користування.   

 

2.5.1. Проєктний розподіл території 

Територія села Боровиця у проєктних межах збільшиться до 417,77  га.  

У структурі землекористування частка території житлової забудови 

складатиме 75,07 %, громадської забудови – до 3,95%, транспортної 

інфраструктури – до 12,60 %, ландшафтно-рекреаційної та озелененої 

території – до 5,10 % та на території під об’єкти інженерної інфраструктури– 

0,61 % (табл. 2.5.1.).  

 

Таблиця 2.5.1. 

Проєктний розподіл території с. Боровиця 

№ 

з/п 
Територія 

В проєктних межах 
га % 

1 Житлової забудови 313,62 75,07 

1.1 Багатоквартирної 0.25 0,06 

1.2 Садибної проєктної 150,23 35,96 

1.3 Садибної існуючої 163,14 39,05 

2 Громадської території 16,5 3,95 

3 Транспортної інфраструктури 52,64 12,60 

4 
Ландшафтно-рекреаційні та озеленені 

території 
21,30 5,10 

4.1 
Зелені насадження загального 

користування 
17,96 0,80 

4.2 
Озеленені території спеціального 

призначення 
3,34 4,30 

5 Сільськогосподарських угідь (ОСГ) 11,15 2,67 

6 
Території під об’єкти інженерної 

інфраструктури 
2,56 0,61 

7 Територія в межах населеного пункту, 

всього: 
417,77 100,00 

  



2.6. ПЕРШОЧЕРГОВІ ЗАХОДИ 

У складі першочергових робіт передбачаються наступні заходи: 

 охоплення усієї території села (усіх споживачів) 

централізованою планово-регулярною системою санітарного очищення 

та налагодження ефективної системи санітарного очищення території: 

своєчасне прибирання та забезпечення знешкодження/утилізації 

побутово-господарських відходів;  

 вирішення проблеми зберігання побутових відходів з 

запровадженням системи роздільного збирання ТПВ;  

 організація вивезення твердих побутових відходів на 

проєктну сміттєперевантажувальну станцію;  

 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; 

 розробка проєкту встановлення охоронних зон пам’яток 

археології. 

У складі першочергових робіт передбачаються наступні заходи з 

інженерної інфраструктури є: 

1. будівництво станції водопідготовлення з резервуарами 

чистої води та пожежними насосами. 

2. будівництво кільцевих водопровідних мереж з 

пожежними гідрантами. 

Для забезпечення організації санітарно-захисної зони навколо 

виробничих утворень, земельні ділянки, які попадають в зону дії планувальних 

обмежень, існуюче використання яких не відповідає регламентам для 

відповідних планувальних обмежень, зберігають свою функцію з 

відповідними обмеженнями на господарську діяльність в залежності від типу 

зони, яка на них впливає (див. підрозділ 4.4 Пояснювальної записки). При 

цьому передбачається демонтаж споруд які не відповідають описаним 

регламентам, або їх перепрофілювання з приведенням до нормативних вимог. 

Розміщення житлової забудови в санітарно-захисних та водоохоронних 

зонах забороняється. В охоронних зонах впливу пам’яток культурної 

спадщини, які нанесені на креслення орієнтовно, у відповідності до наданих 

Управлінням культури графічних матеріалів, для розміщення забудови 

необхідне погодження з відповідними органами згідно законодавства.  

 

 

  



2.7. ОЗЕЛЕНЕНІ ТЕРИТОРІЇ В ПРОЄКТНИХ МЕЖАХ НАСЕЛЕНОГО 

ПУНКТУ 

Озеленені території села Боровиця в проєктних межах представлені 

ландшафтно-рекреаційними територіями, які за функціональним 

призначенням поділяються на зелень загального користування та зелені 

насадження спеціального призначення, що розташовані в різних частинах 

населеного пункту та не мають цілісного місця концентрації. 

В генеральному плані передбачається основними місцями відпочинку в 

структурі населеного пункту алеї, площі. Всі рекреаційні осередки зв’язані між 

собою мережею пішохідних та вело-доріжок. Також рішеннями генерального 

плану передбачається влаштування твердого покриття, улаштування лавок для 

сидіння та освітлення вздовж всіх  шляхів.  

Рекреаційні об’єкти матимуть: зони відпочинку та розваг; зони дитячої 

рекреації; зони тихого відпочинку та зони культурно-масових заходів; зони 

для пікніків; місця для тимчасового зберігання транспортних засобів і т. д. Біля 

адміністративно-громадських установ слід провести реконструкцію 

благоустрою територій та транспортно-пішохідних зв’язків.  

Також передбачено окультурювання місць відпочинку в парках на 

відкритих галявинах, а саме улаштування місць відпочинку з можливістю 

розведення багаття, улаштування бесідок, столів та лавок, розчищення 

майданчиків для проведення колективних ігор та улаштування дитячих 

ігрових знарядь.  

Оскільки населений пункт розташований в ІІІ зоні (Лісостепова), 

проєктний нормативний показник площі озеленення на одну людину повинен 

складати 13 м2/особу, населення передбачається в с. Боровиця – 3500 людей, 

для яких забезпечення озелененням повинно становити 3500*13 = 45 500 м2 = 

4,5 гектари загалом. Всього в проєктних  межах під озеленені території 

загального користування виділено 17,96 га, що повністю задовольняє 

розрахункову потребу. 



2.8. ТРАНСПОРТ ТА ТРАНСПОРТНА ІНФРАСТРУКТУРА 

Автомобільні дороги 

Відповідно до рішень Генеральної схеми планування території України,  

постанов Кабінету Міністрів України та схеми планування території 

Черкаської області поблизу села не передбачається проходження трас 

міжнародних автомобільних коридорів. 

Відповідно до рішень схеми планування території Черкаської області на 

розрахунковий період передбачається проведення реконструкції 

автомобільної дороги регіонального значення Р10 сполученням Канів — 

Чигирин — Кременчук.  за параметрами ІІІ технічної категорії.  

 

Вулична мережа 

На розрахунковий строк проєктом передбачається реконструкція 

існуючих житлових вулиць. Житлові вулиці будуть обслуговувати проєктні 

майданчики житлової та громадської забудови. Ширина проїзної частини на 

проєктних житлових вулицях складатиме 6,0 метрів, а ширина даних вулиць в 

межах червоних ліній становитиме 15 метрів. Протяжність проєктних 

житлових вулиць становить 31,82 км. 

Для обслуговування промислової та комунально-складської території на 

розрахунковий строк передбачається будівництво проєктних доріг 

господарського призначення. Дані дороги матимуть одну смугу руху 

шириною 4,5 метрів, а ширина даних доріг в межах червоних ліній 

становитиме 15 метрів. 

Проходження проєктних житлових вулиць та доріг господарського 

призначення показано на графічних матеріалах генерального плану. 

Всього до кінця розрахункового строку протяжність вуличної мережі 

села становитиме 33,45 км, а щільність вуличної мережі складатиме 12,46 

км/км2. 

Відповідно до рішень генерального плану передбачається проведення 

реконструкції з розширенням проїзної частини до 6,0 метрів на вулицях:  

На всіх вулицях до кінця розрахункового періоду передбачається 

влаштування асфальтобетонного покриття. 

 

 

Внутрішньо-сільський транспорт 

З метою забезпечення нормативної пішохідної доступності до ліній руху 

громадського транспорту зі всіє території села, на розрахунковий період 

передбачається розвиток мережі приміського автобусу. Проєктні лінії руху 

автобусу проходитимуть по майже всім головним вулицям села. Загальна 

протяжність ліній руху автобусу до кінця розрахункового строку становитиме 

2,26  км по вісі вулиці, а щільність мережі руху автобусу до кінця 

розрахункового строку становитиме 2,5 км/км2, що відповідає нормативним 

вимогам.  



Після влаштування проєктних ліній руху автобусу все населення села 

буде забезпечене нормативною пішохідною доступністю до ліній руху 

громадського транспорту зі всієї житлової та громадської забудови.  

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 та поблизу зупинок передбачається влаштування наземних 

пішохідних переходів. Проходження проєктних ліній руху автобусу, місця 

розташування зупинок громадського транспорту та наземних пішохідних 

переходів показано на графічних матеріалах генерального плану. 

 

Автомобільний транспорт  

Загальний рівень автомобілізації в селі Боровиця 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 980 автомобілів 

різних видів та форм власності. 

Розрахунковий рівень моторизації був прийнятий на рівні 50 мотоциклів 

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

налічуватися 175 мотоциклів. 

Зберігання приватного автотранспорту передбачено безпосередньо на 

присадибних ділянках власників.  

 

2.8.2.План червоних ліній 

 
№ Координат Х Координати У 

0 6463793 5455641 

1 6463624 5455767 

2 6463614 5455765 

3 6463498 5455609 

4 6463499 5455598 

5 6463669 5455473 

6 6463680 5455475 

7 6463793 5455629 

8 6463793 5455641 

9 6463485 5455618 

10 6463602 5455774 

11 6463600 5455785 

12 6463428 5455912 

13 6463417 5455911 

14 6463302 5455755 

15 6463304 5455745 

16 6463475 5455617 

17 6463485 5455618 

18 6463753 5455941 

19 6463742 5455939 

20 6463632 5455789 

21 6463633 5455779 



22 6463802 5455653 

23 6463812 5455654 

24 6463925 5455803 

25 6463924 5455813 

26 6463753 5455941 

27 6463728 5455960 

28 6463557 5456086 

29 6463547 5456084 

30 6463435 5455935 

31 6463437 5455924 

32 6463609 5455797 

33 6463620 5455798 

34 6463730 5455948 

35 6463728 5455960 

36 6464048 5455983 

37 6463880 5456109 

38 6463869 5456107 

39 6463760 5455963 

40 6463762 5455953 

41 6463933 5455826 

42 6463943 5455827 

43 6464050 5455972 

44 6464048 5455983 

45 6463290 5455764 

46 6463405 5455920 

47 6463404 5455930 

48 6463131 5456132 

49 6463121 5456131 

50 6463003 5455976 

51 6463005 5455965 

52 6463279 5455763 

53 6463290 5455764 

54 6463423 5455944 

55 6463535 5456093 

56 6463533 5456104 

57 6463400 5456207 

58 6463389 5456205 

59 6463332 5456130 

60 6463202 5456229 

61 6463192 5456227 

62 6463139 5456155 

63 6463140 5456144 

64 6463413 5455942 

65 6463423 5455944 

66 6463673 5456256 

67 6463565 5456108 

68 6463566 5456098 

69 6463738 5455971 

70 6463748 5455972 

71 6463857 5456116 

72 6463855 5456127 

73 6463683 5456258 

74 6463887 5456131 

75 6463889 5456121 

76 6464058 5455994 

77 6464068 5455996 

78 6464175 5456141 



79 6464174 5456151 

80 6464004 5456278 

81 6463994 5456277 

82 6463887 5456131 

83 6464316 5456304 

84 6464080 5455987 

85 6464082 5455976 

86 6464155 5455921 

87 6464165 5455922 

88 6464401 5456240 

89 6464399 5456251 

90 6464327 5456305 

91 6464316 5456304 

92 6462991 5455985 

93 6463109 5456140 

94 6463107 5456150 

95 6462800 5456377 

96 6462789 5456376 

97 6462672 5456230 

98 6462673 5456219 

99 6462981 5455983 

100 6462991 5455985 

101 6463313 5456379 

102 6463303 5456377 

103 6463210 5456251 

104 6463211 5456241 

105 6463322 5456156 

106 6463333 5456157 

107 6463431 5456286 

108 6463425 5456299 

109 6463796 5456424 

110 6463690 5456280 

111 6463692 5456270 

112 6463865 5456139 

113 6463875 5456140 

114 6463982 5456285 

115 6463980 5456295 

116 6463807 5456425 

117 6464132 5456451 

118 6464122 5456450 

119 6464012 5456300 

120 6464013 5456290 

121 6464183 5456163 

122 6464193 5456165 

123 6464304 5456313 

124 6464303 5456323 

125 6464132 5456451 

126 6463387 5456478 

127 6463376 5456476 

128 6463320 5456402 

129 6463322 5456391 

130 6463455 5456293 

131 6463407 5456229 

132 6463409 5456219 

133 6463542 5456116 

134 6463553 5456117 

135 6463661 5456265 



136 6463659 5456276 

137 6463387 5456478 

138 6463290 5456386 

139 6463289 5456397 

140 6463164 5456490 

141 6463153 5456488 

142 6463061 5456363 

143 6463063 5456352 

144 6463188 5456259 

145 6463198 5456260 

146 6463173 5456502 

147 6463298 5456409 

148 6463308 5456410 

149 6463364 5456485 

150 6463363 5456496 

151 6463232 5456593 

152 6463221 5456591 

153 6463170 5456513 

154 6463173 5456502 

155 6463937 5456598 

156 6463927 5456597 

157 6463814 5456448 

158 6463816 5456437 

159 6463989 5456308 

160 6464000 5456309 

161 6464110 5456459 

162 6464108 5456469 

163 6463937 5456598 

164 6462776 5456395 

165 6462499 5456603 

166 6462488 5456601 

167 6462372 5456449 

168 6462374 5456439 

169 6462652 5456237 

170 6462660 5456238 

171 6462777 5456385 

172 6463678 5456289 

173 6463784 5456433 

174 6463783 5456443 

175 6463512 5456647 

176 6463502 5456645 

177 6463394 5456500 

178 6463394 5456492 

179 6463668 5456288 

180 6464284 5456651 

181 6464273 5456649 

182 6464146 5456482 

183 6464147 5456471 

184 6464318 5456343 

185 6464328 5456345 

186 6464455 5456515 

187 6464454 5456525 

188 6464284 5456651 

189 6463127 5456164 

190 6463180 5456236 

191 6463179 5456247 

192 6463035 5456355 



193 6463209 5456600 

194 6463207 5456611 

195 6463069 5456713 

196 6463058 5456712 

197 6462808 5456399 

198 6462809 5456389 

199 6463118 5456161 

200 6463127 5456164 

201 6463951 5456629 

202 6463952 5456618 

203 6464123 5456489 

204 6464134 5456491 

205 6464261 5456658 

206 6464260 5456669 

207 6464085 5456800 

208 6464074 5456798 

209 6463951 5456629 

210 6463522 5456658 

211 6463792 5456455 

212 6463802 5456457 

213 6463915 5456606 

214 6463913 5456616 

215 6463641 5456819 

216 6463630 5456818 

217 6463520 5456669 

218 6462360 5456458 

219 6462476 5456610 

220 6462475 5456621 

221 6462202 5456828 

222 6462191 5456826 

223 6462076 5456671 

224 6462078 5456661 

225 6462349 5456456 

226 6462360 5456458 

227 6462641 5456524 

228 6462642 5456514 

229 6462785 5456407 

230 6462796 5456408 

231 6463046 5456721 

232 6463045 5456731 

233 6462895 5456842 

234 6462884 5456841 

235 6462641 5456524 

236 6464136 5456881 

237 6464093 5456822 

238 6464094 5456812 

239 6464463 5456537 

240 6464473 5456539 

241 6464519 5456598 

242 6464518 5456608 

243 6464147 5456883 

244 6464136 5456881 

245 6462747 5456942 

246 6462504 5456629 

247 6462505 5456618 

248 6462618 5456532 

249 6462629 5456533 



250 6462872 5456850 

251 6462871 5456860 

252 6462758 5456944 

253 6462747 5456942 

254 6462064 5456680 

255 6462179 5456835 

256 6462178 5456846 

257 6461968 5457002 

258 6461958 5457000 

259 6461842 5456846 

260 6461844 5456835 

261 6462053 5456679 

262 6462064 5456680 

263 6462341 5457011 

264 6462331 5457010 

265 6462209 5456850 

266 6462211 5456840 

267 6462480 5456635 

268 6462491 5456637 

269 6462659 5456854 

270 6462659 5456864 

271 6462549 5456946 

272 6462538 5456945 

273 6462506 5456901 

274 6462500 5456893 

275 6462341 5457011 

276 6463928 5456636 

277 6463939 5456638 

278 6464063 5456807 

279 6464061 5456818 

280 6463788 5457019 

281 6463778 5457017 

282 6463654 5456850 

283 6463654 5456840 

284 6463928 5456636 

285 6463151 5456671 

286 6463162 5456672 

287 6463224 5456752 

288 6463236 5456743 

289 6463236 5456743 

290 6463174 5456663 

291 6463176 5456653 

292 6463371 5456508 

293 6463382 5456509 

294 6463618 5456827 

295 6463617 5456837 

296 6463336 5457045 

297 6463325 5457044 

298 6463077 5456735 

299 6463078 5456725 

300 6463151 5456671 

301 6463846 5457097 

302 6463801 5457037 

303 6463803 5457027 

304 6464070 5456830 

305 6464081 5456831 

306 6464124 5456890 



307 6464123 5456901 

308 6463855 5457099 

309 6463846 5457097 

310 6463372 5457050 

311 6463631 5456857 

312 6463642 5456859 

313 6463766 5457026 

314 6463764 5457037 

315 6463608 5457153 

316 6463594 5457156 

317 6463417 5457108 

318 6463405 5457100 

319 6463372 5457059 

320 6463372 5457050 

321 6461946 5457009 

322 6461944 5457020 

323 6461752 5457161 

324 6461741 5457160 

325 6461625 5457007 

326 6461626 5456997 

327 6461820 5456853 

328 6461830 5456854 

329 6461946 5457009 

330 6462540 5456972 

331 6462667 5456876 

332 6462678 5456877 

333 6462735 5456951 

334 6462734 5456962 

335 6462459 5457168 

336 6462449 5457166 

337 6462349 5457034 

338 6462350 5457023 

339 6462490 5456918 

340 6462501 5456920 

341 6462540 5456972 

342 6462197 5456859 

343 6462309 5457005 

344 6462308 5457015 

345 6462308 5457016 

346 6462098 5457175 

347 6462087 5457174 

348 6461976 5457024 

349 6461977 5457014 

350 6462187 5456858 

351 6462197 5456859 

352 6463779 5457045 

353 6463789 5457046 

354 6463833 5457106 

355 6463832 5457116 

356 6463735 5457188 

357 6463721 5457191 

358 6463630 5457165 

359 6463629 5457156 

360 6463779 5457045 

361 6461611 5457013 

362 6461729 5457169 

363 6461728 5457179 



364 6461661 5457230 

365 6461651 5457229 

366 6461538 5457073 

367 6461539 5457062 

368 6461600 5457012 

369 6461611 5457013 

370 6463008 5457287 

371 6462998 5457285 

372 6462765 5456967 

373 6462767 5456956 

374 6463054 5456743 

375 6463065 5456744 

376 6463313 5457053 

377 6463312 5457063 

378 6463008 5457287 

379 6461964 5457034 

380 6462075 5457183 

381 6462074 5457193 

382 6461884 5457335 

383 6461874 5457333 

384 6461759 5457184 

385 6461761 5457173 

386 6461953 5457032 

387 6461964 5457034 

388 6462857 5457131 

389 6462584 5457337 

390 6462574 5457336 

391 6462466 5457190 

392 6462468 5457180 

393 6462743 5456974 

394 6462753 5456976 

395 6462858 5457121 

396 6462857 5457131 

397 6462435 5457185 

398 6462223 5457344 

399 6462212 5457343 

400 6462105 5457198 

401 6462107 5457187 

402 6462316 5457028 

403 6462327 5457029 

404 6462436 5457173 

405 6462435 5457185 

406 6461893 5457347 

407 6462083 5457205 

408 6462093 5457207 

409 6462200 5457352 

410 6462199 5457362 

411 6462008 5457505 

412 6461998 5457503 

413 6461892 5457358 

414 6461893 5457347 

415 6462591 5457360 

416 6462593 5457349 

417 6462865 5457144 

418 6462876 5457145 

419 6462986 5457294 

420 6462984 5457304 



421 6462710 5457509 

422 6462700 5457508 

423 6462591 5457360 

424 6462339 5457510 

425 6462230 5457367 

426 6462232 5457356 

427 6462444 5457197 

428 6462454 5457199 

429 6462562 5457345 

430 6462560 5457355 

431 6462349 5457512 

432 6462339 5457510 

433 6461670 5457242 

434 6461737 5457191 

435 6461747 5457193 

436 6461986 5457512 

437 6461984 5457522 

438 6461915 5457573 

439 6461904 5457571 

440 6461669 5457253 

441 6461670 5457242 

442 6462017 5457517 

443 6462208 5457374 

444 6462218 5457376 

445 6462327 5457519 

446 6462325 5457530 

447 6462134 5457673 

448 6462123 5457671 

449 6462016 5457527 

450 6462017 5457517 

451 6462467 5457680 

452 6462357 5457534 

453 6462358 5457524 

454 6462569 5457367 

455 6462579 5457369 

456 6462687 5457516 

457 6462686 5457527 

458 6462477 5457682 

459 6462467 5457680 

460 6462853 5457708 

461 6462723 5457540 

462 6462725 5457529 

463 6463271 5457125 

464 6463282 5457126 

465 6463316 5457167 

466 6463321 5457180 

467 6463319 5457379 

468 6463312 5457389 

469 6463278 5457402 

470 6463265 5457409 

471 6462865 5457710 

472 6462853 5457708 

473 6462143 5457685 

474 6462334 5457542 

475 6462345 5457543 

476 6462455 5457690 

477 6462453 5457700 



478 6462263 5457845 

479 6462253 5457844 

480 6462142 5457695 

481 6462143 5457685 

482 6462491 5457713 

483 6462492 5457702 

484 6462701 5457547 

485 6462711 5457548 

486 6462841 5457718 

487 6462840 5457728 

488 6462627 5457887 

489 6462619 5457887 

490 6462491 5457713 

491 6461925 5457584 

492 6461993 5457534 

493 6462004 5457536 

494 6462241 5457853 

495 6462239 5457864 

496 6462170 5457916 

497 6462160 5457914 

498 6461922 5457595 

499 6461925 5457584 

500 6462277 5457876 

501 6462278 5457865 

502 6462468 5457720 

503 6462479 5457722 

504 6462605 5457894 

505 6462603 5457905 

506 6462412 5458044 

507 6462401 5458043 

508 6462277 5457876 

509 6461543 5456924 

510 6461593 5456989 

511 6461591 5457000 

512 6461513 5457064 

513 6461532 5457091 

514 6462148 5457923 

515 6462147 5457934 

516 6462087 5457979 

517 6462102 5457999 

518 6462254 5457884 

519 6462265 5457885 

520 6462446 5458127 

521 6462458 5458118 

522 6462419 5458066 

523 6462421 5458055 

524 6463273 5457422 

525 6463286 5457415 

526 6463325 5457399 

527 6463332 5457389 

528 6463336 5457176 

529 6463331 5457163 

530 6463294 5457117 

531 6463295 5457107 

532 6463350 5457066 

533 6463360 5457068 

534 6463398 5457114 



535 6463410 5457121 

536 6463726 5457206 

537 6463739 5457204 

538 6464539 5456611 

539 6464540 5456600 

540 6464340 5456336 

541 6464342 5456325 

542 6464433 5456257 

543 6464165 5455897 

544 6464073 5455964 

545 6464062 5455963 

546 6463679 5455448 

547 6463502 5455577 

548 6463478 5455595 

549 6463010 5455943 

550 6462652 5456216 

551 6462427 5456381 

552 6461618 5456985 

553 6461607 5456983 

554 6461555 5456914 

555 6461543 5456924 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.9. ІНЖЕНЕРНЕ ОБЛАДНАННЯ ТЕРИТОРІЇ 

2.9.1. Водопостачання  

Для забезпечення водопостачанням житлової, громадської забудови 

проєктом передбачається реконструкція централізованої системи 

водопостачання з прокладанням водопроводу у межах проєктних червоних 

ліній вулиць (існуючих та тих, що проєктуються) та будівництвом 

артезіанських свердловин та водонапірних веж. Передбачається влаштування 

об’єднаної кільцевої системи водопостачання на господарсько-питні та 

протипожежні потреби села Боровиця. 

Для задоволення господарсько-питних потреб існуючої і проєктної 

виробничої забудови передбачається використання проєктних мереж 

водопроводу. Задоволення виробничих потреб водопостачання 

передбачається здійснювати за існуючими схемами. 

Розрахунок систем водопостачання для кожної з виробничих територій 

буде виконуватись на подальших стадіях проєктування (стадії «Проєкт» і 

«Робоча документація»). 

Проєктом прийнято третю 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, проєктом передбачено першої категорії (кільцеві водопровідні 

мережі з пожежними гідрантами, резервуари чистої води, насосна станція ІІ 

пійдому). 

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 ДБН В.2.5-74;2013 табл. 1 «Водопостачання. 

Зовнішні мережі та споруди». 

На час розроблення проєкту існуюча кількість населення садибної 

забудови у селі складає 1476 чол. На розрахунковий період проєктом 

додатково передбачається 2024 чол. садибної забудови. Таким чином на 

розрахунковий період передбачається 3500 чол. жителів садибної забудови. 

На розрахунковий період будівництва села розрахункова максимальна 

витрата води на господарсько-питні потреби складе 

𝑄госп =
210 × 3500

1000
× 1,1 × 1,3 = 1051 м3

добу⁄  

Для подальших розрахунків приймаємо розрахункову максимальну 

витрату води на господарсько-питні потреби житлових та громадських 

будівель села у розмірі 1051 м3/добу. 

Джерелом господарсько-питного водопостачання села 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 при 24-х 

годинній роботі насосів і дебітом – 5 м3/год (відповідно існуючих аналогів) 

становить: 



𝑁свердл. =
1051

24 × 5
= 8,8 шт. 

Розрахункову кількість робочих свердловин прийнято 9 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 села Боровиця складе 

10 шт. 

Дебіт і кількість свердловин мають бути уточнені на подальших стадіях 

проєктування (стадії “Проєкт” і “Робоча документація ”). 

Для системи централізованого водопостачання проєктом передбачається 

влаштування 6 нових артезіанських свердловин на взаємних відстанях, які 

виключають взаємний перетин їх гідравлічних зон впливу. 

Навколо проєктних 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 проєктування 

у межах кожного з поясів має бути встановлено спеціальний режим та 

визначено комплекс заходів, спрямованих на недопущення погіршення якості 

води.  

Зони першого поясу радіусом 50 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). Проєктом 

передбачаються заходи для захисту територій першого поясу від затоплення 

дощовими та повеневими водами (вертикальне планування, обвалування та 

інше). 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 проєктування, 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.  

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. 

Виходячи з умов рельєфу місцевості і площі села, проєктом 

передбачається влаштування споруд водопідготовлення, що зменшить 

кількість свердловин на відміну від зонного водопостачання, і дозволить більш 



надійне зберігання протипожежного запасу води і забезпечення необхідного 

тиску при гасіння пожежі. 

Споруди водопідготовлення передбачається розташувати у західній 

частині села. На території споруд передбачається розташування резервуарів 

чистої води для зберігання регулювального, протипожежного та інших запасів 

води, а також розташування насосної станції другого підйому з пожежними 

насосами, за необхідності блок очищення води, дане питання буде вирішено 

на подальших стадіях проєктування (стадії “Проєкт” і “Робоча документація”). 

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

п.11.1.16, табл. 11.1 площа території споруд водопідготовлення складе 1,0 га. 

Зважаючи на відсутність джерел забруднення поряд з територією, що 

призначається для розташування споруд водопідготовлення та згідно з 

п.15.2.3.2 ДБН В.2.5-74:2013, п. 11.1.18 ДБН Б.2.2-12:2019  та відповідно до 

вимог ДСП 173-96 ширину санітарно-захисної смуги навколо споруд 

водопідготовлення прийнято 30 м. Дане питання остаточно буде вирішено на 

подальших стадіях проєктування («Проєкт» і «Робоча документація»). 

Відстань від промислових і сільськогосподарських підприємств до 

споруд водопідготовлення приймається відповідно до п.15.2.3.3 ДБН В.2.5-

74:2013. 

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 проєктування (стадії “Проєкт” 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, або 

можуть використовувати очищені поверхневі води. 

Розрахункова витрата на поливання-миття територій з розрахунку на 

одного жителя згідно з ДБН В.2.5-74:2013 дод. А, табл. А.2 складе: 
40,0 л

доб × люд⁄ × 3500

1000
× 0,8 = 112 м3

добу⁄  

0,8 – коефіцієнт відповідно до ДБН В.2.5-74:2013 дод. А, табл. А.2, 

прим.2. 

Тип джерела водопостачання і розрахунки витрат, по кожній з систем 

поливального водопроводу передбачається виконувати на подальших стадіях 

проєктування (стадії «Проєкт» і «Робоча документація»). 

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 трубчатих колодязів пропонується здійснювати на 

наступних стадіях проєктування (стадії «Проєкт» 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. 

Проєктом 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». 

На розрахунковий етап передбачається перекладання існуючих мереж 

водопроводу у межі червоних ліній вулиць відповідно до розділу 11.5 Згідно з 

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

 

2.9.3. Каналізування 

Господарсько-побутова каналізація. Проєктом передбачається 

влаштування централізованої системи водовідведення господарсько-

побутових стічних вод. Для очищення господарсько-побутових стоків 

передбачається будівництво каналізаційних очисних споруд механічного та 

повного біологічного очищення з обробкою осаду в закритих приміщеннях, 

що будуть приймати стоки від села у східній 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 житлової забудови з врахуванням 

господарсько-питних потреб виробничої забудови – 1051,05 м3/добу. 

Проєктом пропонується охоплення усіх проєктних та існуючих (де є 

технічна можливість) територій села централізованим каналізуванням. 

Територію пропонується поділити на 30 басейни каналізування. 

Передбачається відведення стічних вод у межах усіх басейнів самопливними 

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

кожного басейну окремо з подальшим відведенням до мереж господарсько-

побутової каналізації наступного басейну каналізування. Стічні води від 

останнього басейну каналізування за допомогою КНС і напірних колекторів 

перекачуються до очисних споруд господарсько-побутової каналізації. 

Відповідно до п.9.1.14 ДБН В.2.5-75:2013 передбачається прокладання 

напірних каналізаційних колекторів в одну та дві нитки, остаточно дане 

питання буде вирішено на подальших стадіях проєктування (стадії «Проєкт» і 

«Робоча документація»). Пропозиції щодо трасування самопливних та 

напірних каналізаційних мереж дивись креслення «Схема інженерного 

обладнання території». 

Для очищення господарсько-побутових стічних вод передбачається 

будівництво очисних споруд типу “Biotal” потужністю 2000 м3/добу. 



Радіус санітарно-захисної зони від очисних споруд господарсько-

побутової каналізації до меж житлової забудови, ділянок громадських 

будинків і підприємств харчової промисловості складе150 (ДБН В.2.5-75:2013 

п.17.1.1 табл.30). 

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

очищення стічні води передбачається подавати на скидання у річку Боровиця 

за межами села, за потреби використовуючи для цього став-усереднювач, 

параметри якого мають бути визначені (стадії «Проєкт» і «Робоча 

документація»). 

Продуктивність очисних споруд каналізації, остаточні місце та розміри 

майданчику для їх розташування, місця та умови скидання очищених госп.-

побутових вод пропонується уточнювати на подальших стадіях проєктування 

(стадії “Проєкт” і “Робоча документація”), відповідно до вимог органів 

санітарного нагляду Черкаської області. 

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 проєктами та 

комплектувати септиками, або установками глибокого біологічного очищення 

і фільтруючими колодязями, чи полями підземної фільтрації (при умові 

достатньої глибини залягання ґрунтових вод та достатньої фільтрувальної 

здатності ґрунтів на ділянці). При цьому відповідно до примітки 5 додатку И.3 

ДБН В.2.2-12:2019 «Планування та забудова територій» санітарно-захисну 

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

м, від полів підземної фільтрації – 25 м. 

Проєкти локальних очисних споруд мають бути погоджені з органами 

санітарного нагляду Черкаського району Черкаської 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 проєктування (стадії «Проєкт» 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 поверхневих стічних вод пропонується здійснювати 

системою каналізації поверхневих стічних вод закритого типу, з відведенням 

найбільш забрудненої частини стоку на очисні споруди каналізації 

поверхневих стічних вод, що проєктуються.  



Проєктом пропонується поділ території села на 22 басейни 

каналізування поверхневих стічних вод. Пропонується передбачати окремі 

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

проєктами, погодженими з органами санітарного нагляду Черкаського району 

Черкаської області. 

Поверхневі стічні води 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 щодо 

розташування очисних споруд дивись креслення «Схема інженерного 

обладнання території».  

Розрахунки об’ємів очищення та скидання поверхневих стічних вод, 

гідравлічні розрахунки мереж поверхневих стічних вод з визначенням їх 

діаметрів за басейнами каналізування пропонується виконувати на подальших 

стадіях проєктування. Остаточні рішення щодо способу організації відведення 

поверхневих стічних вод пропонується прийняти на стадіях «Проєкт» та 

«Робоча документація».  

Очисні споруди представлені водоочисною установкою ЕКМА, 

розробленою ПП «Екопод». 

Продуктивність кожних очисних споруд каналізації поверхневих 

стічних вод, остаточні місця та розміри майданчиків для їх розташування, 

місця та умови скидання очищених та умовно чистих поверхневих стічних вод 

пропонується уточнювати на подальших стадіях проєктування (стадії 

“Проєкт” і “Робоча документація”), відповідно до вимог органів санітарного 

нагляду Черкаської області. 

Для невеликих відокремлених малоповерхових територій села, на яких 

неможливо влаштувати відведення поверхневих стічних вод системою 

дощової каналізації закритого типу, передбачається влаштування відкритих 

водовідвідних систем зі скидом дощових вод до відкритої водойми (п. 5.11 

ДБН В.2.5-74:2013). 

 

 

Каналізаційні мережі та споруди. Самопливна каналізаційна мережа та 

напірні трубопроводи проєктом пропонується передбачати відповідно з 

поліетиленових труб типу ПЕ-100. 



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 2197 садибних та 1 

багатоквартирних житлових будинків передбачається здійснювати окремо для 

кожного індивідуального садибного будинку та поквартирно для 

багатоквартирних будинків від автономних побутових двоконтурних 

теплогенераторів (котлів), які розміщуються в приміщеннях кухонь 

(незалежно від наявності побутової газової плити ПГ-4) або в 

теплогенераторних відповідно до ДБН та працюють на природному газу. 

Опалення, вентиляція та гаряче водопостачання громадських споруд 

передбачається від вбудованих, прибудованих теплогенераторних та окремо 

розташованих котелень, які працюють на природному газу у відповідно 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»; Кодекс газорозподільних систем; Правила 

безпеки систем газопостачання; ДБН В.2.2-16:2005 «Культурно-видовищні та 

дозвіллєві заклади», ДБН В.2.2-3-97 «Будинки та споруди навчальних 

закладів», ДБН В.2.2-4:2018 «Заклади дошкільної освіти. Будинки і споруди », 

ДБН В.2.2-9:2018 «Громадські будинки та споруди. Основні положення», ДБН 

В.2.2-10-2000 «Заклади охорони здоров'я», ДБН В.2.2-23-2009 «Підприємства 

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

ДБН В.2.2-15:2019 «Житлові будинки. Основні положення» тощо, що 

працюють на природному газу. 

На даний час опалення громадських споруд (школи, закладу дошкільної 

освіти, магазинів тощо) здійснюється від котлів, які працюють на твердому 

паливі (дровах).  

В якості альтернативи пропонується розглянути на подальших стадіях 

проєктування варіант встановлення в громадських спорудах для опалення 

котлів, які працюють на твердому паливі (дровах) та ємкісних електричних 

водопідігрівачів для гарячого водопостачання. 

Для теплопостачання виробничих підприємств пропонується 

влаштування окремих систем теплопостачання, за окремими проєктами, з 

котельними, що працюють на природному газу. 

Витрати тепла на опалення розраховані по питомим витратам тепла на 

опалення 1 м² площі будівлі. 



Витрати тепла на вентиляцію приміщень по нормам витрати повітря на 

вентиляцію приміщень згідно з відповідними ДБН. 

Витрати на гаряче водопостачання визначені відповідно до табл.А.1 та 

А.2 ДБН В.2.5-64:2012 «Внутрішній водопровід та каналізація ». 

Розрахунок теплових потоків для споживачів теплової енергії села на 

перспективний період виконано на підставі таких кліматичних характеристик: 

(дані по м. Черкаси) 

розрахункова температура для проєктування опалення -20°С; 

середня температура найхолоднішого місяця -4,8°С; 

середня температура за опалювальний період -0,1°С; 

тривалість опалювального періоду 179 діб. 

 

2.9.5. Газопостачання  

Відповідно до завдання на проєктування, забезпечення села природним 

газом на проєктний період, передбачається. 

Джерело газопостачання села Боровиця – ГРС села Боровиця 

Тиск газу на виході з ГРС – Р проєктне ≤0,6 МПа. 

Довжина розподільних газопроводів по населеному пункту (м): 

середнього тиску – 150; низького тиску – 3500. 

На території села встановлено газорегуляторний пункт (ГРП) з двома 

лініями редукування. Тиск газу на виході з ГРП знижується з високого II 

категорії (Р≤0,6 МПа) до середнього (Р≤0,3 МПа) та з високого II категорії 

(Р≤0,6 МПа) до низького (Р≤0,005МПа) для газопостачання садибних 

житлових будинків та громадських споруд. 

Шафовий регуляторний пункт (ШРП) встановлено на стіні окремо 

розташованої котельні, яка розташована на території Паланської 

загальноосвітньої школи I III ступені. В ШРП тиск газу знижується з 

середнього (Р≤0,3МПа) до низького (Р≤0,005МПа) для газопостачання 

котельні. 

Генеральним планом передбачається будівництво індивідуальних 

садибних житлових будинків та громадських споруд. 

Проєктним рішенням пропонується здійснювати газопостачання 

територій забудов, що проєктуються, від розподільних газопроводів 

середнього тиску (Р≤0,3 МПа), що проєктуються. 

Система газопостачання села на проєктний період передбачається 

двоступенева, з подачею газу споживачам по газопроводах двох тисків – 

середнього та низького після ГРП. 

До розподільних газопроводів середнього тиску , що проєктуються по 

вулицях, передбачається приєднувати газопроводи - вводи середнього тиску. 

На газопроводах-вводах встановлюються вимикаючі пристрої для 

можливості виконання аварійних та ремонтних робіт. 

Після вимикаючих пристроїв до газопроводу - вводу середнього тиску 

приєднуються шафові регуляторні пункти з комбінованими будинковими 

регуляторами тиску газу (ШРП з КБРТ) для газопостачання садибних 



житлових будинків, вузли обліку витрат газу (ВОГ) та шафові регуляторні 

пункти газу (ШРП) для газопостачання громадських споруд. 

Після ШРП з КБРТ та ШРП газопроводи низького тиску прокладаються 

по територіях ділянок до споживачів. 

Місце розташування ШРП з КБРТ та ШРП вирішується на подальших 

стадіях проєктування. 

В кухнях та теплогенераторних індивідуальних садибних житлових 

будинків передбачається встановлення двоконтурних газових котлів для 

опалення та гарячого водопостачання. 

Для приготування їжі передбачається встановлення в кухнях побутової 

4-х конфоркової газової плити – ПГ-4. 

Газопровідні мережі передбачається прокладати на відстанях від 

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

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

«Планування та забудова територій». Шафові регуляторні пункти та вузли 

обліку витрат газу передбачається розміщувати на відстанях від будівель та 

споруд, передбачених у таблиці 8 стор.30 ДБН В.2.5-20:2018 

«Газопостачання». 

На підставі виконаних розрахунків витрат природного газу 

рекомендовано проведення перевірочного розрахунку існуючої мережі 

газопроводу середнього тиску після ГРП 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 проєктуються 

буде вибрано після отримання технічних умов приєднання до газорозподільної 

системи від ПАТ «ЧЕРКАСИГАЗ». 

Розрахункові годинні витрати газу на господарсько-побутові потреби 

(приготування їжі та гаряче водопостачання) в залежності від кількості 

населення , яке забезпечується газом визначено згідно з таблицею 4 стор.12 

ДБН В.2.5-20:2018 «Газопостачання». 

Розрахункові річні витрати газу при розробленні генерального плану 

даного населеного пункту визначено згідно п.6.2 стор.10 ДБН В.2.5-20:2018 

«Газопостачання». 

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 . 

Для обліку витрат газу передбачається встановлення лічильника газу для 

розрахунків за спожитий природний газ побутовими споживачами 

(населенням) для їх побутових потреб. 

Лічильник газу передбачається також встановлювати разом з 

комбінованим будинковим регулятором тиску газу (КБРТ) в металевій шафі 



на опорах із негорючих матеріалів на межі балансової належності між 

Оператором ГРМ і побутовим споживачем.  

Визначення об’єму споживання природного газу по громадських 

спорудах здійснюється на підставі даних комерційних вузлів обліку газу 

(ВОГ). 

Вимоги до комерційних вузлів обліку природного газу вказуються в 

технічних умовах приєднання до газорозподільної системи. 

 

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; 

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 

Електропостачання споживачів електроенергії с. Боровиця здійснюється 

від ПАТ «Черкасиобленерго». 

По території с. Боровиця проходять ПЛ-10 кВ, ПЛ-0,4 кВ.  

Споживачі в межа с. Боровиця 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. Боровиця існує 6 трансформаторних підстанцій 10/0,4 кВ загальною 

потужністю 1,500 МВА. 



Існуючі повітряні електромережі 10 кВ, які споруджено на 

залізобетонних опорах, перебувають в задовільному стані. 

Існуючі повітряні електромережі 0,4 кВ споруджено на залізобетонних 

опорах і вони частково знаходяться в незадовільному стані. 

Споживачами електроенергії с. Боровиця є підприємства різних галузей 

народного господарства: торгівля, громадське харчування, медичне 

обслуговування, комунально-побутові та інші споживачі. 

Розрахунок перспективного споживання електроенергії та 

максимальних навантажень для потреб с. Боровиця на проєктний етап 

будівництва для комунально-побутових та господарських споживачів 

виконується згідно з ДБН Б.2.2-12:2018 за узагальненими показниками 

споживання електроенергії, в яких враховується громадський та житловий 

сектор села, підприємства комунально-побутового обслуговування, зовнішнє 

освітлення, системи теплопостачання, водопостачання та водовідведення 

(ДБН Б.2.2-12:2018, табл.11.4). 

Закладена в містобудівній документації забезпеченість населення села 

житловою площею на проєктний 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 проєктний етап виконується згідно з табл. 11.4 

ДБН Б.2.2-12:2018 з врахуванням досягнутого на теперішній час споживання 

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

годин використання максимуму навантаження 4100 годин. 

Розрахунок електричних навантажень об’єктів громадсько-побутового 

призначення виконана за питомими нормативами згідно з ДБН Б.2.2-12:2018 

«Планування і забудова територій». 

У зв’язку з очікуванням збільшення житлового фонду за рахунок 

передбаченого в генеральному плані нового будівництва житлових будинків, 

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

енергоозброєності жител, а також розширення мережі культурно-побутового 

та господарського обслуговування населення, збільшиться споживання 

електроенергії та потужності. 

Враховуючи дані розрахунків та існуючу ситуацію в системі 

електропостачання села, містобудівною документацією пропонується: 

електропостачання існуючих споживачів села буде виконуватись по 

існуючих мережах 10 і 0,4 кВ, джерелом електропостачання залишається ПАТ 

«Черкасиобленерго»; 

проводити поступову заміну трансформаторів на підстанціях на більшу 

потужність в міру збільшення електричних навантажень; 



в процесі експлуатації виконати реконструкцію існуючих 

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

здійснювати будівництво нових трансформаторних підстанцій 10/0,4 кВ 

та мереж 10 і 0,4 кВ для електропостачання споживачів на проєктний етап. 

Розташування, потужність та кількість трансформаторних підстанцій 

вирішуються при подальшому проєктуванні згідно з технічними умовами 

енергопостачальної організації; 

існуючі ПЛ-10 кВ, що перетинають житлову забудову рекомендується 

прокласти в межах червоних ліній вулиць. 

Протягом всього проєктного 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 

проєктуванні згідно з технічними умовами енергопостачальної організації.  

Всі наведені у розділі параметри електричних споруд мають 

уточнюватись на подальших стадіях проєктування. 

 

2.9.7. Телефонізація та радіофікація  

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 

згасання в мережі складає 906 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 906 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 проєктування (стадії 

«Проєкт» і «Робоча документація»). 

Для забезпечення інтернет зв’язком проєктом передбачається 

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

Вибір провайдера пропонується здійснити на подальших стадіях 

проєктування.  

 

 



2.9.8. Санітарне очищення території 

Відповідно до норм ДБН Б.2.2-12-2019 річна норма утворення твердих 

побутових відходів на 1 мешканця 300-350 кг/рік (та невраховані 10%). 

Проєктна чисельність мешканців населеного пункту становитиме  3500 осіб. 

Розрахунковий об’єм накопичення твердих побутових відходів (ТПВ) та 

сміття з вулиць с. Боровиця на розрахунковий строк складе приблизно 1251,25 

т/рік. 

З метою забезпечення виконання  «Програми поводження з твердими 

побутовими відходами» (постанова Кабінетові Міністрів України від 

04.04.2004 р. №265) передбачається подальше впровадження організації 

роздільного збору твердих побутових відходів населеного пункту з наступним 

використанням і утилізацією. За умови організації роздільного збору обсяг 

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

населеного пункту передбачено місце для встановлення пункту приймання 

сировини.  

Для вирішення питання поводження з ТПВ в Сагунівській 

територіальній громаді 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 

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 територіальної громади (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;  

- 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 

проєктування та  при подальшій розробці спеціалізованої схеми санітарного 

очищення. Основними завданнями схеми є визначення: 



 черговості здійснення заходів із санітарного очищення; 

 обсягів обсягів робіт із санітарного очищення;  

 систем і методів поводження з побутовими відходами, 

необхідної кількості спеціально обладнаних транспортних засобів для 

збирання та перевезення побутових відходів, машин, механізмів, 

устаткування та інвентарю для здійснення робіт із прибирання об’єктів 

благоустрою;  

 доцільності проєктування, будівництва, реконструкції, 

розширення об’єктів поводження з побутовими відходами, їх основних 

параметрів та місць розміщення; 

 обсягів фінансування заходів, передбачених схемою. 

З метою безпечного поводження з трупами тварин, іншими біологічними 

відходами необхідно заключити угоду з спеціалізованим підприємством, що 

надає послуги з утилізації відходів тваринного походження або 

використовувати діючу біотермічну яму до вичерпання її проєктної ємності. 

Окремо зазначимо, що проєктом передбачається поступове проведення 

робіт по закриттю, рекультивації та санації несанкціонованого сміттєзвалища.  

 

 

  



2.10. ІНЖЕНЕРНА ПІДГОТОВКА ТА ЗАХИСТ ТЕРИТОРІЇ 

2.10.1 Гідротехнічні заходи 

Внаслідок обстеження території, аналізу природних умов, вивчення 

наявного картографічного і планового матеріалів, а також враховуючи 

архітектурно-планувальні рішення та перспективи розвитку визначився 

комплекс гідротехнічних заходів з інженерної підготовки та захисту території, 

який включає: 

- захист від підтоплення. 

Всі гідротехнічні заходи з інженерної підготовки території виконані у 

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

В.1.1-25-2009 «Інженерний захист територій та споруд від підтоплення та 

затоплення» на стадії схеми і не можуть служити документом для виконання 

робіт.  

Всі об’єми визначені орієнтовно та потребують уточнення на подальших 

стадіях проектування. 

 

2.10.2 Відведення дощових та талих вод 

Схему відведення дощових та талих вод розроблено згідно 

планувальних рішень. 

Розділ підтверджує технічну спроможність та економічну доцільність 

архітектурно-планувального вирішення території. 

Заходи з організації відведення дощових та талих вод розроблено з 

урахуванням планувальних рішень та виконано у відповідності з вимогами 

Водного кодексу, ДБН Б.1.1-15:2012, ДБН Б.2.2-12:2019 та ДБН В.2.3-5:2019. 

При опрацюванні «Схеми інженерної підготовки та захисту території» у 

частині засобів відведення дощових та талих вод були вирішені наступні 

основні питання: 

способи та напрями відведення дощових і талих вод з території існуючої 

житлової забудови, вулиць, та територій, намічених під освоєння генеральним 

планом; 

запобігання забруднення водних об’єктів шляхом влаштування очисних 

споруд перед випусками стоків дощової каналізації. 

З огляду на топографічні умови, значні перепади відміток існуючої 

поверхні землі, неможливе влаштування єдиної централізованої системи 

водовідведення із влаштуванням централізованих очисних споруд дощової 

каналізації. 

Рішенням генерального плану відведення дощового стоку передбачено 

самопливною відкритою та закритою мережею дощової каналізації до 

локальних очисних споруд. 

Відвід дощових вод самопливною мережею дощової каналізації 

передбачається викритим способом по спланованій поверхні до лотків 



проїзної частини вулиць з послідуючим виведенням до водопоглинаючих 

колодязів, які влаштовуються вздовж вулиць зі змінними сміттєутримувачами 

та спеціальними решітками з метою запобігання замуленню колодязів та 

колекторів ґрунтом, побутовим та будівельним сміттям. При заповненні 

зазначеного колодязю, мул, що залишився відкачується спеціальним 

транспортним засобом та вивозиться за межі населеного пункту. 

Відвід дощових вод закритою мережею дощової каналізації 

передбачається до локальних очисних споруд. Проект передбачає 

улаштування локальних очисних споруд закритого типу. Дощовий стік після 

очищення скидається у водойми. Передбачається будівництво локальних 

очисних споруд, із застосуванням індивідуальних проектів і спеціальних 

конструктивних рішень з впровадженням високоефективних передових 

технологій по очищенню стоків, передбачається повна очистка поверхневого 

стоку відповідно з нормами Правил охорони поверхневих вод від забруднення 

стічними водами.  

Санітарно-захисна зона від очисних споруд – 15 м. 

З огляду на топографічні умови, планувальну структуру, а також 

перспективну вуличну мережу, генеральним планом пропонується: 

- будівництво 10 басейнів локальних очисних споруд дощової 

каналізації з викидом очищеної води у водойми;  

- будівництво 28,7 км дощової каналізації відкритого та закритого 

типу. 

Остаточні умови будівництва систем відведення дощових та талих вод 

(мереж та споруд), місця випуску очищених стоків уточняються на наступних 

стадіях проектування відповідно до технічних умов експлуатуючих 

організацій та гідравлічних розрахунків. 

Проектом розроблені тільки принципові рішення по відводу дощових і 

поверхневих вод. Зважаючи на точність топографічної основи М 1:2000, 

розроблена схема підтверджує можливість здійснення планувального 

вирішення території, береться за основу і потребує подальшого уточнення на 

наступних стадіях проектування відповідно до технічних умов експлуатуючих 

організацій. 

 

2.10.3 Захист від підтоплення 

На території населеного пункту відсутні водні об’єкти, проте у 

безпосередній близькості від межі села протікає річка Дніпро, тому на деяких 

частинах території села є ділянки з підвищеним рівнем ґрунтових вод, то 

необхідно проведення відповідних заходів для захисту від підтоплення. 

При освоєнні таких територій в боротьбі з високим рівнем ґрунтових вод 

рекомендується застосовувати як спеціальні (влаштування дренажу, підсипки 

та ін.), так і загального характеру (впорядкування поверхневого стоку, 

гідроізоляцію та ін.) роботи. Розчистка водойм та водотоків значно поліпшить 

ситуацію та сприятиме зниженню рівня ґрунтових вод. Загальна площа 

територій, де необхідно вжити заходів по захисту від підтоплення складає біля 

15,9 га. 



Рекомендується провести зниження рівня ґрунтових вод на глибину не 

менше ніж на 2,5 м на ділянках капітальної забудови та на глибину не менше 

1,0 – для парків, скверів та інших зелених насаджень. В межах села на 

подальших стадіях проектування необхідно виконати розрахунки територій, 

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. 

На всіх ділянках, що освоюються, незалежно від їх функціонального 

призначення, рекомендується виконати заходи по впорядкуванню 

поверхневого стоку. 

Завершальним етапом планувальних робіт є виконання 

агролісомеліоративних заходів, що забезпечать стійкість схилів (укосів) при 

освоєнні та захист від ерозії ґрунтів та перероблення берегів. 

Агролісомеліорація повинна забезпечити: 

- припинення площинного змиву ґрунтів; 

- стабілізацію схилів; 

- зниження розмивання тальвегів та балок. 

Заходи агролісомеліорації включають: 

- вітрозахисні, снігозатримувальні і водопоглинальні 

лісонасадження на відкритих територіях, що прилягають до схилів; 

- декоративно-захисні насадження дерев і чагарників; 

- берегозахисні деревно-чагарникові насадження по берегах 

каналів; 

- посів багаторічних трав або обдернування. 

За необхідності можливе застосування: 

- покриття з гнучких підстилок і сітчастих блоків заповнених 

комнем (габіонні конструкції); 

- покриття з синтетичних матеріалів (геотекстиля). 

Посів багаторічних трав без інших допоміжних засобів захисту 

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

на схилах (укосах) крутизною до 15°. 

 

2.10.4 Вертикальне планування 

Схему вертикального планування розроблено згідно планувальних 

рішень на топографічному матеріалі масштабу 1:2 000 і виконано у 

відповідності з ДБН Б.2.2-12:2019 та ДБН В.2.3-5:2019. 

Вертикальне планування території виконано з урахуванням наступних 

вимог: 

- максимального збереження рельєфу (відмітки коливаються в 

межах 98,00 – 103,43 м); 

- максимального збереження ґрунтів і деревних насаджень; 

- відведення поверхневих вод зі швидкостями, які виключають 

ерозію ґрунтів; 

- мінімального обсягу земляних робіт; 



- мінімального дебалансу земляних мас. 

Проектні відмітки відносяться до верху покриття проїздів. Ухили та 

відстані представлені у вигляді дробу: в чисельнику – ухил в проміле, в 

знаменнику – відстань ухилу в метрах.  

Вертикальне планування території на проектних ділянках виконано 

виходячи з умов, що дана територія потребує підсипки, оскільки є 

затоплюваною. 

Даний розділ підтверджує можливість здійснення планувального 

рішення проектної території, потребує уточнення і береться за основу на 

наступних стадіях проектування. 

 

  



2.11. ЗАХОДИ ЩОДО ОЗДОРОВЛЕННЯ НАВКОЛИШНЬОГО 

ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА 

Комплекс засобів щодо захисту навколишнього середовища охоплює 

заходи, спрямовані на охорону та раціональне використання природних 

ресурсів, і заходи, які забезпечують нормативні санітарно-гігієнічні параметри 

середовища міських і сільських поселень. Соціально необхідні охоронні 

заходи поділяються  на організаційні, економічні та містобудівні. 

Містобудівні заходи забезпечують охорону природного середовища за 

рахунок раціонального функціонального зонування території, створення 

санітарно-захисних, охоронних зон тощо, забезпечення екологічного балансу 

урбанізованих територій. 

З метою покращення стану навколишнього середовища містобудівною 

документацією передбачається ряд планувальних та інженерних заходів, до 

яких відносяться, але не обмежуються ними. 

У ході розробки стратегічної екологічної оцінки проєкту документа 

державного планування розроблені наступні заходи, що передбачається вжити 

для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання 

документа державного планування, а саме: 

Охорона повітря (атмосфери) 

Відповідно до ЗУ «Про охорону атмосферного повітря» а саме ст.10 

підприємства, установи, організації та громадяни - 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: 

- здійснювати організаційно-господарські, технічні та інші заходи 

щодо забезпечення виконання вимог, передбачених нормативами екологічної 

безпеки у галузі охорони атмосферного повітря, дозволами на викиди 

забруднюючих речовин тощо; 

- вживати заходів щодо зменшення обсягів викидів забруднюючих 

речовин і зменшення впливу фізичних факторів; 

- забезпечувати безперебійну ефективну роботу і 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; 



- забезпечувати розроблення методик виконання вимірювань, що 

враховують специфічні умови викиду забруднюючих речовин; 

- 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 проєктуванням, 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; 

- своєчасно і в повному обсязі сплачувати екологічний податок. 

- забороняються викиди в атмосферу шкідливих речовин, на які не 

встановлені гігієнічні нормативи (ГДК або ОБРВ); 

- виведення   із  житлової  забудови  (або  перепрофілювання) 

промпідприємств, що несприятливо впливають на повітряне середовище 

території; 

- максимальне  використання  безвідходних   і   маловідходних 

технологічних  процесів  з  обґрунтуванням  досяжності рішень,  що 

приймаються; 

- впровадження    технологічного    чи   санітарно-технічного 

обладнання, що забезпечує вловлювання,  утилізацію,  знешкодження викидів і 

відходів або повне їх виключення; 

- регулювання  викидів  шкідливих  речовин  в   атмосферу   з 

урахуванням прогнозу несприятливих метеорологічних умов; 

Виконання заходів щодо охорони атмосферного повітря не повинно 

призводити до забруднення ґрунтів, вод та інших природних об’єктів. 

Для зменшення впливу на стан атмосферного повітря та забезпечення 

нормативного стану повітряного середовища передбачені заходи, направлені 

на здійснення викидів в атмосферу у відповідності з ГДК і з мінімальним 

кількісним та якісним показниками, а саме: 
- проведення реконструкції комунальних систем та об’єктів тепло- і 

водопостачання шляхом впровадження новітніх енергоефективних технологій; 

- коригування транспортної схеми села Боровиця;  

- організації та здійснення моніторингу викидів забруднюючих 

речовин в атмосферне повітря суб’єктами господарювання приватної та 

комунальної власності; 

- зниження якісного та кількісного показників забруднювачів у 

повітряному басейні внаслідок збільшення площі зелених насаджень сільської 

місцевості; 



- озеленення санітарно-захисних зон виробничих та транспортно-

складських територій 4-5 класу шкідливості у відповідності до вимог ДСП 173-

96; 

- технологічні заходи передбачають спорудження пило- і 

газоуловлювальних фільтрів на промислових підприємствах, утилізацію 

викидів та ін.  

- провести перепрофілювання або винесення потужностей 

підприємства, санітарно-захисна зона від якого не витримана.: 

Заходи з адаптації до змін клімату 

З метою врахування питань пом’якшення та адаптації до зміни клімату в 

документах державного планування всіх рівнів та при виконанні стратегічної 

екологічної оцінки Міністерство енергетики та захисту довкілля України надав 

«Рекомендації щодо включення кліматичних питань до документів державного 

планування» №26/1.4-11.3-5650 від 03.03.2020 року 

(https://menr.gov.ua/news/34766.html). 

Боротьба зі зміною клімату і запобігання зміні клімату – це система 

заходів, спрямована на скорочення викидів парникових газів (далі – ПГ) і 

стримування процесу зростання середньої глобальної температури атмосфери 

Землі. Перелік таких заходів визначено міжнародними угодами – Рамковою 

конвенцією ООН про зміну клімату, Кіотським протоколом до неї, Паризькою 

кліматичною угодою, а на національному рівні - Концепцією реалізації 

державної політики у сфері зміни клімату на період до 2030 року, затвердженої 

розпорядженням Кабінету Міністрів України від 07.12.2016 № 932-р. 

Задля зменшення викидів парникових газів необхідно передбачати 

комплекс адміністративно-організаційних заходів, які стимулюють зменшення 

викидів СО2, які включають в себе наступні завдання: 

- розроблення енергетичних сертифікатів для будівель, які 

враховуватимуться при проведенні капітальних ремонтів, оптимізації схеми 

теплопостачання, проведенні інформаційно-роз'яснювальної роботи і т. ін.; 

- уведення у практику так званих «зелених закупівель», коли при 

проведенні будь-яких закупівель із бюджету населеного пункту, бюджетів 

комунальних підприємств, бюджетних організацій перевага буде віддаватися 

разом з іншими критеріями тим організаціям / продукції / обладнанню, які 

сприятимуть зменшенню викидів СО2;  

- дотримання вимог щодо енергоефективності при новому 

будівництві та під час проведення реконструкцій громадських та житлових 

будівель;  

- налагодження роботи діагностичного пункту для контролю викидів 

транспортних засобів; 

Регулювання мікроклімату 

Мікрокліматична оцінка території населеного пункту повинна 

проводитися за трьома напрямами:  

1. Забезпечення сприятливих умов на території забудови за 

комплексом кліматичних факторів (температура зовнішнього 

повітря, вітер, сонячна радіація);  

https://menr.gov.ua/news/34766.html


2. Забезпечення достатньої інсоляції території і приміщень 

інсольованих будинків; з 

3. Забезпечення мінімізації тепловтрат будинків і формування 

раціонального теплового режиму.  

Розміщення та орієнтація житлових будинків повинні забезпечувати 

щоденну тривалість інсоляції відповідно до ДСП 173-96 та ДСТУ-Н Б.В.2.2-

27. 

Розміщення та орієнтація громадських будинків повинні забезпечувати 

щоденну безперервну інсоляцію, протягом 3 годин в приміщеннях: закладів 

дошкільної освіти (ігрових, спалень, ізоляторів, залів для фізкультурних та 

музичних занять); закладів загальної середньої освіти (початкові класи, 50  % 

навчальних кабінетів та класів, лабораторій, спальних кімнат, ізоляторів); 

закладів професійної  (професійно-технічної) освіти та інших освітніх закладів 

(навчальні кабінети, не менше 75% загальної кількості); закладів соціального 

забезпечення (житлові кімнати, палати, ізолятори). 

Охорона ґрунтів та земельних ресурсів 

Правові, економічні та соціальні основи охорони земель з метою 

забезпечення їх раціонального використання, відтворення та підвищення 

родючості ґрунтів, інших корисних властивостей землі, збереження 

екологічних функцій ґрунтового покриву та охорони довкілля регулюються 

Законом України «Про охорону земель». 

Заходи з охорони ґрунтів базуються на наступних принципах:  

- забезпечення раціонального використання та збереження ґрунтів, 

як одного з найважливіших компонентів природного середовища;  

- застосування грунтозберігаючих технологій  (безвідвальний 

обробіток), зменшення хімічного тиску на ділянку проєктування (використання 

агротехнічних методів боротьби з шкідниками та бур’янами, біометодів та 

органічних добрив, заборона небезпечних хімічних засобів);Ї 

- обов’язкове проведення рекультивації порушених територій; 

- впровадження схеми санітарного очищення села: організація 

роздільного збирання відходів, будівництво й облаштування контейнерних 

майданчиків, розвиток пунктів прийому вторинної сировини. 

- раціональне використання та охорона земель шляхом заміни 

їхнього функціонального призначення для більш ефективного їх використання 

в межах населеного пункту.  

Відповідно до Закону України «Про охорону земель» при здійсненні 

містобудівної діяльності необхідно передбачити заходи щодо:  

- максимального збереження площі земельних ділянок з ґрунтовим і 

рослинним покривом;  

- зняття та складування у визначених місцях родючого шару ґрунту з 

наступним використанням його для поліпшення малопродуктивних угідь, 

рекультивації земель та благоустрою населених пунктів і промислових зон;  

- недопущення порушення гідрологічного режиму земельних 

ділянок; дотримання екологічних вимог, установлених законодавством 

України, при проєктуванні, розміщенні та будівництві об'єктів. 



Для покращення природного стану територій з проявом ерозії 

проєктним рішеннями передбачається проведення спеціальних заходів:  

- регулювання стоку дощових і сніготалих вод (влаштування 

водоутримувальних споруд, водонапрямних споруд, водоскидних споруд); 

- застосування покриття з гнучких підстилок і сітчастих блоків 

заповнених каменем (габіонні конструкції); 

- застосування покриття з синтетичних матеріалів (геотекстиля). 

- регулювання поздовжніх ухилів тальвегів; 

- часткове засипання тальвегів та балок ґрунтом; 

- агролісомеліорація. 

За даними інвентаризації місць видалення відходів, проведеної 

Управлінням екології та природних ресурсів Черкаської ОДА встановлено, що 

у с. Боровиця наявне сміттєзвалище площею 0,1 га. Паспорт МВВ відсутній, 

чим порушуються вимоги статті 33 Закону України «Про відходи» та 

постанови Кабінету Міністрів України від 03.02.98 №1216 «Про затвердження 

Порядку ведення реєстру місць видалення відходів». 

 Згідно вимог статей 91, 96 Земельного Кодексу України власники або 

землекористувачі зобов’язані використовувати земельні ділянки за цільовим 

призначенням та за свій рахунок приводити їх у попередній стан у разі 

незаконної змини рельєфу, додержуватись вимог законодавства про охорону 

довкілля. 

Крім того роботи з рекультивації земель після закриття сміттєзвалища 

поводяться згідно з розробленим проєктом (п. 3.115 державних будівельних 

норм України ДБН В. 2.4-2-2005 «Полігони твердих побутових відходів. 

Основні положення проєктування»). 

Рекультивація порушених земель – це комплекс організаційних, 

технічних і біотехнологічних заходів, спрямованих та відновлення ґрунтового 

покриву, поліпшення  стану та продуктивності порушених земель (ст. 166 

Земельного кодексу України, ст. 52 Закону України «Про охорону земель»  та 

ст. 54 Закону України «Про землеустрій»). 

Охорона поверхневих та підземних вод 

 Загальне водокористування здійснюється громадянами для задоволення 

їх потреб (купання, плавання на човнах, любительське і спортивне рибальство, 

водопій тварин, забір води з водних об'єктів без застосування споруд або 

технічних пристроїв та з криниць) безкоштовно, без закріплення водних 

об'єктів за окремими особами та без надання відповідних дозволів. 

З метою охорони життя і здоров'я громадян, охорони навколишнього 

природного середовища та з інших передбачених законодавством підстав 

районні і міські ради за поданням центрального органу виконавчої влади, що 

реалізує державну політику у сфері розвитку водного господарства, 

центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері 

санітарного та епідемічного благополуччя населення, обласних, Київської, 

Севастопольської міських державних адміністрацій, органу виконавчої влади 

Автономної Республіки Крим з питань охорони навколишнього природного 

середовища та інших державних органів встановлюють місця, де 



забороняється купання, плавання на човнах, забір води для питних або 

побутових потреб, водопій тварин, а також за певних підстав визначають інші 

умови, що обмежують загальне водокористування на водних об'єктах, 

розташованих на їх території. Забороняється обмеження загального 

водокористування, у тому числі обмеження купання та плавання на човнах, 

любительського і спортивного рибальства, причалювання до берега у світлу 

пору доби у зв’язку з перебуванням земельних ділянок прибережних захисних 

смуг (пляжної зони) у користуванні юридичних або фізичних осіб, крім 

випадків, передбачених законом. 

Місцеві ради зобов'язані повідомляти населення про встановлені ними 

правила, що обмежують загальне водокористування. 

На водних об'єктах, наданих в оренду, загальне водокористування 

допускається на умовах, встановлених водокористувачем, за погодженням з 

органом, який надав водний об'єкт в оренду. 

Водокористувач, який узяв водний об'єкт у користування на умовах 

оренди, зобов'язаний доводити до відома населення умови водокористування, 

а також про встановлені обмеження загального водокористування на водному 

об'єкті, наданому в оренду. 

Якщо водокористувачем або відповідною радою не встановлено таких 

умов, загальне водокористування визнається дозволеним без обмежень (ст.47 

ВКУ). 

 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 і інших водойм встановлюються водоохоронні зони (ст.87 

Водного кодексу України (далі – ВКУ), ст. 60-61 Земельного кодексу України 

(далі – ЗКУ)). 

Територія Сагунівської сільської ради з північної та північно-східної 

сторони межує з Кременчуцьким водосховищем. Відповідно до ст. 88 ВКУ 

ширина прибережної захисної смуги (далі – ПЗС) для великих річок, 

водосховищ на них та озер – 100 метрів. Якщо крутизна схилів перевищує три 

градуси, мінімальна ширина ПЗС подвоюється. 

Статею 88  ВКУ передбачено, що ПЗС встановлюються за окремими 

проектами землеустрою, які розробляються в порядку, передбаченому 

законом. У межах існуючих населених пунктів ПЗС встановлюється з 

урахуванням містобудівної документації. 

Проекти землеустрою щодо встановлення меж ПЗС та водоохоронних 

зон водних об’єктів смуги (далі – ВЗ) в межах сіл Сагунівка, Топилівка та 

Боровиця на розгляд до Регіонального офіс водних ресурсів у Черкаській 

області не надходили. 

Порядок визначення розмірів і меж ВЗ та режим ведення господарської 

діяльності в них встановлюються Кабінетом Міністрів України. 

Виконавчі комітети сільських, селищних, міських рад зобов'язані 

доводити до відома населення, всіх заінтересованих організацій рішення щодо 

меж ВЗ і ПЗС, а також водоохоронного режиму, який діє на цих територіях. 



Контроль за створенням ВЗ і ПЗС, а також за додержанням режиму 

використання їх територій здійснюється виконавчими комітетами сільських, 

селищних, міських рад і центральним органом виконавчої влади, що реалізує 

державну політику із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері 

охорони навколишнього природного середовища, раціонального 

використання, відтворення і охорони природних ресурсів. 

Враховуючи вище зазначене, при розробленні генеральних планів сіл 

Сагунівка, Топилівка та Боровиця Черкаського району та Черкаської області 

було дотримано вимоги статей 88 та 89 ВКУ. 

Водоохоронна зона є природоохоронною територією господарської 

діяльності, що регулюється. 

На території водоохоронних зон забороняється: 

1) використання стійких та сильнодіючих пестицидів; 

2) влаштування кладовищ, скотомогильників, звалищ, полів фільтрації; 

3) скидання неочищених стічних вод, використовуючи рельєф 

місцевості (балки, пониззя, кар'єри тощо), а також у потічки. 

В окремих випадках у водоохоронній зоні може бути дозволено 

добування піску і гравію за межами земель водного фонду на сухій частині 

заплави, у праруслах річок за погодженням з обласними, Київською, 

Севастопольською міськими державними адміністраціями, органом 

виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань охорони 

навколишнього природного середовища, центральним органом виконавчої 

влади, що реалізує державну політику у сфері розвитку водного господарства, 

та центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у 

сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр. 

 Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 18.12.1998 

року № 2024 «Про правовий режим зон санітарної охорони водних об’єктів» з 

метою забезпечення  охорони  водних об'єктів у районах забору  води  для  

централізованого водопостачання населення, лікувальних та оздоровчих 

потреб встановлюються зони санітарної охорони (ЗСО). ЗСО водних об'єктів 

створюються на  всіх  господарсько-питних водопроводах  незалежно  від їх 

підпорядкованості або типу джерела водопостачання. 

Для підземних джерел водопостачання у межах першого поясу ЗСО 

забороняється: 

- перебування сторонніх осіб, розміщення житлових та 

господарських будівель, застосування пестицидів, органічних і мінеральних 

добрив, прокладення трубопроводів, видобування гравію чи піску та 

проведення інших будівельно-монтажних робіт, безпосередньо не пов'язаних 

з будівництвом, реконструкцією та  

експлуатацією водопровідних споруд та мереж;  

- скидання будь-яких стічних вод та випасання худоби;  

- проведення головної рубки лісу. 

У межах другого поясу ЗСО забороняється: 

- забруднення територій покидьками, сміттям, гноєм, відходами 

промислового виробництва та іншими відходами; 



- розміщення складів паливно-мастильних матеріалів, пестицидів та 

мінеральних добрив, накопичувачів, шламосховищ та інших об'єктів, які 

створюють небезпеку хімічного забруднення джерел водопостачання;  

- розміщення кладовищ, скотомогильників, полів асенізації,  

наземних полів фільтрації, гноєсховищ, силосних траншей,  

тваринницьких і птахівничих підприємств та інших сільськогосподарських 

об'єктів, які створюють небезпеку мікробного забруднення джерел 

водопостачання;  

- зберігання і застосування мінеральних добрив та пестицидів;  

- закачування відпрацьованих (зворотних) вод у підземні горизонти, 

підземне складування твердих відходів та розробка надр землі;  

- проведення головної рубки лісу.  

У межах третього поясу ЗСО забороняється: 

- закачування відпрацьованих (зворотних) вод у підземні горизонти 

з метою їх захоронення, підземного складування твердих відходів і розробки 

надр землі,  що може призвести до забруднення водоносного горизонту;  

-  розміщення складів паливно-мастильних матеріалів, а також 

складів пестицидів і мінеральних добрив, накопичувачів промислових стічних 

вод, нафтопроводів та продуктопроводів, що створюють небезпеку хімічного 

забруднення підземних вод.  

Заходи щодо раціонального використання вод 

Відповідно до ст. 10 Водного Кодексу України, до відання сільських, 

селищних, міських та районних у містах рад у галузі регулювання водних 

відносин на їх території належить здійснення заходів щодо раціонального 

використання і охорони вод та відтворення водних ресурсів. Рекомендовано 

Сагунівській сільскій раді передбачити розроблення та оприлюднення на 

офіційному веб-сайті рекомендації щодо економного споживання питної води 

у побуті, задля вирішення питання перегляду споживацького відношення до 

водних ресурсів, переходу на ощадливе використання прісної води, в тому числі 

економне споживання питної води у побуті. 

Заходи для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних 

наслідків виконання ДДП для території та об’єктів ПЗФ та об’єктів 

історико-культурної спадщини 

 Відповідно ст. 6 Закону України «Про природно-заповідний фонд 

України» території та об’єкти, що мають особливу екологічну, наукову, 

естетичну, господарську, а також історико-культурну цінність, підлягають 

комплексній охороні, порядок здійснення якої визначається положенням щодо 

кожної з таких територій чи об’єктів, яке відповідно до цього Закону та 

законодавства України про охорону пам’яток історії та культури 

затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує 

формування і реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього 

природного середовища, та центральним органом виконавчої влади, що 

забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері культури. 

Охорона земель природно-заповідного фонду 



Відповідно ст. 7 Закону України «Про природно-заповідний фонд» Землі 

природно-заповідного фонду - це ділянки суші і водного простору з 

природними комплексами та об’єктами, що мають особливу природоохоронну, 

екологічну, наукову, естетичну, рекреаційну та іншу цінність, яким відповідно 

до закону надано статус територій та об’єктів природно-заповідного фонду. 

Землі природно-заповідного фонду України, а також землі територій та 

об’єктів, що мають особливу екологічну, наукову, естетичну, господарську 

цінність і є відповідно до статті 6 цього Закону об’єктами комплексної охорони, 

належать до земель природно-заповідного фонду та іншого природоохоронного 

або історико-культурного призначення. 

На землях природно-заповідного фонду та іншого природоохоронного 

або історико-культурного призначення забороняється будь-яка діяльність, яка 

негативно впливає або може негативно впливати на стан природних та історико-

культурних комплексів та об’єктів чи перешкоджає їх використанню за 

цільовим призначенням. 

Збереження територій та об’єктів природно-заповідного фонду 

забезпечується шляхом: 

- встановлення заповідного режиму; 

- організації систематичних спостережень за станом заповідних 

природних комплексів та об’єктів; 

- проведення комплексних досліджень з метою розробки наукових 

основ їх збереження та ефективного використання; 

- додержання вимог щодо охорони територій та об’єктів природно-

заповідного фонду під час здійснення господарської, управлінської та іншої 

діяльності, розробки проєктної і проєктно-планувальної документації, 

землевпорядкування, лісовпорядкування, здійснення оцінки впливу на 

довкілля; 

- запровадження економічних важелів стимулювання їх охорони; 

- здійснення державного та громадського контролю за додержанням 

режиму їх охорони та використання; 

- встановлення підвищеної відповідальності за порушення режиму їх 

охорони та використання, а також за знищення та пошкодження заповідних 

природних комплексів та об’єктів; 

- проведення широкого міжнародного співробітництва у цій сфері; 

- проведення інших заходів з метою збереження територій та об’єктів 

природно-заповідного фонду. 

Території та об’єкти природно-заповідного фонду з додержанням вимог, 

встановлених цим Законом та іншими актами законодавства України, можуть 

використовуватися: 

- у природоохоронних цілях; 

- у науково-дослідних цілях; 

- в оздоровчих та інших рекреаційних цілях; 

- в освітньо-виховних цілях; 

- для потреб моніторингу навколишнього природного середовища. 



Встановлені частиною першою цієї статті основні види використання, а 

також заготівля деревини, лікарських та інших цінних рослин, їх плодів, сіна, 

випасання худоби, мисливство, рибальство та інші види використання можуть 

здійснюватися лише за умови, що така діяльність не суперечить цільовому 

призначенню територій та об’єктів природно-заповідного фонду, встановленим 

вимогам щодо охорони, відтворення та використання їх природних комплексів 

та окремих об’єктів. 

Територія Сагунівської сільської ради з північної та північно-східної 

сторони межує з Кременчуцьким водосховищем, що є територією мережі 

Емеральд (Смарагдова мережа) (UA0000110 Kremenchutske Reservoir). 

У грудні 2020 року в українському парламенті був зареєстрований проєкт 

Закону України «Про території Смарагдової мережі», реєстрація № 4461 від 

04.12.2020. Відповідно до законопроекту Уповноважений територіальний орган 

забезпечує розроблення і погодження менеджмент-планів для територій 

Смарагдової мережі протягом десяти років після визначення території 

Смарагдової мережі. Менеджмент-план для території Смарагдової мережі 

повинен містити, у тому числі, цілі збереження, оцінку та визначення завдань і 

заходів, необхідних для досягнення цілей збереження. 

На види діяльності, що вже здійснюються на законних підставах на 

території або на частинах території  Смарагдової мережі на момент її внесення 

до Національного реєстру територій Смарагдової мережі, не поширюються 

обмеження чи заборони, встановлені цим Законом до моменту закінчення 

терміну дії документа дозвільного характеру на цю діяльність. 

Обмеження чи заборони здійснення видів діяльності, встановлені іншими 

актами законодавства, залишаються без змін. 

Для територій Смарагдової мережі, для яких не розроблено менеджмент-

плани, уповноважений територіальний орган має право визначати окремі 

заходи, необхідні для досягнення цілей збереження. 

Такі заходи можуть обмежувати чи забороняти використання природних 

ресурсів у межах визначеної території Смарагдової мережі, якщо таке 

використання перевищує рівень впливу, що існував на момент внесення 

території до Національного реєстру територій Смарагдової мережі. 

Охорона культурної спадщини 

З метою охорони культурної спадщини на використання земель у межах 

території пам’ятки культурної спадщини, історико-культурного заповідника, 

історико-культурної заповідної території, охоронюваної археологічної 

території, музею просто неба, меморіального музею-садиби, зон охорони, 

буферної зони, історичного ареалу населеного місця, території об’єкта 

культурної всесвітньої спадщини встановлюються обмеження відповідно до 

Закону України "Про охорону культурної спадщини". 

На території села знаходяться пам’ятки археології (кургани  та курганні 

групи), пам’ятки історії та щойно виявлений об’єкт монументального 

мистецтва.  



До затвердження науково-проектної (науково-дослідної) документації з 

визначення меж та режимів використання території пам’ятки межа території 

пам’ятки встановлюється: 

1) для пам’яток археології:  

для курганів тощо: 

у межах населених пунктів - 100 метрів навколо пам’ятки або 

орієнтовного географічного центру (центроїда) знахідки фрагмента ділянки 

археологічного культурного шару, визначеного в обліковій документації; 

за межами населених пунктів - 300 метрів навколо пам’ятки або 

орієнтовного географічного центру (центроїда) знахідки фрагмента ділянки 

археологічного культурного шару, визначеного в обліковій документації; 

2) для пам’яток архітектури - 20 метрів навколо периметра забудови; 

3) для пам’яток садово-паркового мистецтва, історії, монументального 

мистецтва, ландшафтних, містобудування - територією, зайнятою пам’яткою. 

У межах встановленої території пам’ятки (крім територій пам’яток 

археології) забороняється: 

- проведення робіт з нового будівництва, а також будівельних робіт 

на існуючих об’єктах, якщо наслідком виконання таких робіт стане збільшення 

висотності такого об’єкта або збільшення більш як на 15 відсотків зовнішніх 

геометричних розмірів його фундаменту, або зменшення відстані від такого 

об’єкта до пам’ятки, що охороняється; 

- розміщення нових елементів благоустрою, пов’язаних 

фундаментом із землею (ґрунтом), тимчасових споруд для провадження 

підприємницької діяльності, стаціонарних конструкцій для розміщення 

зовнішньої реклами. 

Не потребують обов’язкового проведення попередніх археологічних 

розвідок роботи з: сінокосіння; городництва; неглибокої оранки; випасання 

худоби; дорожніх робіт; обстеження, ремонту, переукладання інженерних 

мереж; благоустрою (крім розміщення нових елементів благоустрою, 

пов’язаних фундаментом із землею (ґрунтом), тимчасових споруд для 

провадження підприємницької діяльності, стаціонарних конструкцій для 

розміщення зовнішньої реклами); ліквідації стихійного лиха, надзвичайних 

ситуацій, аварій та усунення їх наслідків, усунення негативних наслідків, 

зумовлених воєнними діями, або що виникли в ході проведення 

антитерористичної операції та/або здійснення заходів із забезпечення 

національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії 

Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, що здійснюються 

шляхом проведення операції Об’єднаних сил. 

Заходи зменшення акустичного, вібраційного забруднення 

До заходів зменшення шумового забруднення належить: 

- забезпечення ефективного 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); 

- використання шумозахисного озеленення. 

Рівні вібрації на прилеглих до житлових і громадських будинків 

територіях, не повинні викликати порушення цілісності огороджувальних 

конструкцій будівель протягом строку їх експлуатації. 

Допустимі рівні та значення вібрації у приміщеннях житлових та 

громадських будинків мають відповідати вимогам ДСП 173-96(Додаток 17-17а) 

та ДБН В.1.1-31. 

До технічних заходів належать:  

- зниження вібрації в джерелі її виникнення (вибір на стадії 

проєктування кінематичних i технологічних схем, які знижують динамічні 

навантаження в устаткуванні та ін.);  

- зниження діючої вібрації на шляху розповсюдження від джерела 

виникнення (вібропоглинання, віброгасіння, віброізоляція).  

До організаційних заходів належать: 

- організаційно-технічні (своєчасний ремонт та обслуговування 

обладнання за технологічним регламентом, контроль допустимих рівнів 

вібрації, дистанційне керування вібронебезпечним обладнанням);  

- організаційно-режимні (забезпечення відповідного режиму праці та 

відпочинку, заборону залучення до вібраційних робіт ociб молодших 18 років, 

тощо);  

До лікувально-профілактичних заходів належать: 

- періодичні медичні огляди;  

- лікувальні процедури (фізіологічні процедури, вітамінно- та 

фітотерапія). 

Збереження та належний догляд за зеленими насадженнями 

Озеленені території села Боровиця в проєктних межах представлені 

територіями загального користування (17,96 га), обмеженого користування та 

спеціального призначення (3,34 га).  

Зелені насадження загального користування представлені парковими 

зонами, між квартальними скверами та зонами короткочасного відпочинку. 

Озеленення обмеженого та спеціального призначення представлене 

зеленими насадженнями в санітарно-захисних зонах, на складному рельєфі та 

прибережних захисних смугах. 

Заходи спрямовані на збереження та належний догляд за зеленими 

насадженнями передбачаються відповідно до Закону України «Про рослинний 

світ», Закону України «Про благоустрій населених пункті», наказу 

Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального 

господарства України від 10.04.2006 «Про затвердження правил утримання 

зелених насаджень у населених пунктах». 



Відповідно до статті 5 Закону України «Про рослинний світ» під час 

здійснення діяльності, яка впливає на стан охорони, використання та 

відтворення рослинного світу, необхідно дотримуватися таких основних 

вимог: 

- збереження природної просторової, видової, популяційної та 

ценотичної різноманітності об'єктів рослинного світу; 

- збереження умов місцезростання дикорослих рослин і природних 

рослинних угруповань; 

- науково обгрунтованого, невиснажливого використання 

природних рослинних ресурсів; 

- здійснення заходів щодо запобігання негативному впливу 

господарської діяльності на рослинний світ; 

- охорони об'єктів рослинного світу від пожеж, захист від шкідників 

і хвороб; 

- здійснення заходів щодо відтворення об'єктів рослинного світу; 

- регулювання поширення та чисельності дикорослих рослин і 

використання їх запасів з врахуванням інтересів охорони здоров'я населення. 

Вказані вимоги враховуються під час розробки проєктів законодавчих 

актів, загальнодержавних, міждержавних, регіональних програм та здійснення 

заходів з охорони, використання та відтворення рослинного світу. 

Відповідно до розділу 7 наказу Міністерства будівництва, архітектури 

та житлово-комунального господарства України від 10.04.2006 «Про 

затвердження правил утримання зелених насаджень у населених пунктах» 

охороні та відновленню підлягають усі зелені насадження  в межах населених 

пунктів під час проведення будь-якої діяльності, крім зелених насаджень, які 

висаджені або виросли самосівом в охоронних зонах повітряних і кабельних  

ліній, трансформаторних підстанцій, розподільчих пунктів і підприємств та 

своєчасно видалені. 

 У разі несвоєчасного видалення насаджень в  хоронних зонах, коли 

дерева біля кореневої шийки досягли діаметра 5 см і більше, їх відновна 

вартість стягується в установленому порядку.  

Охорона, утримання та відновлення зелених насаджень на об'єктах 

благоустрою, а також видалення дерев, які виросли самосівом, здійснюються 

за рахунок державного або місцевих бюджетів  залежно  від  підпорядкування 

об'єкта благоустрою, а на земельних ділянках, переданих у постійне 

користування або в оренду, - за рахунок їх власників або орендарів відповідно 

до нормативів, затверджених у встановленому порядку.  

Генеральний план розвитку населених пунктів України розробляється і 

реалізується з урахуванням вимог захисту зелених насаджень.  

Містобудівна діяльність у населених пунктах проводиться з 

дотриманням вимог охорони зелених насаджень. 

Господарська та інша діяльність проводиться з урахуванням  коштів,  

необхідних для охорони, утримання та відновлення зелених насаджень і 

міських лісів. Кошти передбачають: місцеві органи самоврядування на 

утримання  об'єктів зеленого господарства комунальної форми власності, 



підприємства, організації, установи на утримання зелених насаджень на 

територіях,  які  їм належать на правах власності,  довгострокової оренди, 

власники чи користувачі земельних ділянок, на яких розташовані зелені 

насадження.  

Під час проведення будь-яких робіт на земельній ділянці, на якій 

залишились зелені насадження, забудовник: 

- огороджує дерева на території будівництва; 

- у процесі виконання робіт щодо будівництва доріг, тротуарів, 

асфальтування дворів тощо залишає місця (лунки) для посадки дерев, а також 

утворює лунки довкола наявних дерев; 

- копає канави  глибше 1 м для прокладання підземних інженерних 

мереж і фундаментів на віддалі не менше 2 м від дерева та 1,5 м від чагарника; 

- не допускає засипання ґрунтом чагарників та стовбури дерев; 

- зберігає верхній родючий шар  ґрунту  на всій  території забудови, 

організовує його зняття, складування та залишає для подальшого 

використання чи передачі спеціалізованому підприємству, визначеному 

місцевим органом влади для  використання під час створення зелених 

насаджень; 

- не допускає складування будівельних матеріалів, стоянки машин і 

механізмів на відстані не менше 2,5 м від дерева і 1,5 м від чагарника.  

Заходи боротьби проти спалювання промислових та побутових 

відходів, у тому числі рослинних залишків 

Не допускається спалювання промислових та побутових відходів, які є 

джерелами забруднення атмосферного повітря забруднюючими речовинами та 

речовинами з неприємним запахом або іншого шкідливого впливу, на території 

підприємств, установ, організацій і населених пунктів. Але є виняток – коли це 

здійснюється з використанням спеціальних установок при додержанні вимог, 

встановлених законодавством про охорону атмосферного повітря (стаття 20 

Закону України «Про охорону атмосферного повітря»). 

Відповідно до Правил утримання зелених насаджень у населених пунктах 

України, затверджених наказом Міністерства будівництва, архітектури та 

житлово-комунального господарства від 10.04.2006 № 105, на об’єктах 

благоустрою зеленого  господарства, зокрема забороняється: 

- вивозити і звалювати в не відведених для цього місцях відходи, 

сміття, траву, гілки, деревину, сніг, листя тощо; 

- спалювати суху рослинність, розпалювати багаття та порушувати 

інші правила протипожежної безпеки. 

Спалювати листя категорично забороняється. 

Листя, подрібнені гілки деревини рослин і трав'янисті рештки квітково-

декоративних рослин та скошених газонних трав необхідно вивозити на 

спеціальні полігони або на відведені майданчики на підприємствах зеленого 

господарства для приготування компостів, садових земель та інших органічних 

добрив. 

Протягом пожежонебезпечного періоду забороняється заборонено також 

випалювати траву та інші рослинні рештки на землях лісового фонду, а також 



на інших земельних ділянках, що безпосередньо примикають до лісу (у тому 

числі проводити сільськогосподарські пали) (Правила пожежної безпеки в лісах 

України, затверджені  наказом Державного комітету лісового господарства 

України від 27.12.2004 № 278). 
 

2.11.1 Проектні планувальні обмеження 

Таблиця  2.11.1 

Система планувальних обмежень 

Об’єкти, території 

Нормативна СЗЗ, 

охоронна зона, 

санітарної охорони (м) 

Нормативний документ 

Проєктне використання території 

Протипожежний розрив від 

стіни мішаного лісу  
50 м. 

Правила пожежної безпеки в 

лісах України (Затверджено 

Наказом Міністерства 

внутрішніх справ України 

30.12.2014  № 1417) 

Пам’ятки археології: кургани 

у межах населених 

пунктів - 100 метрів, 

за межами населених 

пунктів - 300 метрів 

навколо пам’ятки 

ЗУ «Про внесення змін до 

деяких законодавчих актів 

України щодо 

вдосконалення системи 

управління та дерегуляції у 

сфері земельних відносин», 

ЗУ «Про охорону культурної 

спадщини» 

ПЗС від Кременчуцького 

водосховища 

для великих річок, 

водосховищ на них та 

озер – 100 метрів 

Водний кодекс України 

Охоронна зона господарсько-

питного водопроводу 
5 м. по обидва боки 

ДБН В.2.5-74:2013 

Водопостачання. Основні 

положення проєктування 

Охоронна зона самопливної 

каналізаційної мережі, 

глибина уладання: 

- <4 м. 

- >4 м. 

 

 

 

3 м. по обидва боки 

5 м. по обидва боки 

ДБН В.2.5-75:2013 

Каналізація. Зовнішні 

мережі та споруди 

Транспортно-складські 

території 5 класу шкідливості 
50 м. ДСП 173-96  

Транспортно-складські 

території 4 класу шкідливості 
100 м. ДСП 173-96  

Виробничі території 5 класу 

шкідливості 
50 м. ДСП 173-96  

Виробничі території 4 класу 

шкідливості 
100 м. ДСП 173-96  

Виробничі території 3 класу 

шкідливості 
300 м. ДСП 173-96 

 

 



 

2.12. ПРОТИПОЖЕЖНІ ЗАХОДИ 

Згідно з положеннями п.4.47. Правил пожежної безпеки в Україні до 

початку основних будівельних робіт на будові має бути забезпечене 

протипожежне водопостачання від пожежних гідрантів на водогінній мережі 

або з водойм.  

Згідно з вимогами п.п. 6.2, 6.3 ДБН А.3.1-5-2016, п. 8.1 ДБН В.1.1-7-2016 

будівництво зовнішньої системи господарсько-питного та протипожежного 

водопроводу повинно бути передбачено на етапі підготовчих робіт 

будівництва об’єктів містобудування, що передбачено генеральним планом 

села. 

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. Розрахунковий 

час зовнішнього пожежогасіння – 3 години (пункт 6.2.13 ДБН В.2.5-74:2013). 

Розрахунковий об’єм води на зовнішнє пожежогасіння складе162 м3. 

Внутрішнє пожежогасіння житлових будинків не передбачається (ДБН 

В.2.5-64:2012, табл. 3, п. 8.1). 

Згідно з ДБН В.2.2-16:2019 (п.15.36) розрахункові витрати води на 

потреби внутрішнього пожежогасіння складають 2 х 5,0 л/с (будинок культури 

на 510 відвідувачів). Разом витрата на внутрішнє пожежогасіння складає 10,0 

л/с. Розрахункова кількість одночасних пожеж – 1 шт. Розрахунковий об’єм 

води на внутрішнє пожежогасіння складе 72 м3. 

Розрахунковий час роботи пожежних кран-комплектів прийнято 120 хв 

(таблиця 6 ДБН В.2.5-64:2012). 

Витрату води для систем автоматичного пожежогасіння прийнято як для 

приміщень з середньою пожежною небезпекою групи 4 (ОН4) відповідно до 

табл. А.2 ДСТУ Б EN 12845. Тривалість роботи установок автоматичного 

пожежогасіння прийнято 60 хв (п. 8.1.1. ДСТУ Б EN 12845). Необхідний об’єм 

води складе 160 м3/пожежу (таблиця 9 ДСТУ Б EN 12845) і має бути 

уточненим на подальших стадіях проєктування (стадії «Проєкт» і «Робоча 

документація»). 

Загальний об’єм води на пожежогасіння складе: 

𝑉пож. = 162 + 72 + 160 = 394м3 
Протипожежний запас води з урахуванням тригодинного зовнішнього 

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

та роботи внутрішніх автоматичних систем пожежогасіння, при одночасному 

забезпеченні потреб у воді на інші потреби, пропонується зберігати у 

резервуарах чистої води, зі зберіганням у кожному 50% об’єму води для цілей 

пожежогасіння (п.13.3.3 ДБН В.2.5-74:2013), будівництво яких передбачається 

на території станції водопідготовлення. У період гасіння пожежі 

передбачається включення пожежних насосів, встановлення яких також 



передбачається на території станції водопідготовлення, 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 (пункти 

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 проєктом пропонується встановлення світлових покажчиків 

“ПГ”, згідно з Правилами пожежної безпеки в Україні, 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 проєктування (стадії “Проєкт” і 

“Робоча документація”).  

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 проєктами. 

Додатково для потреб зовнішнього пожежогасіння проєктом 

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 200 м. 

В місці розташування протипожежного водоприймального колодязя 

встановлюється світловий покажчик «ПВ», згідно з Правилами пожежної 

безпеки в Україні, ГОСТ 12.4.026 та ДСТУ ISO 6309. Конкретні місця 

розташування водозабірних колодязів і світлових покажчиків «ПВ» 



вирішуються на подальшій стадії проєктування (стадії «Проєкт» і «Робоча 

документація»). 

Відстані між будівлями і спорудами передбачено в залежності від 

прийнятих ступенів вогнестійкості та категорій по вибухопожежній та 

пожежній небезпеці (табл. 15.2, табл. 15.3 ДБН Б.2.2-12:2019, ДСТУ Б.В 1.1-

36:2016). 

 

  



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 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 проєктної межі села, а також в 

існуючих та проєктних межах села Боровиця, орієнтовно нанесені на 

креслення Генерального плану з запропонованими орієнтовними охоронними 

зонами від кожного з них у відповідності до графічних матеріалів, наведених 

у додатку до листа Управління культури. 

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-проєктної документації на 

об’єкти культурної спадщини (для пам’яток архітектури та 

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

науково-проєктної 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 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. 

 

  



3. ПЛАН ЗОНУВАННЯ ТЕРИТОРІЇ 

 

3.1. Загальні положення 

 

3.1.1. Принципи зонування території населеного пункту 

Нормативно-правовим підґрунтям для розробки і впровадження плану 

зонування виступають наступні документи:  

Конституція України надає територіальній громаді право самостійно 

вирішувати питання місцевого значення. Територіальна громада 

безпосередньо або через створені нею органи місцевого самоврядування керує 

майном і використанням ресурсів, що є матеріальною і фінансовою основою 

місцевого самоврядування. Рішення органів місцевого самоврядування є 

обов'язковими для виконання на відповідній території; 

Закон «Про місцеве самоврядування в Україні». Відповідно до статей 

Закону виконавчі органи сільських, селищних і міських рад установлюють на 

відповідній території режим використання і забудови земель, на яких 

передбачена перспективна містобудівна діяльність; 

Закон України «Про регулювання містобудівної діяльності» встановлює 

юридичне визначення плану зонування території як нормативно-правового 

документа, яким установлюється порядок планування і забудови, а також 

іншого використання територій, окремих земельних ділянок, а також перелік 

усіх припустимих видів, умов і обмежень забудови й іншого використання 

територій і окремих земельних ділянок у межах зон, визначених планом 

забудови; 

Закон України «Про основи містобудування». Цим Законом 

установлено право місцевих рад на затвердження плану зонування території 

для окремих частин населених пунктів або окремих розділів плану зонування 

території, а також право вносити зміни в ці розділи за поданням місцевого 

спеціально уповноваженого органу містобудування та архітектури; 

Закон України «Про внесення змін у деякі законодавчі акти України 

щодо сприяння будівництву» від 16 вересня 2008 року №509-VI; 

ДБН Б.1.1-22:2017 «Склад та зміст плану зонування території»; 

Наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-

комунального господарства України «Про затвердження порядку ведення 

реєстру містобудівних умов та обмежень» від 09 червня 2017 р. за № 714/30582; 

Інші законодавчі акти, якими встановлені повноваження місцевих рад у 

рішенні питань забудови територій населених пунктів, благоустрою 

територій і окремих земельних ділянок, а також передачі земельних ділянок 

у власність, користування або продаж. 

Таким чином, в Україні існує правова основа для розробки плану 

зонування території, що протягом ряду останніх років отримала свій 

розвиток і конкретизацію в законодавчих актах і методичних документах, 

розроблених з урахуванням зарубіжного та вітчизняного досвіду. 

В розробленому плані зонування території розглянуті наступні питання: 

- загальні положення плану зонування; 



- режим забудови та використання території села; 

- зонування території села; 

- планувальні обмеження; 

- характеристика територіальних зон села. 

План зонування території села Боровиця (Зонінг) – це містобудівна 

документація, що визначає умови та обмеження використання території для 

містобудівних потреб у межах визначених зон. 

 

3.1.2. Зміст та призначення Зонінгу 

Основною задачею плану зонування (зонінгу) є визначення меж зон та 

підзон з однорідними видами та умовами використання території населеного 

пункту і встановлення по зонах та підзонах містобудівних регламентів. Зонінг 

розробляється відповідно до генерального плану населеного пункту.  

Зонінг не визначає розміщення конкретних об’єктів та обсяги 

будівництва, а встановлює види використання території ділянок та 

нерухомого майна, умови та обмеження в межах визначених зон.  

Відповідно до Зонінгу та Порядку ведення реєстру містобудівних умов 

та обмежень ( наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та 

житлово-комунального господарства від 31.05.2015 № 135), надаються 

містобудівні умови та обмеження для кожної конкретної земельної ділянки. 

Сукупність, видів використання та граничних параметрів нового 

будівництва та реконструкції об’єктів нерухомості у складі містобудівного 

регламенту є єдиними для усіх об’єктів в межах відповідної зони (підзони), 

якщо інше не обумовлене у складі регламенту. Для територіальної підзони 

окремо не встановлюються додатковий переліки переважних, супутніх та 

допустимих видів забудови та іншого використання території земельних 

ділянок, відповідно до ДБН Б.1.1-22:2017 «Склад та зміст плану зонування 

території». 

Для кожної земельної ділянки дозволеним є таке використання, яке 

відповідає містобудівному регламенту відповідної зони. Невідповідність 

наміру забудови встановленому виду дозволеного використання земельних 

ділянок і об'єктів, зазначеним у містобудівному регламенті, означає, що його 

застосування, у відповідній територіальній зоні не допускається. 

Зміна існуючих параметрів земельних ділянок і об'єктів нерухомості, 

види використання і граничні параметри яких не відповідають містобудівному 

регламенту, можлива лише шляхом приведення таких об'єктів у відповідність 

до містобудівного регламенту, або шляхом зменшення їх невідповідності 

граничним параметрами в процесі дозволеного будівництва. Розташування в 

межах земельних ділянок об’єктів соціального призначення та супутніх видів 

забудови – інженерно-технічних об'єктів, споруд, комунікацій, що 

забезпечують реалізацію дозволеного використання об'єктів будівництва на 

цих ділянках, можливе за умов обов’язкового дотримання технічних умов 

(норм). 

Невідповідними містобудівним регламентам вважаються земельні 

ділянки та існуючі об'єкти: - види використання існуючих земельних ділянок 



для містобудівних потреб і параметри об'єктів нерухомості, які не 

відповідають видам дозволеного використання.  

Земельні ділянки та розташовані на них об'єкти, які існували до 

впровадження в дію Зонінгу, граничні розміри і граничні параметри яких не 

відповідають містобудівному регламенту, можуть використовуватись без 

визначення терміну їх приведення у відповідність до містобудівного 

регламенту, якщо вони не створюють загрози для життя, здоров'я людини, для 

оточуючого середовища, об'єктів культурної спадщини. 

Законом України «Про регулювання містобудівної діяльності» 

передбачено розроблення Плану зонування території (далі зонінгу) – 

містобудівної документації на місцевому рівні, яка визначає умови та 

обмеження використання території населених пунктів. 

Зонінг населеного пункту створюється з метою регулювання планування 

та забудови територій з урахуванням державних, громадських та приватних 

інтересів, раціонального використання території населеного пункту, 

забезпечення умов для реалізації планів і програм сталого розвитку населених 

пунктів, збереження природного середовища та охорони історико-культурної 

спадщини, встановлення правових гарантій з використання і будівельної зміни 

нерухомості для власників і осіб, що мають намір придбати права володіння, 

користування і розпорядження земельними ділянками, іншими об'єктами 

нерухомості, створення сприятливих умов для залучення інвестицій у 

будівництво шляхом забезпечення можливості вибору інвестором найбільш 

ефективного виду використання земельної ділянки для містобудівних потреб 

у відповідності до містобудівних регламентів, забезпечення сумісності 

забудови окремих земельних ділянок з оточуючою забудовою та 

землекористуванням, сприяння реалізації завдань довгострокового розвитку 

міста, з урахуванням його містобудівних особливостей, наявності об’єктів 

історико-культурної спадщини та екологічного стану. 

Основною задачею зонінгу є визначення меж зон і підзон однорідних 

видів та умов використання на території населеного пункту і встановлення, 

диференційовано по зонах та підзонах, містобудівних регламентів.  

 

3.1.3. Зміст основних понять та термінів 
 

Основні поняття та терміни, що прямо або опосередковано стосуються 

питань і проблем зонування території та використані в даній пояснювальній 

записці:  

Аналогові графічні матеріали – графічні креслення Зонінгу виконані 

на паперових носіях у відповідному масштабі. 

Вид використання території – використання та забудова території, що 

поєднуються за подібністю відповідних ознак. Розрізняються дозволений 

(переважний, супутній) та допустимий вид використання. 

Дозволений (переважний та супутній) вид використання території – 

використання, яке відповідає переліку переважних та супутніх видів 



використання для відповідної зони, встановленої в Зонінгу відповідно до 

містобудівної документації. 

Допустимий вид використання території (земельної ділянки) – вид 

використання, який не відповідає переліку переважних та супутніх видів для 

даної територіальної зони, але може бути дозволеним за умови спеціального 

погодження. 

Зонування – встановлення територіальних зон в межах населеного 

пункту з визначенням відповідних видів використання території, об’єктів 

нерухомості та встановленням містобудівного регламенту. 

Зонінг – містобудівна документація, що визначає умови та обмеження 

використання території для містобудівних потреб у межах визначених зон. 

Коефіцієнт забудови - відношення сумарної поверхової (загальної) 

площі будинків та споруд до площі земельної ділянки. Встановлюється для 

житлової та громадської забудови; Коефіцієнт озеленення - співвідношення 

площі зелених насаджень (збережених і запроєктованих) до загальної площі 

земельної ділянки (%). 

Максимальний відсоток забудови у межах земельної ділянки - 

відношення сумарної площі земельної ділянки, що може бути забудована, до 

всієї площі земельної ділянки . Встановлюється для житлової та громадської 

забудови; 

Максимально допустима щільність населення (для 

багатоквартирної житлової забудови) люд/га – відношення кількості осіб, 

що можуть проживати на ділянці перспективної забудови до площі ділянки, за 

умови розташування на ділянці зелених насаджень, майданчиків, гостьових 

автостоянок, інженерного обладнання, проходів та проїздів відповідно до 

державних будівельних норм. 

Мінімальна площа земельної ділянки для розміщення об’єкту - 

допускається не менша, ніж сума площі, зайнятої існуючим чи запроєктованим 

об’єктом будівництва, площі необхідних озеленених територій, площі для 

розташування 9 машино-місць, проїздів та інших необхідних допоміжних 

об’єктів, призначених для обслуговування і експлуатації згідно з Зонінгом, 

будівельними нормами, містобудівними нормативами, технічними 

регламентами. 

Містобудівний регламент – сукупність обов’язкових вимог до 

використання земельних ділянок, що встановлюються у межах відповідних 

територіальних зон і визначають дозволені та допустимі види використання 

території земельних ділянок, граничні (мінімальні і (або) максимальні) 

розміри земельних ділянок, граничні параметри дозволеного будівництва та 

реконструкції об’єктів будівництва, обмеження використання земельних 

ділянок і об'єктів нерухомості, що встановлюються відповідно до 

законодавства України. Містобудівний регламент використовується в процесі 

проєктування, забудови та наступної експлуатації об’єктів. 

Містобудівні умови та обмеження для проектування об’єкта 

будівництва - документ, що містить комплекс планувальних та архітектурних 

вимог до проєктування і будівництва щодо поверховості та щільності забудови 



земельної ділянки, відступів будинків і споруд від червоних ліній, меж 

земельної ділянки, її благоустрою та озеленення, інші вимоги до об’єктів 

будівництва, встановлені законодавством та містобудівною документацією; 

Переважний вид використання території (земельної ділянки) – вид 

використання, який відповідає переліку дозволених видів для даної 

територіальної зони і не потребує спеціального погодження. 

Схема зонування – картографічний матеріал, якій відображає 

розташування і типи територіальних зон (підзон), що забезпечує визначення 

відповідних умов та обмежень в межах населеного пункту. 

Супутній вид використання території (земельної ділянки) – вид 

використання, який є дозволенним та необхідним для забезпечення 

функціонування переважного виду використання земельної ділянки (не 

потребує спеціального погодження). 

Спеціальне погодження – погодження щодо видів землекористування, 

використання нерухомості, які не відповідають переліку переважних та 

супутніх видів використання для зазначеної територіальної зони за Зонінгом, 

але відносяться до допустимих. Спеціальні погодження передбачають 

відповідні погодження зі службами, перелік яких визначають органи 

місцевого самоврядування, та проведення громадських слухань. 

Територіальна зона – територія (у визначених межах) на схемі 

зонування, стосовно якої встановлені містобудівні регламенти. 

Територіальна підзона – частина зони, в межах якої деякі умови та 

обмеження забудови земельних ділянок відрізняються від аналогічних 

показників територіальної зони, що пов’язане з відповідними планувальними 

обмеженнями 

 

3.1.4. Режим забудови та використання території 

села Боровиця 

План зонування території розроблено з метою регулювання планування 

та забудови територій з урахуванням державних, громадських та приватних 

інтересів; раціонального використання території населеного пункту; 

забезпечення умов для реалізації планів і програм сталого розвитку міста; 

створення сприятливих умов для залучення інвестицій у будівництво шляхом 

забезпечення можливості вибору інвестором найбільш ефективного виду 

використання земельної ділянки для містобудівних потреб у відповідності з 

містобудівними регламентами; забезпечення вільного доступу громадян до 

інформації стосовно розвитку населеного пункту, взаємоузгодження 

державних інтересів, громади та інвесторів; забезпечення сумісності забудови 

окремих земельних ділянок з оточуючою забудовою та землекористуванням; 

сприяння реалізації завдань довгострокового розвитку міста з урахуванням 

екологічного стану та збереження об’єктів культурної спадщини. 

Відповідно до Закону України «Про регулювання містобудівної 

діяльності» план зонування визначає умови та обмеження використання 

території міста з урахуванням його містобудівних особливостей та рішень 



органів місцевого самоврядування у сфері містобудування, будівництва, 

благоустрою території. 

Основним завданням зонінгу є визначення меж зон (підзон) однорідних 

видів та умов використання на території населеного пункту і встановлення, 

диференційовано по зонах (підзонах), містобудівних регламентів. 

Встановлення меж територіальних зон (підзон) на території населеного 

пункту здійснюється на схемі зонування на основі відповідних графічних 

матеріалів генерального плану населеного пункту, в тому числі: 

основного креслення 

схеми планувальних обмежень, 

плану червоних ліній; 

історико-архітектурного опорного плану; 

схеми інженерної підготовки території. 

Межі зон на схемі зонування встановлюються відповідно до 

генерального плану з урахуванням меж кварталів, мікрорайонів, інших 

планувальних утворень населеного пункту, природних меж, елементів 

інженерно-транспортної інфраструктури, кадастрових меж земельних ділянок. 

Встановлення територіальних зон здійснюється за принципом 

сумісності і комплексності забудови та іншого використання земельних 

ділянок. У межах територіальних зон можуть бути виділені підзони з метою 

відображення окремих додаткових обмежень у використанні та забудові, що 

стосуються лише окремої частини зони.  

Для кожної зони (підзони) встановлюється містобудівний регламент, що 

визначає види дозволеного (переважного та супутнього) використання 

земельних ділянок та граничні параметри дозволеного будівництва та 

реконструкції об’єктів (щільність населення в межах житлової забудови, 

відсоток озеленення для рекреаційних зон; гранична поверховість або висота 

будівель). 

Для територій та об’єктів нової забудови додатково, за необхідності, 

можуть встановлюватись граничні параметри об'єктів будівництва або 

граничні параметри земельних ділянок. Зокрема, для масивів нової садибної 

забудови – мінімальна або максимальна площа ділянки; мінімальна довжина 

лицьової сторони ділянки (по фронту вулиці); мінімальна ширина (глибина) 

ділянки; максимальна висота огорож; для інших видів забудови – 

максимальний коефіцієнт забудови; мінімальний коефіцієнт озеленення; 

мінімальна кількість машино-місць для зберігання індивідуального 

транспорту, для зберігання (технологічного відстою) вантажного 

автотранспорту та на розвантажувальних майданчиках. 

Сукупність видів використання та граничних параметрів будівництва та 

реконструкції об’єктів архітектури у складі містобудівного регламенту є 

єдиними для усіх об’єктів в межах відповідної зони (підзони), якщо інше не 

обумовлене у складі регламенту. Тобто, для кожної земельної ділянки 

дозволеним видом є таке використання, яке відповідає містобудівному 

регламенту відповідної зони чи підзони. 



До переважних видів використання території (земельної ділянки) 

відносяться види дозволеного використання, що відповідають містобудівній 

документації (генеральному плану населеного пункту, детальному плану 

території) для визначеної функціональної зони і не потребує спеціального 

погодження. 

Супутній вид використання території (земельної ділянки) – вид 

використання, що є дозволенним та необхідним для забезпечення 

функціонування переважного виду використання земельної ділянки.  

До супутніх видів використання можуть відноситися об’єкти, що 

технологічно пов’язані з об’єктами переважних видів або сприяють їх безпеці 

та охороні; об’єкти інженерної інфраструктури; об’єкти транспортної 

інфраструктури (автостоянки, велостоянки, гаражі, паркінги наземні та 

підземні); дитячі, спортивні майданчики, місця для відпочинку, громадські 

вбиральні тощо.  

За відсутності на земельній ділянці переважного виду використання 

супутній вид не допускається. При цьому сумарна площа об’єктів супутнього 

виду використання не повинна перевищувати загальну площу переважних 

видів використання. 

Розташування в межах земельних ділянок супутніх видів забудови – 

інженерно-технічних об’єктів, споруд, комунікацій, що забезпечують 

реалізацію дозволеного використання об’єктів на цих ділянках, можливе за 

умов обов’язкового дотримання технічних умов (норм). 

Власники нерухомості мають право вибирати вид (або види) 

переважного для відповідної зони використання, а також змінювати один вид 

переважного використання на інший вид переважного використання 

відповідно до чинного законодавства. 

Земельні ділянки та розташовані на них об’єкти, які існували до 

впровадження в дію зонінгу, граничні розміри і граничні параметри яких не 

відповідають містобудівному регламенту, можуть використовуватись без 

визначення строку їх приведення у відповідність до містобудівного 

регламенту, якщо вони не створюють загрози для життя, здоров’я людини, для 

навколишнього середовища, об’єктів культурної спадщини. 

Зміна параметрів земельних ділянок і об’єктів будівництва, види 

використання і граничні параметри яких не відповідають містобудівному 

регламенту, можлива лише шляхом приведення таких об’єктів у відповідність 

із містобудівним регламентом або шляхом зменшення їх невідповідності 

граничним параметрам в процесі дозволеного виду будівництва.  

Невідповідність наміру забудови встановленому виду дозволеного 

використання земельних ділянок і об’єктів, зазначеним у містобудівному 

регламенті, означає, що його застосування, у відповідній функціональній зоні 

не допускається.  
  



4. ТЕРИТОРІАЛЬНІ ЗОНИ ТА МІСТОБУДІВНІ РЕГЛАМЕНТИ 

 

4.1. Функціональна класифікація територій 

 

Згідно ДБН Б.1.1-22:2017 «Склад та зміст плану зонування території», 

схема зонування складається з наступних основних типів зон: 

- громадські (Г-1; Г-2-1; Г-3-1; Г-4-1; Г-5; Г-6; ПГ-6); 

- житлові (Ж-1; ПЖ-1); 

- ландшафтно-рекреаційні (Р-3; Р-2;) 

- транспортної інфраструктури (ПТР-2); 

- інженерної інфраструктури (ІН-1; ІН-2; ПІН-2); 

- комунально-складські (ПКС-5;); 

- спеціальні (ПС-4).  

- сільськогосподарського призначення (СВ-1; ПСВ-2); 

 

4.2. Перелік територіальних зон, що визначаються на схемі 

зонування 

 

Виходячи з аналізу існуючої забудови села, а також перспектив 

функціонального використання та планувального розвитку, передбачених 

проєктною документацією, на території села можна виділити ряд 

функціональних типів територій, які, в свою чергу, підрозділяються на 

відповідні територіально-планувальні елементи – зони. 

Відносно типу зони встановлюються переважні та допустимі види 

забудови і використання, а також єдині умови та обмеження відповідно до 

затвердженого Генерального плану та іншої містобудівної документації. 

Проєктом Зонінгу на території села Боровиця встановлюються наступні 

типи територій з відповідними зонами: 

 

1. Громадські зони «Г»: 

 Г-1 – зони сільського центру 

 Г-2-1 – підзона розміщення об’єктів повсякденного 

обслуговування; 

 Г-3-1 – зони шкіл та дошкільних навчальних закладів; 

 Г-4-1 – спортивні зони; 

 Г-5 - зона розміщення лікувальних закладів 

 Г-6 – торгівельні зони; 

 ПГ-6 – проєктні торгівельні зони  

 

2.Житлові зони «Ж»: 

 Ж-1 – зона садибної забудови  

 ПЖ-1 – проєктна зона садибної забудови 

 

 



3.  Ландшафтно-рекреаційні зони «Р»: 

 Р-3 – зона зелених насаджень загального користування; 

 Р-2 – зона зелених насаджень активного відпочинку 

 

4. Зона транспортної інфраструктури «ТР»: 

 ПТР-2 – проєктна зона в межах червоних ліній; 

 

5. Зони інженерної інфраструктури «ІН»: 

 ІН-1 - зона розміщення головних об’єктів електромережі 

 ІН-2 – зона об’єктів тепломереж, водопостачання, 

каналізації (в т.ч. зливової), газопостачання 

 ПІН-2 – проєктна зона об’єктів тепломереж, 

водопостачання, каналізації (в т.ч. зливової), газопостачання 

 

6. Комунально-складські зони «КС»: 

 ПКС-5 – проєктна зона розміщення комунальних підприємств 

4 класу шкідливості; 

 

7. Спеціальні зони «С»: 

 ПС-4 – проєктна зона озеленення спеціального призначення  

 

8. Зони сільськогосподарського призначення «СВ»: 

 СВ-1 – зона земель сільськогосподарського призначення  

 

4.3. Види переважного використання об’єктів нерухомості в різних 

функціонально-планувальних зонах. Містобудівні умови та обмеження по 

зонах 

 

4.3.1. Громадські зони Г 

 

Г-1. Зони сільського центру. Призначаються для розташування 

адміністративних будівель органів управління, ділових, фінансових, 

торгівельних, культурно-просвітницьких установ, багатоквартирних 

житлових будинків, громадських установ та інших багатофункціональних 

об’єктів, що забезпечують громадські функції загально-сільського та 

регіонального значення, або груп цих об’єктів на території села та супутніх до 

них елементів транспортної інфраструктури. Зона включає центральні та 

прилеглі до загально-сільського центру території, а також може знаходитися в 

інших районах населеного пункту з багатофункціональним використанням 

території. 

  

Переважні види використання земельних ділянок: 

 органи управління; 

 ділові, фінансові, торгівельні, культурно-просвітницькі установи; 



 громадські установи; 

 організації та установи місцевих органів державної, виконавчої та 

судової влади; 

 банки, банківські установи; 

 офіси професійних, громадських організацій, юридичні та нотаріальні 

установи; 

 проєктні організації; 

 центральні підприємства зв'язку (поштамт, телефонна станція, 

телеграф); 

 меморіальні, культові споруди та комплекси; 

 багатофункціональні ділові та бізнес-центри; 

 центри зайнятості; 

 телевізійні та радіостудії. 

 

Супутні види використання земельних ділянок 

 об’єкти, що технологічно пов’язані з об’єктами переважних видів 

використання або сприяють їх безпеці, в тому числі, протипожежній; 

 споруди, призначені для охорони об’єктів; 

 об’єкти інженерної інфраструктури, пов’язані з обслуговуванням 

об’єктів зони; 

 об’єкти транспортної інфраструктури, пов’язані з обслуговуванням 

об’єктів зони; 

 дитячі майданчики; 

 спортивні майданчики; 

 місця для відпочинку; 

 громадські вбиральні; 

 майданчики для сміттєзбірників; 

 тимчасові споруди для здійснення підприємницької діяльності; 

 авто мийки; 

 лазні, пральні; 

 готелі; 

 багатоквартирні житлові будинки; 

 позашкільні навчальні заклади; 

 зелені насадження різного функціонального призначення; 

 об’єкти переважних видів використання зон Г-2-1, Г-4-1, Г-4-2, Г-6. 

 

Умови та обмеження: 

Гранична поверховість:  до чотирьох поверхів 

 
Г-2-1. Зони розміщення об'єктів повсякденного обслуговування. 

Призначаються для розташування закладів обслуговування та супутніх до них 
елементів транспортної інфраструктури. Зони призначені для обслуговування 
населення, що мешкає в житлових районах..  

 



Переважні види використання земельних ділянок: 

 адміністративні, наукові, ділові, фінансові, торгівельні установи; 

 заклади обслуговування населення; 

 банки, банківські установи; 

 офіси професійних, громадських організацій, юридичні та 

нотаріальні установи; 

 проєктні організації; 

 багатофункціональні ділові та бізнес-центри; 

 центри зайнятості; 

 

Супутні види використання земельних ділянок 

 об’єкти, що технологічно пов’язані з об’єктами переважних видів 

використання або сприяють їх безпеці, в тому числі, протипожежній; 

 споруди, призначені для охорони об’єктів; 

 об’єкти інженерної інфраструктури, пов’язані з обслуговуванням 

об’єктів зони; 

 об’єкти транспортної інфраструктури, пов’язані з 

обслуговуванням об’єктів зони; 

 дитячі майданчики; 

 спортивні майданчики; 

 місця для відпочинку; 

 громадські вбиральні; 

 майданчики для сміттєзбірників; 

 тимчасові споруди для здійснення підприємницької діяльності; 

 автомийки; 

 лазні, пральні; 

 готелі; 

 організації та установи місцевих органів державної, виконавчої та 

судової влади; 

 центральні підприємства зв'язку (поштамт, телефонна станція, 

телеграф); 

 меморіальні, культові споруди та комплекси; 

 телевізійні та радіостудії; 

 багатоквартирні житлові будинки; 

 позашкільні навчальні заклади; 

 перукарні, підприємства побутового обслуговування; 

 магазини і торгівельні центри; 

 поліклініки, аптеки, реабілітаційні та оздоровчі центри; 

 існуючі сільськогосподарські угіддя 

 об’єкти переважних видів використання зон Г-1, Г-4-1, Г-4-2, Г-6. 

 

Умови та обмеження: 

Гранична поверховість:  до трьох поверхів. 



 

Г-3-1. Навчальні зони. Зона розміщення навчальних закладів 

призначається для розташування шкіл та ДНЗ з метою концентрації освітніх і 

супутніх до них функцій: навчальних, інформаційних, культурних, 

оздоровчих, дозвілля. 

 

Переважні види використання земельних ділянок: 

 учбові заклади І-ІV рівнів акредитації; 

 середні спеціальні учбові заклади; 

 загальноосвітні заклади; 

 дошкільні заклади; 

 сквери, озеленені території; 

 бібліотеки, архіви; 

 конференц-зали; 

 клубні приміщення, кінотеатри, танцювальні зали; 

 виставкові зали, музеї; 

 спортивні майданчики, спортзали, басейни, стадіони; 

 

Супутні види використання земельних ділянок: 

 наукові та науково-пошукові заклади; 

 центри наукової інформації; 

 школи-інтернати; 

 інформаційні, комп’ютерні центри; 

 учбово-лабораторні, науково-лабораторні центри; 

 гуртожитки та будинки сімейного типу для проживання студентів та 

викладацького складу; 

 об’єкти, що технологічно пов’язані з об’єктами переважних видів 

використання або сприяють їх безпеці, в тому числі, протипожежній; 

 споруди, призначені для охорони об’єктів; 

 об’єкти інженерної інфраструктури, пов’язані з обслуговуванням 

об’єктів зони; 

 об’єкти транспортної інфраструктури, пов’язані з обслуговуванням 

об’єктів зони; 

 дитячі майданчики; 

 спортивні майданчики; 

 місця для відпочинку; 

 громадські вбиральні; 

 озеленені території різного функціонального призначення; 

 майданчики для сміттєзбірників.  

 

Умови та обмеження: 

Гранична поверховість:  до чотирьох поверхів. 

 



Г-4-1. Спортивні зони. Зона розміщення культурно-мистецьких та 

спортивних об’єктів. Призначається для розташування культурно-мистецьких 

та спортивно-видовищних комплексів, стадіонів, тощо.  

 

Переважні види використання земельних ділянок: 

 спортивно-видовищні об’єкти; 

 стадіони; 

 багатофункціональні розважальні заклади; 

 стадіони та фізкультурні майданчики; 

 спортивні школи; 

 спортивні арени (з трибунами); 

 велотреки; 

 тенісні корти; 

 аквапарки; 

 багатофункціональні спорткомплекси; 

 спеціалізовані спортзали; 

 басейни (криті та відкриті); 

 озеленені території; 

 водно оздоровчі комплекси; 

 

Супутні види використання земельних ділянок: 

 автостоянки для зберігання автомобілів, підземні гаражі при 

громадських будівлях; 

 готелі; 

 тимчасові споруди для здійснення підприємницької діяльності; 

 об’єкти, що технологічно пов’язані з об’єктами переважних видів 

використання або сприяють їх безпеці, в тому числі, протипожежній; 

 споруди, призначені для охорони об’єктів; 

 об’єкти інженерної інфраструктури, пов’язані з обслуговуванням 

об’єктів зони; 

 об’єкти транспортної інфраструктури, пов’язані з обслуговуванням 

об’єктів зони; 

 культурно-мистецькі об’єкти; 

 концертні зали, театри, кінотеатри; 

 музеї, виставкові зали; 

 релігійні комплекси та установи; 

 спеціалізовані клуби; 

 телевізійні та радіостудії; 

 меморіальні споруди та комплекси; 

 будівлі та споруди адміністративного та господарського призначення. 

 дитячі майданчики; 

 спортивні майданчики; 

 місця для відпочинку; 



 громадські вбиральні; 

 майданчики для сміттєзбірників; 

 об’єкти переважних видів використання зон Г-1, Г-2-1, Г-4-2, Г-6. 

 

Умови та обмеження: 

Гранична поверховість:  до чотирьох поверхів. 

 

 ПГ-5. Проєктні лікувальні зони. Зона розміщення лікувальних та 

оздоровчих закладів. Призначається для розташування лікарень, поліклінік, 

амбулаторій, аптек, інших лікувальних закладів. Зону формують території, на 

яких розміщуються об’єкти, що відносяться до установ охорони здоров’я та 

соціального забезпечення. 

 

Переважні види використання земельних ділянок: 

 багатофункціональні лікувальні заклади усіх типів; 

 лікувальні корпуси лікарень із допоміжними будівлями та спорудами; 

 консультативні поліклініки; 

 спеціалізовані поліклініки; 

 науково-дослідні медичні центри; 

 адміністративно-господарські будівлі та споруди; 

 станції невідкладної швидкої допомоги; 

 станції переливання крові; 

 реабілітаційні та оздоровчі лікувальні заклади (санаторії, 

профілакторії); 

 диспансери; 

 аптеки; 

 амбулаторії; 

 ФАПи. 

 

Дозволені види використання, які супутні переважним видам: 

 кафе, заклади харчування, торгівлі та сервісного обслуговування; 

 парки, сквери; 

 об’єкти, що технологічно пов’язані з об’єктами переважних видів 

використання або сприяють їх безпеці, в тому числі, протипожежній; 

 споруди, призначені для охорони об’єктів; 

 об’єкти інженерної інфраструктури, пов’язані з обслуговуванням 

об’єктів зони; 

 об’єкти транспортної інфраструктури, пов’язані з обслуговуванням 

об’єктів зони; 

 дитячі майданчики; 

 спортивні майданчики; 

 місця для відпочинку; 

 громадські вбиральні; 



 майданчики для сміттєзбірників.  

 існуючі сільськогосподарські угіддя (сади, ОСГ) 

 об'єкти переважних видів використання зон ПГ-2, ПГ-2-1, ПГ-4-1, ПГ-

6 

 

Умови та обмеження: 

Гранична поверховість:  до трьох поверхів. 

Максимальний коефіцієнт забудови та озеленення: згідно ДБН Б.2.2-

12:2019 «Планування та забудова територій», в залежності від характеристик 

об’єкту будівництва. 

Мінімальна кількість машиномісць для зберігання автотранспорту: 

згідно ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування та забудова територій», в залежності 

від характеристик об’єкту будівництва. 

 

Г-6. Торгівельні зони. Зони розміщення об’єктів торгівлі. Призначені 

для розташування магазинів, торгівельних комплексів, ринків та ринкових 

комплексів. Зону формують території громадської забудови, на яких за 

містобудівною документацією розміщуються торговельні заклади та інші 

об’єкти обслуговування населення. 

 

Переважні види використання земельних ділянок: 

 багатофункціональні торгівельно-розважальні комплекси; 

 торгівельні центри; 

 спеціалізовані клуби; 

 загальноміські і спеціалізовані будинки побутового обслуговування; 

 магазини без обмеження профілю та асортименту, в тому числі 

магазини товарів першої необхідності; 

 аптеки; 

 заклади громадського харчування. 

 

Супутні види використання земельних ділянок: 

 одно- та двоквартирні індивідуальні житлові будинки (з присадибними 

ділянками) (до 4-х поверхів включно з мансардним поверхом); 

 автостоянки для зберігання автомобілів, підземні гаражі при 

громадських будівлях; 

 комерційні гаражі підземні; 

 громадські туалети; 

 майданчики для сміттєзбірників; 

 об’єкти, що технологічно пов’язані з об’єктами переважних видів 

використання або сприяють їх безпеці, в тому числі, протипожежній; 

 споруди, призначені для охорони об’єктів; 

 об’єкти інженерної інфраструктури, пов’язані з обслуговуванням 

об’єктів зони; 

 об’єкти транспортної інфраструктури, пов’язані з обслуговуванням 



об’єктів зони; 

 дитячі майданчики; 

 спортивні майданчики; 

 місця для відпочинку; 

 громадські вбиральні; 

 майданчики для сміттєзбірників; 

 тимчасові споруди для здійснення підприємницької діяльності; 

 готелі; 

 об’єкти переважних видів використання зон Г-1, Г-2-1, Г-4-1, Г-4-2 

 

Умови та обмеження: 

Гранична поверховість:  до трьох поверхів. 

 

 

ПГ-6. Проєктні торгівельні зони. Зони розміщення об’єктів торгівлі. 

Призначені для розташування магазинів, торгівельних комплексів, ринків та 

ринкових комплексів. Зону формують території громадської забудови, на яких 

за містобудівною документацією розміщуються торговельні заклади та інші 

об’єкти обслуговування населення. 

 

Переважні види використання земельних ділянок: 

 багатофункціональні торгівельно-розважальні комплекси; 

 торгівельні центри; 

 спеціалізовані клуби; 

 загальноміські і спеціалізовані будинки побутового обслуговування; 

 магазини без обмеження профілю та асортименту, в тому числі 

магазини товарів першої необхідності; 

 аптеки; 

 заклади громадського харчування. 

 

Супутні види використання земельних ділянок: 

 автостоянки для зберігання автомобілів, підземні гаражі при 

громадських будівлях; 

 комерційні гаражі підземні; 

 громадські туалети; 

 майданчики для сміттєзбірників; 

 об’єкти, що технологічно пов’язані з об’єктами переважних видів 

використання або сприяють їх безпеці, в тому числі, протипожежній; 

 споруди, призначені для охорони об’єктів; 

 об’єкти інженерної інфраструктури, пов’язані з обслуговуванням 

об’єктів зони; 

 об’єкти транспортної інфраструктури, пов’язані з обслуговуванням 

об’єктів зони; 



 дитячі майданчики; 

 спортивні майданчики; 

 місця для відпочинку; 

 громадські вбиральні; 

 майданчики для сміттєзбірників; 

 тимчасові споруди для здійснення підприємницької діяльності; 

 готелі; 

 існуючі сільськогосподарські угіддя (сади, ОСГ) 

 об’єкти переважних видів використання зон ПГ-2, ПГ-2-1,ПГ-4-1,ПГ-

5 

 

Умови та обмеження: 

Гранична поверховість:  до трьох поверхів. 

Максимальний коефіцієнт забудови та озеленення: згідно ДБН Б.2.2-

12:2019 «Планування та забудова територій», в залежності від характеристик 

об’єкту будівництва. 

Мінімальна кількість машиномісць для зберігання автотранспорту: 

згідно ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування та забудова територій», в залежності 

від характеристик об’єкту будівництва. 

 

 

  



4.3.2. Житлові зони 

 

До житлових зон відносяться території, що призначаються для 

розташування житлових будинків, споруд для зберігання індивідуальних 

транспортних засобів, окремих вбудованих чи прибудованих об’єктів 

соціального і культурно-побутового обслуговування населення та інших 

об’єктів, що не потребують встановлення санітарно-захисних зон  та не 

створюють негативного впливу на навколишнє середовище. 

Житлові зони призначені для забудови житловими будинками різних 

типів і поверховості в залежності від місця розташування і характеру забудови 

території населеного пункту. Вони формуються на території існуючої 

сельбищної забудови населеного пункту та в районах, передбачених 

містобудівною документацією під нову житлову забудову. 

Розміри житлових будинків, господарських будівель (площа забудови, 

кількість поверхів, висота) та їх розміщення на ділянці визначаються згідно з 

проєктом забудови території індивідуального будівництва, виходячи з умов 

дотримання необхідних протипожежних, санітарно-гігієнічних та 

містобудівних вимог. 

У разі розбіжності вимог архітектурно-містобудівних, протипожежних 

та санітарно-захисних розривів приймаються найбільші з них. 

 

Ж-1. Садибна забудова. Зона садибної забудови. Призначається для 

розташування одноквартирних житлових будинків до 4 поверхів (включно з 

мансардним поверхом) із земельними ділянками або зблокованих житлових 

будинків на сусідніх земельних ділянках.  

Переважні види використання земельних ділянок: 

 одно- та двоквартирні індивідуальні житлові будинки (з присадибними 

ділянками) (до 4-х поверхів включно з мансардним поверхом); 

 окремо розташовані або вбудовано-прибудовані об'єкти 

повсякденного обслуговування: магазини, перукарні, кафе, об'єкти побутового 

обслуговування; 

 окремо розташовані адміністративні будівлі місцевого значення та 

повсякденного обслуговування: відділення зв'язку, Ощадбанку, адміністрації, 

комунальні служби. 

Супутні види використання земельних ділянок: 

 об’єкти, що технологічно пов’язані з об’єктами переважних видів 

використання або сприяють їх безпеці, в тому числі, протипожежній; 

 споруди, призначені для охорони об’єктів; 

 об’єкти інженерної інфраструктури, пов’язані з обслуговуванням 

об’єктів зони; 

 об’єкти транспортної інфраструктури, пов’язані з обслуговуванням 

об’єктів зони; 

 дитячі майданчики; 

 спортивні майданчики; 



 місця для відпочинку; 

 громадські вбиральні; 

 окремо розташовані та вбудовано-прибудовані індивідуальні гаражі на 

1-2 автомобілі; 

 окремо розташовані або вбудовано-прибудовані господарські будівлі; 

 оранжереї та теплиці; 

 заклади громадського харчування до 25 посадочних місць; 

 магазини торгівельною площею до 40 кв.м. ; 

 аптеки; 

 2-х та 3-х поверхові зблоковані будинки з приквартирними ділянками; 

 артезіанські свердловини;  

 тимчасові павільйони та кіоски для різноманітних видів роздрібної 

торгівлі та обслуговування; 

 особисті селянські господарства та сільськогосподарські угіддя; 

 об’єкти переважних видів використання зон Г-1, Г-2-1, Г-4-1, Г-4-2, Г-

6. 

 

Умови та обмеження: 

Гранична поверховість:  до чотирьох поверхів. 

Щільність населення: 18 осіб на гектар 

 

ПЖ-1. Зона проєктної садибної забудови. Зона садибної забудови. 

Призначається для розташування одноквартирних житлових будинків до 4 

поверхів (включно з мансардним поверхом) із земельними ділянками або 

зблокованих житлових будинків на сусідніх земельних ділянках.  

 

Переважні види використання земельних ділянок: 

 одно- та двоквартирні індивідуальні житлові будинки (з присадибними 

ділянками) (до 4-х поверхів включно з мансардним поверхом); 

 окремо розташовані або вбудовано-прибудовані об'єкти 

повсякденного обслуговування: магазини, перукарні, кафе, об'єкти побутового 

обслуговування; 

 окремо розташовані адміністративні будівлі місцевого значення та 

повсякденного обслуговування: відділення зв'язку, Ощадбанку, адміністрації, 

комунальні служби. 

 існуючі території для сільськогосподарських потреб та ОСГ (згідно 

п.4.12 ДБН Б.1.1-22:2017) 

 

Супутні види використання земельних ділянок: 

 об’єкти, що технологічно пов’язані з об’єктами переважних видів 

використання або сприяють їх безпеці, в тому числі, протипожежній; 

 споруди, призначені для охорони об’єктів; 

 об’єкти інженерної інфраструктури, пов’язані з обслуговуванням 

об’єктів зони; 



 об’єкти транспортної інфраструктури, пов’язані з обслуговуванням 

об’єктів зони; 

 дитячі майданчики; 

 спортивні майданчики; 

 місця для відпочинку; 

 громадські вбиральні; 

 окремо розташовані та вбудовано-прибудовані індивідуальні гаражі на 

1-2 автомобілі; 

 окремо розташовані або вбудовано-прибудовані господарські будівлі; 

 оранжереї та теплиці; 

 заклади громадського харчування до 25 посадочних місць; 

 магазини торгівельною площею до 40 кв.м.  

 аптеки; 

 2-х та 3-х поверхові зблоковані будинки з приквартирними ділянками; 

 артезіанські свердловини;  

 тимчасові павільйони та кіоски для різноманітних видів роздрібної 

торгівлі та обслуговування; 

 існуючі сільськогосподарські угіддя та особисті селянські 

господарства 

 об’єкти переважних видів використання зон ПГ-2, ПГ-2-1, ПГ-4-1, ПГ-

5, ПГ-6. 

 

Умови та обмеження: 

Гранична поверховість:  до чотирьох поверхів. 

Щільність населення: 18 осіб на гектар. 

Мінімальна площа ділянки: 0,06 га. 

Максимальна площа ділянки: 0,25 га. 

Мінімальна довжина лицьової сторони ділянки: 18 метрів. 

Мінімальна глибина ділянки: 14 метрів. 

  



 

4.3.3 Ландшафтно-рекреаційні зони Р 

До рекреаційних зон належать території, що призначаються і 

використовуються для відпочинку населення. Крім рекреаційних, ці території 

можуть виконувати функції охоронні, захисні, санітарно-гігієнічні і мати 

історико-культурний потенціал. 

 

Р-3 Рекреаційна зона озеленених територій загального 

користування. Призначається для повсякденного відпочинку населення і 

включає парки, сквери, сади, бульвари, міські ліси, водойми, пляжі, лугопарки, 

лісопарки, гідропарки, меморіальні та інші спеціалізовані парки. Мета 

організації полягає в забезпеченні мешканців села місцями відпочинку. 

 

Переважні види використання земельних ділянок: 

 розміщення зелених насаджень загального користування (ліси, 

лісопарки, парки, лугопарки), у тому числі спеціалізовані; 

 місця короткочасного відпочинку населення. 

 

Супутні види використання земельних ділянок: 

 об’єкти, що технологічно пов’язані з об’єктами переважних видів 

використання або сприяють їх безпеці, в тому числі, протипожежній; 

 споруди, призначені для охорони об’єктів; 

 об’єкти інженерної інфраструктури, пов’язані з обслуговуванням 

об’єктів зони; 

 об’єкти транспортної інфраструктури, пов’язані з обслуговуванням 

об’єктів зони; 

 місця для відпочинку; 

 тимчасові комерційні споруди 

 громадські вбиральні. 

 

Умови та обмеження: 

Гранична поверховість:  до двох поверхів. 

Відсоток озеленення: згідно ДБН Б.2.2-12:2019, але не менше 80%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Р-2. Рекреаційна зона активного відпочинку. Зона створюється для 

організації відпочинку населення. До зони входять парки, сквери, бульвари, та інші 

озеленені території, що активно використовуються населенням для відпочинку, 

об'єкти відпочинку,  туризму, спортивні та рекреаційні для дітей та дорослих; а 

також намивні території, набережна, інженерні споруди, що мають забезпечувати 

захист берегової території від руйнації. 

Також ця зона призначена для організації лікування, відпочинку 

відпочиваючих. До зони входять існуючі пляжі, припляжна зона з набором 

необхідних споруд. Використання зони підпорядковується природоохоронній  та 

оздоровчій функції відповідно до Водного Кодексу та ДБН 360-92**. Зона повинна 

бути упорядкованою та містити споруди, що забезпечують повноцінний відпочинок 

та користування водною поверхнею. 

 

 

Переважні види використання ділянок: 
 зелені насадження  загального користування; 

 пляжі;  

 набережні; 

 рятувальні станції; 

  пляжне обладнання: 

 солярії, аеросолярії з тіньовими навісами, лежаки, шезлонги, крісла для 

відпочинку, тіньові парасольки, тенти, кабіни для переодягання, душові, 

гардероби з роздягальнями, питні фонтанчики;  

  окремі адміністративно-господарські будівлі; 

  обладнання для занять водним спортом;  

 спортивні центри з плавальними басейнами, сезонні спортивні центри;  

  спортивні майданчики;  

  стадіони;  

 майданчики для кінних прогулянок; 

  підприємства громадського харчування; 

  центри відпочинку;  

  атракціони; 

  аквапарки;  

  мотузкові містечка; 

  пейнтбольні клуби;  

  фонтани, малі архітектурні форми;  

  пункти прокату; 

  екскурсійні бюро; 

 

Супутні види використання ділянок: 

 майданчики для дитячої гри, манежі для дітей ясельного віку;  

 споруди інженерної інфраструктури; технічні будинки та споруди, 

пов'язані з обслуговуванням пляжів  

  інформаційна реклама; 

  пункти першої медичної допомоги;  



  громадські вбиральні; 6. магазини торгівельною площею до 40,0 

м2 

  



 

4.3.4. Зона транспортної інфраструктури ТР 

ПТР-2. Зона транспортної інфраструктури (проєктна). Території 

вулиць, майданів (в межах червоних ліній), доріг та проїздів. Червоні лінії 

вулиць, майданчиків визначаються генеральним планом села відповідно до 

Закону України «Про планування і забудову територій». За вимогами цього 

Закону сільські ради та їх виконавчі органи в межах повноважень, визначених 

законом, відповідно до плану червоних ліній встановлюють межі земель 

загального користування населених пунктів. 

Відповідно до вимог Земельного кодексу України (Право власності на 

землю територіальних громад) землі загального користування населених 

пунктів (вулиці, майдани, проїзди, шляхи, набережні, пляжі, парки, сквери, 

бульвари, кладовища, місця знешкодження та утилізації відходів тощо) 

належать до комунальної власності і не можуть передаватися до приватної 

власності. Ділянки в межах червоних ліній, що не входять до переліку земель 

автомобільного транспорту та дорожнього господарства, але вже знаходяться 

у приватній власності, можуть бути примусово відчужені до комунальної 

власності міста відповідно до «Земельного кодексу України». Ширина 

червоних ліній вулиць, майданів визначаються на підставі нормативних 

документів. 

Після затвердження розробленої схеми червоних ліній забороняється 

передавати ділянки землі в межах червоних ліній до приватної власності 

(окрім земель автомобільного транспорту та дорожнього господарства, які 

визначені Земельним кодексом України).При виконанні вищезазначених робіт 

необхідно передбачати заходи з поліпшення безпеки руху на автодорогах, 

магістральних та житлових вулицях. 

Безпека руху на перехрестях в першу чергу визначається забезпеченням 

трикутника видимості в плані. Мінімальною відстанню видимості в плані 

називається відстань від точки перебування автомобіля до перехрестя, яка 

достатня для своєчасного гальмування та безпечної зупинки. 

У межах червоних ліній вулиць можливо розміщувати тільки павільйони 

для зупинок громадського транспорту та камери інженерних мереж. У межах 

червоних ліній вулиць можуть розміщуватись також парковки, але не за 

рахунок ширини проїжджої частини. У зонах малоповерхової індивідуальної 

забудови гаражі слід будувати на території садиб. У разі, коли для садибної 

забудови використовуються вигрібні ями, біля них слід будувати стоянки 

асенізаційних машин, але не за рахунок тротуарів і проїжджої частини вулиць. 

При майданчиках для розміщення сміттєзбиральних контейнерів слід 

передбачати автостоянки з в’їзними та виїзними шлюзами шириною 5,0 м, але 

не за рахунок тротуарів і проїжджої частини вулиць. 

 

Переважні види використання земельних ділянок: 

 проїзні частини, пішохідні тротуари головних вулиць, велодоріжки; 

 захисні зелені насадження вздовж проїзної частини; 

 майданчики для стоянки автотранспорту; 



 пункти зупинки пасажирського транспорту та їх обладнання; 

 споруди лінійного та енергетичного господарства; 

 інженерні комунікації; 

 огорожа вулиць та відбійники; 

 дорожня інформація (знаки та ін.). 

 

Супутні види використання земельних ділянок: 

 елементи зовнішньої реклами; 

 архітектурні форми благоустрою (фонтани, клумби, декоративні 

насадження, майданчики відпочинку, вуличні меблі); 

 пам'ятники; 

 об’єкти, що технологічно пов’язані з об’єктами переважних видів 

використання або сприяють їх безпеці, в тому числі, протипожежній;  

 споруди, призначені для охорони об’єктів; 

 об’єкти інженерної інфраструктури, пов’язані з обслуговуванням 

об’єктів зони; 

 об’єкти транспортної інфраструктури, пов’язані з обслуговуванням 

об’єктів зони; 

 місця для відпочинку; 

 майданчики для сміттєзбірників. 

 

Умови та обмеження: 

 Гранична поверховість:  1 поверх. 

 Мінімальний коефіцієнт озеленення: згідно ДБН Б.2.2-12:2019 

«Планування та забудова територій», в залежності від ширини червоних ліній 

вулиць. 

 Мінімальна кількість машино-місць для зберігання 

автомобільного транспорту: згідно ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування та 

забудова територій». 

  



 

4.3.5 Зони інженерної інфраструктури 

 

ІН-1. Зона розміщення головних об'єктів електромереж. Призначена 

для розміщення головних об’єктів мереж енергетичної інфраструктури. 

 

Переважні види використання: 

- Об’єкти електромереж 

 

Супутні види використання: 

- адміністративні об'єкти, що пов'язані з функціонуванням об’єктів 

зони; 

- зелені насадження спеціального призначення; 

- технологічні проїзди; 

- технологічні проходи; 

- інші споруди інженерної інфраструктури; 

 об’єкти, що технологічно пов’язані з об’єктами переважних видів 

використання або сприяють їх безпеці, в тому числі, протипожежній;  

 споруди, призначені для охорони об’єктів; 

 об’єкти транспортної інфраструктури, пов’язані з 

обслуговуванням об’єктів зони; 

 місця для відпочинку; 

 майданчики для сміттєзбірників. 

 

Умови та обмеження: 

Гранична поверховість: 2 поверхи. 

 

ІН-2. Зона інженерної інфраструктури. Призначена для розміщення 

головних об’єктів тепломереж, водопостачання, каналізації, газопостачання, 

зливової каналізації. 

 

Переважні види використання: 

- Об’єкти теплопостачання; 

- Об’єкти водопостачання; 

- Об’єкти водовідведення; 

- Об’єкти газопостачання. 

 

Супутні види використання: 

- адміністративні об'єкти, що пов'язані з функціонуванням об’єктів 

зони; 

- зелені насадження спеціального призначення; 

- технологічні проїзди; 

- технологічні проходи; 

- інші споруди інженерної інфраструктури; 



 об’єкти, що технологічно пов’язані з об’єктами переважних видів 

використання або сприяють їх безпеці, в тому числі, протипожежній;  

 споруди, призначені для охорони об’єктів; 

 об’єкти транспортної інфраструктури, пов’язані з обслуговуванням 

об’єктів зони; 

 місця для відпочинку; 

 майданчики для сміттєзбірників. 

 

Умови та обмеження: 

Гранична поверховість: 2 поверхи. 

 

ПІН-2. Проєктна зона інженерної інфраструктури. Призначена для 

розміщення головних об’єктів тепломереж, водопостачання, каналізації, 

газопостачання, зливової каналізації. Усі роботи з інженерного обладнання 

села здійснюються відповідно до розробленого генерального плану та 

розроблених в його розвиток схем або проєктів інженерних мереж: 

водопостачання, каналізації, енергопостачання, телефонізації, освітлення 

вуличного і транспортного розвитку села, озеленення, охорони 

навколишнього середовища. 

Планомірність і взаємна ув'язка рішень з розвитку інженерних систем 

здійснюється на основі проєктів розміщення будівництва. Відповідні 

структурні підрозділи міської ради розробляють щорічно плани на 

проєктування і будівництво об'єктів. Проєктна документація на будівництво 

або реконструкцію інженерних комунікацій, споруд повинна розроблятися з 

урахуванням повного забезпечення районів сучасним інженерним 

обладнанням: каналізацією, водопостачанням, теплопостачанням, 

електропостачанням, телефонізацією, радіофікацією, дощовою каналізацією, 

сміттєвидаленням. 

Забудовникам, які здійснюють реконструкцію і реставрацію існуючих 

будівель, забудову кварталів, районів, необхідно керуватися комплексним 

проєктом інженерного забезпечення, який передбачає реконструкцію всіх 

інженерних комунікацій і споруд відповідно до технічних умов служб з 

урахуванням вимог ДБН і методів їх прокладання в умовах реконструкції 

проїздів, вулиць, набережних, благоустрою парків, скверів тощо. При 

прокладанні інженерних комунікацій і розміщенні споруд необхідно 

враховувати: порядок взаємного розташування нових мереж поряд з 

існуючими і можливість подальшого розвитку, максимальне збереження 

дорожніх покриттів і підвищення рівня благоустрою територій, збереження і 

надійне функціонування інженерних комунікацій, безпеку експлуатації і 

можливість проведення ремонтних робіт, максимальне збереження існуючих 

зелених насаджень. 
 

Переважні види використання: 

- Об’єкти теплопостачання; 



- Об’єкти водопостачання; 

- Об’єкти водовідведення; 

- Об’єкти газопостачання. 

 

Супутні види використання: 

- адміністративні об'єкти, що пов'язані з функціонуванням об’єктів 

зони; 

- зелені насадження спеціального призначення; 

- технологічні проїзди; 

- технологічні проходи; 

- інші споруди інженерної інфраструктури; 

 об’єкти, що технологічно пов’язані з об’єктами переважних видів 

використання або сприяють їх безпеці, в тому числі, протипожежній;  

 споруди, призначені для охорони об’єктів; 

 об’єкти транспортної інфраструктури, пов’язані з 

обслуговуванням об’єктів зони; 

 місця для відпочинку; 

 майданчики для сміттєзбірників. 

 

Умови та обмеження: 

Гранична поверховість: 2 поверхи. 

Максимальний коефіцієнт забудови: згідно ДБН Б.2.2-12:2019 

«Планування та забудова територій» в залежності від типу об’єкту інженерної 

інфраструктури. 

Мінімальний коефіцієнт озеленення: згідно ДБН Б.2.2-12:2019 

«Планування та забудова територій» в залежності від типу об’єкту 

інженерного забезпечення та класу його шкідливості. 

Мінімальна кількість машиномісць для зберігання автомобілів: 

згідно ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування та забудова територій» в залежності від 

типу об’єкту інженерного забезпечення та кількості працюючих. 

  



4.3.6. Комунально-складські зони 

Зона комунально-складських підприємств виділена для забезпечення 

правових умов формування територій для розміщення об'єктів складування і 

розподілу товарів. У цю зону включені склади, криті і відкриті бази, гаражі, 

стоянки, а також магазини дрібнооптової, роздрібної торгівлі та супутні 

об'єкти обслуговування, підприємства, що надають деякі види виробничих 

послуг. 

 

ПКС-5. Зона розміщення об’єктів 5 класу санітарної класифікації 

(проєктна). Призначається для розміщення об’єктів, що потребують 

встановлення СЗЗ 50 метрів. 

 

Переважні види використання земельних ділянок: 

 об'єкти складського призначення різного профілю 5 класу 

шкідливості; 

 гаражі, автостоянки і транспортні господарства (станції 

технічного обслуговування автомобілів, автомийки, тролейбусні депо, 

автобусні та таксомоторні парки); 

 підприємства побутового обслуговування населення (фабрики-

пральні, хімчистки, майстерні з ремонту побутової техніки, одягу, меблів); 

 підприємства з ремонту машин, виробничого і невиробничого 

обладнання; 

 підприємства комунального господарства (парки дорожньо-

прибиральних машин, бази експлуатації і ремонту житла, інженерних 

комунікацій); 

 громадські і ділові установи; 

 установи підвищення кваліфікації і підготовки кадрів; 

 підстанції швидкої допомоги; 

 магазини роздрібної торгівлі товарами періодичного попиту; 

 фабрики-заготівельні; 

 відділення зв'язку; 

 філії (відділення) банків; 

 тимчасові споруди для здійснення підприємницької діяльності; 

 зелені насадження санітарно-захисної зони та обмеженого 

користування. 

 

Супутні види використання земельних ділянок: 

 адміністративні будівлі та споруди, пов’язані з роботою зони; 

 ринки продовольчі оптові, дрібнооптові, роздрібної торгівлі; 

 виробничі підприємства V класу шкідливості (з санітарно-

захисною зоною не більше 50 м); 

 пожежні станції; 

 майданчики та спорудження контрольованого організованого 

тимчасового збереження відходів за умови забезпечення їх вивозу або 



утилізації; 

 антени стільникового, радіорелейного, супутникового зв'язку; 

 об’єкти, що технологічно пов’язані з об’єктами переважних видів 

використання або сприяють їх безпеці, в тому числі, протипожежній;  

 споруди, призначені для охорони об’єктів; 

 об’єкти інженерної інфраструктури, пов’язані з обслуговуванням 

об’єктів зони; 

 об’єкти транспортної інфраструктури, пов’язані з 

обслуговуванням об’єктів зони; 

 місця для відпочинку; 

 майданчики для сміттєзбірників. 

 

Умови та обмеження: 

Гранична поверховість: 4 поверхи. 

Максимальний коефіцієнт забудови: 60%. 

Мінімальний коефіцієнт озеленення: 40%. 

Мінімальна кількість машиномісць для зберігання автотранспорту: 

згідно ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування та забудова територій», в залежності 

від характеристик об’єкту будівництва. 

 

ПКС-6. Підзона розміщення об’єктів, для яких клас шкідливості не 

встановлюється (проєктна). Підзона комунально-складських об’єктів, що не 

потребують санітарно-захисних зон. 

  

Переважні види використання земельних ділянок: 

 підприємства побутового обслуговування населення, що не 

потребують санітарно-захисної зони; 

 підприємства комунального господарства, що не потребують 

санітарно-захисної зони; 

 громадські і ділові установи; 

 установи підвищення кваліфікації і підготовки кадрів; 

 підстанції швидкої допомоги; 

 магазини роздрібної торгівлі товарами періодичного попиту; 

 фабрики-заготівельні, що не потребують санітарно-захисної зони; 

 відділення зв'язку; 

 філії (відділення) банків; 

 тимчасові павільйони і кіоски для будь-яких видів роздрібної торгівлі 

та обслуговування; 

 зелені насадження санітарно-захисної зони. 

 

Супутні види використання земельних ділянок: 

 підприємства громадського харчування (їдальні, кафе, закусочні, бари, 

ресторани); 



 адміністративні будівлі та споруди, пов’язані з роботою зони; 

 криті ринки продовольчі, дрібнооптові, роздрібної торгівлі; 

 виробничі підприємства, що не потребують санітарно-захисної зони; 

 пожежні станції; 

 антени стільникового, радіорелейного, супутникового зв'язку; 

 об’єкти, що технологічно пов’язані з об’єктами переважних видів 

використання або сприяють їх безпеці, в тому числі, протипожежній;  

 споруди, призначені для охорони об’єктів; 

 об’єкти інженерної інфраструктури, пов’язані з обслуговуванням 

об’єктів зони; 

 об’єкти транспортної інфраструктури, пов’язані з обслуговуванням 

об’єктів зони; 

 місця для відпочинку; 

 майданчики для сміттєзбірників. 

 

Умови та обмеження: 

Гранична поверховість: 4 поверхи. 

Максимальний коефіцієнт забудови: 60%. 

Мінімальний коефіцієнт озеленення: 30%. 

Мінімальна кількість машиномісць для зберігання автотранспорту: 

згідно ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування та забудова територій», в залежності 

від характеристик об’єкту будівництва. 

  



4.3.7. Спеціальні зони С 

Призначені для розташування спец. територій, пенітенціарних установ, 

тощо. У спеціальних зонах передбачається розміщення об’єктів, які за своєю 

функцією несумісні з іншими об’єктами в інших територіальних зонах, а 

створення і використання цих зон неможливе без встановлення спеціальних 

вимог. Режим використання цих зон визначається їх призначенням. 

 

ПС-4. Зона озеленення спеціального призначення. Зона формується в 

межах територій, на яких за містобудівною документацією передбачається 

організація санітарно захисних зон. До зони входять озеленені території 

(зелені насадження спеціального призначення) з метою організації СЗЗ та 

покращення екологічної ситуації, створення «захисних бар’єрів» житлової 

території від виробничих та комунальних об’єктів. Території зелених 

насаджень спеціального призначення формуються навколо виробничих 

підприємств, кладовищ, магістральних інженерних комунікацій тощо. 

 

  

Переважні види використання земельних ділянок: 

- зелені насадження; 

- пішохідні доріжки; 

 

- квітники, газони багаторічні. 

 

Супутні види використання земельних ділянок: 

 малі архітектурні форми декоративно-технологічного 

призначення; 

 об’єкти, що технологічно пов’язані з об’єктами переважних 

видів використання або сприяють їх безпеці, в тому числі, 

протипожежній;  

 споруди, призначені для охорони об’єктів; 

 об’єкти інженерної інфраструктури; 

 об’єкти транспортної інфраструктури; 

 місця для відпочинку; 

 майданчики для сміттєзбірників; 

- громадські вбиральні;  

- лазні. 

 

Умови та обмеження: 

Гранична поверховість: 2 поверхи. 

Максимальний коефіцієнт забудови: 50%. 

Мінімальний коефіцієнт озеленення: 50%. 

Мінімальна кількість машиномісць для зберігання автотранспорту: 

згідно ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування та забудова територій», в залежності 

від характеристик об’єкту будівництва. 



 

 

4.3.8. Зони сільськогосподарського призначення СВ 

СВ-1. Зона земель сільськогосподарського призначення. 

Використовується для багаторічних насаджень, ріллі, сіножатей та пасовищ, 

господарських шляхів і прогонів, фермерських господарств. 

 

Переважні види використання земельних ділянок: 

- багаторічні зелені насадження; 

- рілля; 

- сіножаті; 

- городи; 

- пасовища; 

- господарські шляхи, прогони; 

- фермерські господарства, для яких не встановлюється санітарно-

захисна зона. 

- екофермерство та органічне землеробство, для яких не 

встановлюється санітарно-захисна зона; 

- теплиці на електроенергії. 

 

Супутні види використання земельних ділянок: 

 об’єкти, що технологічно пов’язані з об’єктами переважних 

видів використання або сприяють їх безпеці, в тому числі, 

протипожежній;  

 споруди, призначені для охорони об’єктів; 

 об’єкти інженерної інфраструктури, пов’язані з 

обслуговуванням об’єктів зони; 

 об’єкти транспортної інфраструктури, пов’язані з 

обслуговуванням об’єктів зони; 

 місця для відпочинку; 

 майданчики для сміттєзбірників; 

 громадські вбиральні. 

 території обслуговування житлової та інших зон (сади, ОСГ, 

тощо) 

 

Умови та обмеження: 

Гранична поверховість: 4 поверхи. 
 

 

 



4.4. Містобудівні регламенти в частині обмеження використання 

земельних ділянок у зонах з  особливими умовами використання територій 

Містобудівні регламенти стосовно обмеження використання земельних 

ділянок у зонах з особливими умовами використання територій 

встановлюються на підставі схеми планувальних обмежень. 

Якщо земельна ділянка потрапляє в зону дії кількох планувальних 

обмежень, до неї застосовуються всі види обмежень та режимів використання 

територій або найбільш жорсткий із цих режимів. 

 

1. Підзони в санітарно-захисних розривах. В підзоні забороняється 

розміщення житлової забудови та іншої забудови, прирівняної до неї 

(поліклініки, реабілітаційні та оздоровчі центри, навчальні заклади, готелі, 

місця для відпочинку, спортивні та дитячі майданчики, тощо). В підзоні 

обов'язкове виконання вимог ДСП 173-96 та інших законодавчих та 

нормативних документів що регламентують режими використання територій 

в санітарно-захисних зонах. 

Рекомендується застосування заходів зі зменшення цього впливу. 

Містобудівні регламенти стосовно обмеження використання земельних 

ділянок у зонах з особливими умовами використання територій 

встановлюються на підставі схеми планувальних обмежень. 

Якщо земельна ділянка потрапляє в зону дії кількох планувальних 

обмежень, до неї застосовуються всі види обмежень та режимів використання 

територій або найбільш жорсткий із цих режимів. 

Для підзони слід застосовувати наступні обмеження: 

 заборона розміщення житлових будинків з прибудинковими 

територіями, гуртожитків, готелів; дитячих дошкільних закладів, 

загальноосвітніх шкіл, лікувально-профілактичних та оздоровчих 

установ, наркологічних диспансерів; спортивних споруд, скверів, 

парків; 

 заборона розглядати зону як резервну територію для 

розширення підприємств, розвитку сельбищних територій, якщо 

містобудівною документацією не передбачається перенесення або 

перепрофілювання промислових та складських підприємств. 

 

1-1. Підзони в санітарно-захисній зоні кладовищ.  В підзоні 

забороняється розміщення житлової забудови та іншої забудови, прирівняної 

до неї (поліклініки, реабілітаційні та оздоровчі центри, навчальні заклади, 

готелі, місця для відпочинку, спортивні та дитячі майданчики, тощо). В підзоні 

обов'язкове виконання вимог ДСП 173-96 та інших законодавчих та 

нормативних документів що регламентують режими використання територій 

в санітарно-захисних зонах кладовищ. 



В межах житлової забудови, що знаходиться в СЗЗ від закритого 

кладовища, заборонено користуватися водою з колодязів та підземних джерел, 

а крім того, необхідний постійний контроль за якістю продукції, що 

вирощується на цих ділянках (з метою попередження отруєнь). Дані 

обмеження включаються до містобудівних паспортів відповідних ділянок.  

Межі ділянок з несприятливими інженерно-геологічними умовами 

визначаються “Схемою інженерної підготовки території”, розробленою у 

складі генерального плану села. Ділянки, розміщені на даній території, 

потребують спеціальних інженерних заходів при їх будівельному освоєнні 

(захист від підтоплення та затоплення, водовідведення, озеленення, 

укріплення кромок, будівництво підпірних стінок тощо). 

Перед початком будівництва на таких територіях необхідні додаткові 

геологічні дослідження. Умови освоєння ділянок, котрі потрапляють до цієї 

категорії, визначаються з урахуванням висновку відповідних інженерних 

служб. При освоєнні таких ділянок особливо необхідно дотримуватись 

умови комплексної забудови території та наявності єдиного рішення по 

інженерній підготовці всієї території під забудову.  

Будівництво садибної житлової забудови в зоні від кладовища можливе 

лише після закриття кладовища та завершення кладовищного періоду (20-25 

років), що ініціює зменшення санітарно-захисної зони кладовища з 300 до 100 

метрів. До цього часу режим використання території зони регламентується як 

для зон ПС-4. Містобудівні регламенти стосовно обмеження використання 

земельних ділянок у зонах з особливими умовами використання територій 

встановлюються на підставі схеми планувальних обмежень. Якщо земельна 

ділянка потрапляє в зону дії кількох планувальних обмежень, до неї 

застосовуються всі види обмежень та режимів використання територій або 

найбільш жорсткий із цих режимів. 

 

10. Підзони, що знаходиться в водоохоронній зоні. В підзоні 

заборонена будь-яка забудова, а також розміщення об'єктів, що можуть 

негативно вплинути на екологічний стан водних ресурсів. В цій підзоні діють 

усі обмеження (законодавчі та нормативні), пов'язані з режимом використання 

територій в межах прибережно-захисних смуг та охоронних зон водойм. 

Рекомендується застосування режимів використання території 

відповідно до водного кодексу України та інших законодавчих та нормативних 

документів. Містобудівні регламенти стосовно обмеження використання 

земельних ділянок у зонах з особливими умовами використання територій 

встановлюються на підставі схеми планувальних обмежень. 

Якщо земельна ділянка потрапляє в зону дії кількох планувальних 

обмежень, до неї застосовуються всі види обмежень та режимів використання 

територій або найбільш жорсткий із цих режимів. 

Для підзони слід застосовувати наступні обмеження: 

 заборона на будівництво будь яких споруд, крім 

гідротехнічних, гідрометричних та лінійних, у тому числі баз 

відпочинку, дач, гаражів, стоянок автомобілів; 



 заборона на окремі види діяльності: розорювання земель, 

садівництво та городництво, зберігання та застосування пестицидів та 

добрив, миття та обслуговування транспортних засобів та техніки. 

У прибережних захисних смугах, навколо водойм забороняється: 

 розорювання земель (крім підготовки ґрунту для залуження і 

залісення), а також садівництво та городництво; 

 зберігання та застосування пестицидів і добрив; 

 будівництво будь-яких споруд (крім гідротехнічних, 

гідрометричних та лінійних), у тому числі баз відпочинку, дач, гаражів 

та стоянок автомобілів; 

 улаштування звалищ сміття, гноєсховищ, накопичувачів 

рідких і твердих відходів виробництва, кладовищ, скотомогильників, 

полів фільтрації тощо; 

 миття та обслуговування транспортних засобів і техніки. 

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

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

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

господарювання, підлягають винесенню з прибережних захисних смуг. 

Порядок надання земель водного фонду в користування та припинення 

права користування встановлюється земельним законодавством. 

У постійне користування землі водного фонду надаються 

водогосподарським спеціалізованим організаціям, іншим підприємствам, 

установам і організаціям, в яких створено спеціалізовані служби для догляду 

за водними об'єктами, прибережними захисними смугами, смугами 

відведення, береговими смугами водних шляхів, гідротехнічними спорудами 

та підтриманню їх у належному стані. 

У тимчасове користування за погодженням з постійними користувачами 

земельні ділянки прибережних захисних смуг, смуг відведення та берегових 

смуг водних шляхів можуть надаватися підприємствам, установам, 

організаціям, об'єднанням громадян, релігійним організаціям, громадянам 

України, іноземним юридичним та фізичним особам для сінокосіння, 

рибогосподарських потреб, культурно-оздоровчих, рекреаційних, спортивних 

і туристичних цілей, а також для проведення науково-дослідних робіт. 

Користування цими територіями здійснюється з урахуванням вимог 

щодо охорони річок і водойм від забруднення, засмічення та замулення, а 

також з додержанням правил архітектури планування приміських зон та 

санітарних вимог у порядку, що встановлюється Кабінетом Міністрів України. 

 

13. Підзони в зонах підтоплення, що вимагають пониження рівня 

ґрунтових вод більше ніж на 0,5 м. 

 проведення комплексу заходів з метою пониження рівня 

ґрунтових вод та відведення зливових вод, 



  заборона на розміщення споруд, що можуть призвести 

до попадання шкідливих речовин до ґрунтових вод (місць тимчасового 

зберігання відходів, дворових туалетів, помийних та вигрібних ям) 

 

24. Підзони, що знаходиться в охоронній зоні ЛЕП. В підзоні 

заборонено розміщення будівель і споруд, що не пов’язані з діяльністю 

інженерних мереж. В цій підзоні діють усі обмеження (законодавчі та 

нормативні), пов'язані з режимом використання територій в охоронних зонах 

повітряних ЛЕП. 

 

31. Обмеження на територіях охоронних зон пам’яток культурної 

спадщини 

 захист пам’ятки від шкідливих техногенних і природних 

впливів; 

 забезпечення оптимального зорового сприйняття пам’ятки.  

 забезпечення заходів та вимог зі збереження пам’яток 

відповідно до законодавства України згідно з розділом 2.13 

Генерального плану. 
  



5.1. ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ПРОЄКТУ 

№ Назва показників Одиниці виміру 

Значення 

показників 

Існуючий 

стан 

Етап 20 

р. 

1 Населення осіб 1476 3500 

2 
Територія в межах населеного 
пункту, всього: 

га 396,74 417,77 

 
у т.ч.: житлової забудови, 
всього 

га 163,14 313,37 

 Садибної га 162,89 313,62 

 Багатоквартирної га 0,25 0,25 
 Громадської, всього га 15,27 16,5 

 Комунальної, всього га 1,04 - 

 Транспортної інфраструктури га 14,16 52,64 

 Ландшафтно-рекреаційної та 
озелененої, всього: 

га 
5,32 21,3 

 у т.ч. озеленені території  
загального користування 

га 
5,32 17,96 

 Сільськогосподарських угідь 
(ОСГ) 

га 
152,45  11,15 

 Території під об’єкти 
інженерної інфраструктури га 

- 2,56 

 Інші га 45,36 - 

3 Житловий фонд, у т. ч.: м2 77600 165566 

к-сть садиб 800 2197 

м2 120 120 

к-сть квартир 2 2 

 Середня житлова 

забезпеченість населення 

загальною площею у садибній 

забудові 

м2/чол. 52,72 47,36 

 Середня житлова 

забезпеченість населення 

загальною площею у 

багатоповерховій забудові 

 30 30 

4 Об’єкти громадського 

обслуговування: 

   

 Боровицький заклад загальної 

середньої освіти І-ІІІ ст. 

учнів 400 400 

 Заклад дошкільної освіти місць 39 125 

 АЗПСМ зі стаціонаром відвідувань за 

зміну_ліжкомісць 

18/10 55/50 

 Будинок культури місць 600 1050 

 Заклади торгівлі м2 торг. площі 502 502 

 Відділення зв’язку об’єкт 1 1 

 Відділення банку операційна каса - 1 



 Центр безпеки (пожежне депо 

2 типу, опорний пункт 

охорони порядку, станція 

екстреної медичної допомоги) 

об’єкт/спец. 

автомобіль 

- 1/3 

5 Вулично-дорожня мережа та 

транспорт населеного пункту 

   

 Загальна довжина вуличної 

мережі 

км 30,8 31.82 

 Щільність вуличної мережі км/км2 12.32 12.46 

 Довжина  ліній автобуса по 

вісі вулиць 

км 
2,26 2.26 

 Щільність транспортної 

мережі 

км/км2 
2.45 2,5 

 Рівень автомобілізації  

(індивідуальні легкові 

автомобілі) 

авт. на 1000 мешканців 
- 980 

 Рівень моторизації мот. на 1000 

мешканців 
- 175 

6 Інженерне забезпечення    
 Водопостачання    
 Сумарний відпуск води м3/добу - 1051 
 Каналізація    
 Загальне об’єм стічних вод м3/добу - 1051 
 Сумарна потужність 

очисних споруд 
м3/добу - 2000 

 Електропостачання    
 Сумарне споживання 

електроенергії 

млн.кВт год/рік 
- 16.22 

 Потужність джерел 

покриття 

електронавантажень 

МВт - 3.3 

 Теплопостачання    
 Споживання тепла, всього МВт - 21.42 
 Газопостачання    
 Річне споживання газу млн. м3/рік - 4.01 

7 Інженерна підготовка та 

захист території 
   

 Пониження рівнів ґрунтових 

вод 

га - 15,9 

 Дощова каналізація км - 28,7 
 Очисні споруди дощової 

каналізації 

одиниць - 10 

8 Санітарне очищення 

території 

   

 Обсяги твердих побутових 

відходів 

тис. т/рік - 1,251 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

ДОДАТКИ 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
ГРАФІЧНІ МАТЕРІАЛИ 

 

 
 

 


