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СКЛАД ПРОЕКТУ 

 

Номер 

тому 
Позначення Найменування Примітки 

1   2 3 4 

1 14-18  ГЕНЕРАЛЬНИЙ ПЛАН СЕЛА ЗАТИШШЯ   

  ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА, ДОДАТКИ  

  ГРАФІЧНА ЧАСТИНА:  

 14-18-ГП-1 Схема розташування населеного пункту в системі 
розселення 

 

 14-18-ГП-2 План існуючого використання території, М 1:5000  

 14-18-ГП-3 Генеральний план (основне креслення), М 1:5000  

 14-18-ГП-4 Схема вулично-дорожньої мережі, сільського та 

зовнішнього транспорту, М 1:5000 
 

 14-18-ГП-5 Схема інженерного обладнання території, М 1:5000  

 14-18-ГП-6 Схема інженерної підготовки та захисту території, 

М 1:5000 

 

2 14-18-ЦЗ ІНЖЕНЕРНО-ТЕХНІЧНІ ЗАХОДИ 

ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ на мирний час 

РОЗДІЛ  ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНУ СЕЛА 

ЗАТИШШЯ 

 

  ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА, ДОДАТКИ  

  ГРАФІЧНА ЧАСТИНА:  

 14-18-ЦЗ  Схема розміщення місць захисту населеного 

пункту, М 1:5000 

 

3                    14-18-ЦЗ ІНЖЕНЕРНО-ТЕХНІЧНІ ЗАХОДИ 

ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ на особливий період 

РОЗДІЛ  ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНУ СЕЛА 

ЗАТИШШЯ 

 

  ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА, ДОДАТКИ  

  ГРАФІЧНА ЧАСТИНА:  

 14-18-ЦЗ Схема розміщення місць захисту населеного 

пункту, М 1:5000 
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ЗМІСТ ТОМУ 1 

 

Позначення Найменування 
Примітка 

стор. 
 

1 2 3 

 ГЕНЕРАЛЬНИЙ ПЛАН СЕЛА ЗАТИШШЯ  

 Титульний аркуш 1 

 Склад проекту 2 

 Зміст 3 

 Авторський колектив 

та учасники розроблення містобудівної 

документації 

8 

 Гарантійний запис ГАПа про відповідність 

проекту чинним нормам і правилам 

8 

серія АА № 001977 Кваліфікаційний сертифікат архітектора 9 

 І ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 10 

 ВСТУП 11 

 1 РЕТРОСПЕКТИВНИЙ АНАЛІЗ ТА ОЦІНКА 

СУЧАСНОГО СТАНУ ВИКОРИСТАННЯ 

ТЕРИТОРІЇ  СЕЛА ЗАТИШШЯ 

13 

 1.1 Характеристика географічного розташування 

населеного пункту 

13 

 1.2 Історична довідка з характеристикою змін 

площі території та адміністративного статусу 

населеного пункту 

13 

 1.3 Аналіз планувальної структури 14 

 1.4 Аналіз сучасного стану функціонального 

використання земель 

14 

 1.5 Структура та обсяги житлового фонду, 

об’єктів інженерно-транспортної інфраструктури, 

громадських і виробничих об’єктів  

15 

 1.6 Визначення проблем і диспропорцій, 

можливих наслідків продовження тенденцій, що 

склалися 

16 

 2 КОМПЛЕКСНА МІСТОБУДІВНА ОЦІНКА 

ТЕРИТОРІЇ НАСЕЛЕНОГО ПУНКТУ 

17 

 2.1 Системна оцінка конкурентних переваг і 

обмежень соціально-економічного розвитку 

населеного пункту, що визначають вимоги та 

можливості використання його території  

17 

 2.1.1 Аналіз зовнішніх чинників. Природно-

кліматичні умови 

17 
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 2.1.2 Аналіз внутрішніх чинників.  18 

 2.2 Визначення найбільш стимулюючих і 

обмежуючих факторів, які переважно впливають 

на структуру, параметри розвитку економіки та 

напрямки використання території 

19 

 2.3 Аналіз інтересів суміжних територіальних 

громад 

20 

 3 ПРОПОЗИЦІЇ ТА ОБГРУНТУВАННЯ 

ПЕРСПЕКТИВНОГО РОЗВИТКУ ТА 

ВИКОРИСТАННЯ ТЕРИТОРІЇ СЕЛА 

ЗАТИШШЯ 

21 

 3.1 Характеристика намірів, які визначені в іншій 

містобудівній документації щодо використання 

території села 

21 

 3.2 Визначення необхідності додаткових потреб 

населеного пункту  в територіях та обґрунтування 

пропозицій щодо зміни їх меж. Пропозиції щодо 

економічно, соціально доцільних видів господарської 

діяльності 

21 

 3.3 Визначення територій з особливими умовами 

використання. Положення села Затишшя в 

Регіональній схемі формування екологічної 

мережі Тернопільської області 

22 

 3.4 Обґрунтування розподілу територій за видами 

та режимами функціонального використання, 

вдосконалення архітектурно-планувальної 

організації території 

25 

 3.5 Розрахунок перспективної чисельності 

населення 

27 

 3.6 Визначення обсягів і структури житлового 

будівництва 

27 

 3.7 Розрахунок потреб у закладах соціально-

культурного обслуговування населення 

26 

 3.8 Пропозиції щодо розвитку вуличної мережі, 

організації системи транспорту, благоустрою та 

озеленення 

31 

 3.9 Організація інженерного забезпечення 

території 

33 

 3.9.1 Водопостачання 35 

 3.9.2 Каналізування 36 

 3.9.3 Теплопостачання 38 

 3.9.4 Газопостачання 40 

 3.9.5 Електропостачання 42 
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 3.9.6 Телефонізація та радіофікація 44 

 3.9.7 Протипожежні заходи 45 

 3.10 Санітарне очищення 46 

 3.11 Інженерна підготовка та захист території 47 

 3.12 Обгрунтування комплексу заходів щодо 

реалізації рішень генерального плану. 

Першочергові заходи 

51 

 4  ОХОРОНА НАВКОЛИШНЬОГО 

ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА 

52 

 4.1 Зміст та основні цілі документа державного 

планування, його зв’язок з іншими документами 

державного планування 

52 

 4.2 Характеристика поточного стану довкілля, у 

тому числі здоров’я населення, та прогнозні зміни 

цього стану, якщо документ державного 

планування не буде затверджено 

53 

 4.3 Характеристика стану довкілля, умов 

життєдіяльності населення та стану його здоров’я 

на територіях, які ймовірно зазнають впливу 

56 

 4.4. Екологічні проблеми, у тому числі ризики 

впливу на здоров’я населення, які стосуються 

документа державного планування, зокрема щодо 

територій з природоохоронним статусом 

57 

 4.5 Зобов’язання у сфері охорони довкілля, у 

тому числі пов’язані із запобіганням негативного 

впливу на здоров’я населення, встановлені на 

міжнародному, державному та інших рівнях, що 

стосуються  документа державного планування, а 

також шляхи врахування таких зобов’язань під 

час підготовки документа державного планування 

58 

 4.6 Опис наслідків для довкілля, у тому числі для 

здоров’я населення, у тому числі вторинних, 

кумулятивних, синергічних, коротко-, середньо- 

та довгострокових (1, 3-5 та 10-15 років 

відповідно, а за необхідності – 50-100 років), 

постійних і тимчасових, позитивних і негативних 

наслідків 

60 

 4.7  Заходи, що передбачається вжити для 

запобігання, зменшення та пом’якшення 

негативних наслідків виконання документа 

державного планування 

61 
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 4.8 Обґрунтування вибору виправданих 

альтернатив, що розглядалися, опис способу, в 

який здійснювалася стратегічна екологічна оцінка, 

у тому числі будь-які ускладнення (недостатність 

інформації та технічних засобів під час здійснення 

такої оцінки) 
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 4.9 Заходи, передбачені для здійснення 

моніторингу наслідків виконання 

документа державного планування для 

довкілля, у тому числі для здоров’я 

населення 

65 

 4.10 Опис ймовірних транскордонних 

наслідків для довкілля, у тому числі для 

здоров’я населення (за наявності) 
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73 

від 2018 р. Завдання на розроблення генерального плану села 

Затишшя Кременецького району Тернопільської 

області 

74 

від 2018 р. Історична довідка №1   77 

від 2018 р. Довідка №2 про населення, обсяги та 
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бюро «Арко» 

ГАП Н.В. Семоненко  

СПД ФО Огоньок В. О. Архітектор  В.О. Огоньок   

 Архітектор Л. Р. Шаманська   
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МІСТОБУДІВНУ ДОКУМЕНТАЦІЮ РОЗРОБЛЕНО ВІДПОВІДНО ДО ЧИННИХ 

НОРМ, ПРАВИЛ ТА СТАНДАРТІВ. 

 

 

Головний архітектор проекту     Н.В. Семоненко 
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ВСТУП 

Генеральний план населеного пункту – містобудівна документація, яка вирішує 

концептуальні напрямки розвитку, планування, забудови та іншого використання 

території населеного пункту відповідно до затвердженого плану соціально-економічного 

розвитку громади, з врахуванням державних інтересів, тощо. Генеральним планом 

населеного пункту визначаються: потреби в територіях для забудови та іншого 

використання; потреба у зміні меж населеного пункту, черговість і пріоритети забудови; 

функціональне зонування, планувальна структура; загальний стан довкілля, основні 

фактори його формування, містобудівні заходи щодо поліпшення екологічного та 

санітарно-гігієнічного стану; території, які мають будівельні, санітарно-гігієнічні, 

природоохоронні та інші обмеження їх використання.  

На замовлення Почаївської сільської ради СПД ФО  ОГОНЬОК В.О. розроблено 

суміщений Генеральний план села Затишшя Почаївської міської ради Кременецького 

району Тернопільської області.   

Генеральний план розроблено на підставі таких даних: 

 Рішення Почаївської міської ради № 1248 від 20.04.2018 р.; 

 Завдання на проектування від 2018 року; 

 вихідних матеріалів, наданих Почаївської міською радою; 

 матеріалів топогеодезичних вишукувань, виконаних в 2016 році в масштабі           

1 : 2000;  

 натурних обстежень. 

Проект генерального плану розроблено на підставі проведеного аналізу економічних 

можливостей та потужностей, фізико-географічних умов, потенціалу території з метою 

визначення стратегії просторового розвитку (забудови) населеного пункту з урахуванням 

нормативних вимог до системи обслуговування та інфраструктури.  

В нові межі села Затишшя проектом Генерального плану вводяться незабудовані 

території переважно сільськогосподарського призначення для подальшого освоєння.  

Строк дії генерального плану не обмежується. 

При розробленні генерального плану враховано:  

- ДБН Б.1.1-15:2012 «Склад та зміст генерального плану населеного пункту; 

- Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів (№173); 

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

- ДБН В.2.3-5:2018 «Вулиці та дороги населених пунктів»; 

- Схема планування Тернопільської області; 

- Стратегія розвитку Тернопільської області до 2020 року; 

- Стратегія розвитку Почаївської міської об’єднаної територіальної громади на 

2017-2027 роки; 

- Регіональна схема формування екологічної мережі Тернопільської області; 

- Регіональна доповідь про стан навколишнього природного середовища в 

Тернопільській області у 2017 році; 

-  Екологічний паспорт Тернопільської області  за 2017 рік; 

- Марушевський Г.Б. Стратегічна екологічна оцінка: методичний посіб. / Г.Б. 

Марушевський. – К: Проект РЕОП, 2015. – 95 с.; 

- Наказ Міністерства екології та природних ресурсів від 10.08.2018 № 296 «Про 

затвердження Методичних рекомендацій із здійснення стратегічної екологічної оцінки 

документів державного планування»; 

- Програма охорони навколишнього природного середовища в Тернопільській 

області на 2014-2020 роки; 
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- Програма охорони навколишнього природного середовища Кременецького району 

на 2017-2021 роки; 

- Стратегія розвитку Почаївської міської об’єднаної територіальної громади на 2017-

2027рр.; 

- Програма поводження з твердими побутовими відходами на території Почаївської 

міської об’єднаної територіальної громади на 2017 – 2020рр.; 

- Закони України: «Про основи містобудування», «Про регулювання містобудівної 

діяльності», «Про охорону культурної спадщини», інші нормативні та законодавчі 

документи. 
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1 РЕТРОСПЕКТИВНИЙ АНАЛІЗ ТА ОЦІНКА СУЧАСНОГО СТАНУ 

ВИКОРИСТАННЯ ТЕРИТОРІЇ СЕЛА ЗАТИШШЯ 

1.1 Характеристика географічного розташування населеного пункту  

Село Затишшя підпорядковане Почаївській міській раді. Село розташоване в 

центральній частині Кременецького району. Відстані від центру села Затишшя до міста 

Почаїв –2,5 км, до районного центру – міста Кременець складає близько 19 км, до центру 

міста Тернопіль – близько 71 км.  

Відстань до найближчої залізничної станції Кременець – близько 18 км, що 

знаходиться на лінії Тернопіль – Шепетівка. 

Село Затишшя примикає до автодороги, яка має сполучення у напрямку: Н-02 /М-06/ 

- Кременець – Біла Церква – Ржищів – Канів – Софіївка, по якій здійснюється транспортне 

сполучення з іншими населеними пунктами.  

Територія села Затишшя межує: 

- на півночі – з землями сільськогосподарського призначення та індивідуального 

садівництва; 

- на заході – з землями лісогосподарського призначення; 

- на півдні – з землями лісогосподарського та сільськогосподарського  

призначення; 

- зі сходу – з землями лісогосподарського призначення. 

На даний час населення села Затишшя складає 287 жителів. 

 

1.2 Історична довідка з характеристикою змін адміністративного статусу 

населеного пункту 

Перша письмова згадка про село датована 1450р. (Р. Квач «Світочі Почаєва»). На 

початок XX ст. являло собою поселення із кількох хуторів і входило до Почаївської гміни 

Кременецького повіту та належало до Дунаївської парафії (церква св. Димитрія). 

У результаті 1-ї світової війни територія села разом із іншими землями Волині 

відійшла до Польщі. Після підписання Ризького мирного договору у 1920 р. Польський 

сейм ухвалив 2 земельні закони, одним із яких був Закон про пільгове надання землі 

інвалідам та ветеранам польського війська (т. з. осадникам).Таким чином на землях           

с. Затишшя осіло кілька сімей польських осадників. Для навчання дітей тут була 

побудована 4-х класна школа. Вчителями були поляки. Освіту тут окрім польських дітей 

мали змогу отримувати і діти із місцевих селянських родин, які, в основному, працювали 

у польських маєтках, та вели дрібне особисте селянське господарство. У 1939 р., коли у 

вересні сюди прийшла радянська влада, розпочалось виселення осадницьких родин, як 

«соціально небезпечних елементів», частину із них встигли депортувати до Сибіру чи 

Астрахані, а ті, що залишились на окупованих Третім Рейхом землях у 1944-1945 рр. 

виїхали до Польщі. 

У 1948 р. с. Затишшя стало належати до створеного на його землях колгоспу            

ім. Жданова, та входило до юрисдикції смт. Почаїв. 8 травня 1978 р., коли Почаїв отримав 

статус міста, с. Затишшя стало його частиною під назвою: вулиця Зелена. 

У повоєнний час (1940 – початок 1950-х рр..) частина патріотично налаштованих 

мешканців села взяла участь у національно-визвольному русі. Проте радянська влада 

жорстоко розправилась із національно свідомою молоддю села - всі вони отримали від 10 

до 25 років каторги, проте пізніше були реабілітовані (хто вже і посмертно).  

У 1959 році у с. Затишшя було побудовано нову початкову школу, яка працює і 

понині. Першими вчителями були Мратова Н.С. та Плетюк М.М.. 

У 1966 р. село було електрифіковано, а у 2002 газифіковано. 

В 1998 р. у селі освячено Хрест та закладено цвинтар, в 2002 р. розпочато 

будівництво храму, який було освячено на честь Георгія Побідоносця 6 травня 2004 р. 

Настоятель храму - протоієрей о. Василь Бабак. 
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1.3 Аналіз планувальної структури 

Село Затишшя складається з двох частин: 

- північної, площа якої становить 34,92 га; 

- південної, площа якої становить 22,66 га.  

Південна частина села розташована на відстані близько 900 м від північної. 

Таким чином, загальна площа населеного пункту становить 57,58 га. 

Під’їзд до села з південно-західної сторони здійснюється зі сторони м. Почаїв та 

автодороги  Н-02.  

Незначні розгалуження вуличної мережі спостерігаються в обидвох частинах села 

(як  в північній частині, так і в південній). Житлові масиви села Затишшя утворювались 

історично з урахуванням природних умов. Вони не мають чіткої форми та виразної 

структури. 

Громадський центр в селі Затишшя відсутній. З об’єктів соцкультпобуту - школа і 

культова споруда - церква.  

 Аналізуючи планувальну структуру села Затишшя виявлено ряд проблем: 

– вузька ширина вулиць (в деяких перерізах житлові вулиці становлять 4-5 м); 

– розташування житлових та громадських територій  в межах санітарно-захисної 

зони кладовища (на заході північної частини села), а також в охоронних зонах лісу; 

– недостатня кількість об'єктів соціального обслуговування; 

– недостатня кількість робочих місць в межах населеного пункту. На сьогодні 

працездатне населення села становить 80 осіб, незначна частина яких працевлаштована в 

межах села (початкова школа). Інша частина працездатного населення їздить до 

м.Почаєва чи за кордон; 

– відсутність пожежного депо в радіусі 3 км; 

– відсутність містобудівної документації для розвитку населеного пункту.  

 

1.4 Аналіз сучасного стану функціонального використання земель 

Значна частина територій села зайнята житловою садибною забудовою. В селі 

Затишшя вона займає 35,03 га, Розміри присадибних ділянок в більшості випадків 

коливаються від 0,10 до 0,25 га.  

Громадська територія представлена в селі школою та церквою, які зосереджені у 

північній частині села. Її загальна площа становить 0,45 га. Згідно з нормативами 

мінімальна площа громадських територій для села Затишшя повинна складати 0,29-0,57 га 

(з розрахунку 10-20 м² на одного жителя). Незважаючи на те, що площа під громадськими 

будівлями та спорудами перевищує мінімальну нормативну, кількість і потужність деяких 

з цих об’єктів недостатня для забезпечення потреб існуючого населення.  

Кладовище села розташоване у північно-західній частині населеного пункту. Його 

площа становить 0,59 га. 

В адміністративних межах села Затишшя виробничі території відсутні. 

Досить велику частину території села займають сільськогосподарські території – 

рілля, городи, сінокоси з пасовищами, їх площа складає 14,34 га.   

Землі, відведені під комерційне використання розташовані в північній частині села 

займають 0,20 га.  

Зелені насадження загального користування в межах населеного пункту відсутні. 

Згідно з нормативними вимогами  мінімальна площа території зелених насаджень 

загального користування  повинна складати 0,34 га (12 м² на жителя).  

Вулиці та дороги в межах села становлять 4,47 га. 
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Співвідношення площ функціональних зон села Затишшя показано в діаграмі 1. 

 

Функціональне зонування села Затишшя 

Діаграма 1 

 

1.5 Структура та обсяги житлового фонду, об’єктів інженерно-транспортної 

інфраструктури, громадських і виробничих об’єктів 

На території села Затишшя присутня житлова забудова лише садибного типу. Згідно 

з даними, наданими Почаївською міською радою в селі Затишшя налічується 73 

індивідуальних житлових будинків,  Площа садибних ділянок коливається від 0,10 до 0,25 

га. Щільність забудови коливається від 285 до 1030 м²/га. 

Згідно з вихідними даними, наданими сільською радою, чисельність населення села 

Затишшя складає 287 жителів. Середній коефіцієнт сімейності на даний час для села 

Затишшя складає – 3,93. 

 Основний житловий фонд населеного пункту – у доброму та задовільному стані.  

Об’єкти громадської забудови представлені закладами повсякденного 

обслуговування населення. В селі Затишшя – це школа І ступеню, розрахована на 40 

учнів, церква.  

Комунально-складські території представлені у межах північно-західної частини 

села. Виробничі території в адміністративних межах села  Затишшя відсутні.  

Кладовище в селі Затишшя має площу 0,59 га. 

В існуючих межах села розташовані повітряні лінії електропередач (далі - ЛЕП) 

10кВ, ТП, мережі газопостачання.  

Централізоване водопостачання житлової забудови відсутнє в селі Затишшя, є одна 

артсвердловина, яка розташована за межами населеного пункту. 
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1.6 Визначення проблем і диспропорцій, можливих наслідків продовження 

тенденцій, що склалися 

Аналіз рельєфу місцевості 

Територія в межах проектування має складний характер, з вираженими тальвегами 

та балками місцевого значення. Загальний ухил рельєфу направлений на північ. 

Абсолютні відмітки території змінюються в межах від 265,00 м БС до 355,00 м БС. 

Аналіз планувальної структури 

Аналіз, проведений під час розроблення Генерального плану села Затишшя, виявив 

кілька проблем. Серед них головною є низький рівень інженерного забезпечення території 

та відсутність відповідного рівня соціально-побутового обслуговування населення.  

Однією з головних проблем населеного пункту є розташування житлових та 

громадських територій в межах СЗЗ кладовища, охоронній зоні інженерних комунікацій.  

В структурі забудованої частини населеного пункту переважають землі житлової 

садибної забудови, які в більшості своїй приватизовані. Часто забудова здійснювалась без 

врахування санітарних та пожежних вимог.  

Вулично-дорожня мережа, профілі вулиць, не забезпечують умови безпечного 

пересування транспорту та пішоходів, і потребують розширення для перспективного 

прокладання інженерних мереж в існуючій забудові.  

Розвиток населеного пункту без врахування містобудівної документації не вирішує 

існуючі соціально-економічні та планувальні проблеми, а також необхідні містобудівні 

вимоги. 

Недостатньою є потужність деяких об’єктів соцкультпобуту чи повна їх відсутність. 

Відсутність виробничих та комунально-складських об’єктів змушують жителів села 

працювати в містах Почаїв, Кременець та інших населених пунктах. В межах населеного 

пункту місця прикладення праці – лише заклади освіти. Такі тенденції негативно 

позначаються на дохідній частині місцевого бюджету. Дані  питання можна віднести до 

соціально-економічних, але вони активно впливають на розвиток села. 

В селі відсутня система ливневої каналізації. Зважаючи на особливості природного 

рельєфу, під час злив виникають локальні проблеми з відводом води. Відсутність 

централізованих систем каналізування і очистки побутових та ливневих стоків в 

майбутньому може серйозно погіршити екологічний стан середовища. 
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2 КОМПЛЕКСНА МІСТОБУДІВНА ОЦІНКА ТЕРИТОРІЇ НАСЕЛЕНОГО 

ПУНКТУ 

2.1 Системна оцінка конкурентних переваг і обмежень соціально-економічного 

розвитку населеного пункту, що визначають вимоги та можливості 

використання його території 

2.1.1 Аналіз зовнішніх чинників. Природно-кліматичні умови 

Клімат 

Територія Почаївської об’єднаної громади географічно дотична до території 

Національного природного парку «Кременецькі гори». Території національного 

природного парку та прилеглим населеним пунктам притаманний помірно теплий клімат 

атлантичного типу з м’якою зимою та помірно теплим літом. Агрокліматичне 

районування України НПП «Кременецькі гори» показує, що цей природній масив 

належить до вологої помірно теплої зони, підзони достатнього зволоження. Клімат 

території досліджень помірно-континентальний з чітко вираженими сезонами року. Він 

формується під дією таких факторів, як сонячна радіація, циркуляція атмосфери, земна 

поверхня.  

Атмосферну циркуляцію на території національного природного парку 

«Кременецькі гори» вирізняють зміною протягом року морських атлантичних, 

континентальних та арктичних повітряних мас. Переважає західний перенос повітря, що 

зумовлює панування вітрів північно-західних і південно-західних напрямків (зокрема, 

влітку переважають, здебільшого, західні і північно-західні, а восени і взимку - південно-

східні вітри). Середньорічна швидкість вітру становить 4,6 м/с. Часте вторгнення 

морських повітряних мас зменшує добові та річні коливання температури повітря. 

Активна циклонічна діяльність зумовлює випадання значної кількості опадів.  

Термічний режим території досліджень визначають помірно-континентальним 

типом річного ходу температури. Середньорічна температура повітря становить 6,8-7,4°С. 

Найтеплішим місяцем року є липень з середніми температурами повітря від +17,6 до 

+18,5°С. Середня температура найхолоднішого місяця простежуються у січні (від -4,4 до 

— 4,7°С). Амплітуда річних коливань температури - 22-23°С, що свідчить про помірну 

континентальність клімату.  

Середня максимальна температура повітря в липні становить +24,3-+24,7°С, а 

абсолютний максимум припадає на серпень (+37-+38°С). Середня мінімальна температура 

січня -7,9°С; абсолютний мінімум у лютому-36°С.  

Сума додатних температур (вище 0°С) у межах Кременецьких гір становить 3025°С 

(мс Білокриниця). Перехід температури повітря вище 0°С відбувається в середньому 10-11 

березня, а у зворотному напрямку - 25-27 листопада. Період з додатними температурами 

триває 259-262 дні. Перші заморозки у повітрі з’являються на початку жовтня, останні - у 

другій декаді квітня.  

Період з середньодобовими температурами вище 5°С триває 205-210 днів (від 

п’ятого квітня до першого листопада). Сума температур за цей період становить 2 710-2 

880°С.  

Вегетаційний період (і >10°С) на території досліджень розпочинається в середньому 

25-30 квітня і триває до першого-шостого жовтня. Сума активних температур - 2 318-2 

565°С.  

Середня багаторічна сума опадів коливається в межах від 664—705 мм. Найвологішими 

місяцями є червень та липень (кількість опадів становить відповідно 80-100 та 90-106 мм). 

Найменше опадів випадає у лютому - 27-28 мм. Загалом, протягом теплого періоду року 

(квітень-жовтень) випадає 443-528 мм опадів, а холодного (листопад-березень) - 153-177 мм. 

Коефіцієнт зволоження за Поповим становить 2,6-2,8.  
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Грунти 

Переважаючими ґрунтами є ясно- та сірі опідзолені і дернові різного ступеня 

змитості та оглеєності. Ці землі відносяться в основному до низької та дуже низької 

якості. 

З містобудівної точки зору, в залежності від ступеня придатності ділянки під 

забудову, територія села Затишшя визначена як сприятлива, малосприятлива та 

несприятлива для будівництва. Малосприятливі (ділянки з ухилами схилів від 8 до 15%) 

та несприятливі (ухил території більше 15 %) території для будівництва розташовані в 

балках. 

Територіальна близькість села Затишшя до міста Почаїв, а також рекреаційний 

потенціал є вагомим стимулом для подальшого розвитку населеного пункту та робить 

його територію інвестиційно привабливою.  

Між селом Затишшя, містами Почаїв та Кременець встановлені сталі 

адміністративні, виробничі, трудові, культурно-побутові та рекреаційні зв’язки. 

Дані фактори створюють певні конкурентні переваги для розвитку села. 

Зовнішніми обмеженнями для розвитку забудови населеного пункту є лісовий масив 

у західному та східному напрямках, а також межі Почаївської міської ради. 

 

2.1.2 Аналіз внутрішніх чинників 

Незважаючи на відсутність місць прикладення праці в селі, а також недостатньої 

кількості об’єктів соцкультпобуту тощо останні 5 років в селі Затишшя спостерігається 

динаміка збільшення чисельності населення (табл. 2.1).  

Таблиця 2.1 

Характеристика змін загальної чисельності населення села Затишшя, осіб 

Рік 2014 2015 2016 2017 2018 

Кількість 

населення 

276 278 279 285 287 

 

Незначне збільшення чисельності населення, в основному, відбувається за рахунок 

природного приросту населення.  

Відповідно до наданих вихідних даних, наданих Почаївською міською  радою,  

частка працездатного населення становить 29%. Наявність трудових ресурсів є 

стимулюючим чинником для розвитку виробничої інфраструктури села. 

Діаграма 2 

Вікова структура населення села Затишшя, осіб 
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За даними міської ради основна частина працездатного населення села Затишшя 

мають роботу в особистих господарствах, невелика частина – в установах освіти. Решта 

працездатних жителів працевлаштовані в інших населених пунктах, частина -  безробітні. 

Наявність незабудованих земель, придатні природні умови та розвинена транспортна 

інфраструктура спрощують можливості урбанізації території і розширення села. Під 

розвиток житлової забудови передбачається територія  у північному та північно-східному 

напрямках села, а також  в центральній частині між двома існуючими житловими 

масивами.  

Найбільш потенційно привабливою для розвитку комунально-складських об’єктів є 

територія в північно-західній частині населеного пункту. Для розвитку комунально-

складської зони доречно використовувати території, що знаходяться в межах СЗЗ 

існуючого кладовища.   

Наявність великої кількості лісових масивів підвищує рекреаційний потенціал села.  

Разом з тим серед стримуючих чинників необхідно відмітити низьку забезпеченість 

централізованими інженерними мережами та ненормативну вулично-дорожню мережу в 

існуючій забудові. 

Централізоване газопостачання здійснюється природним газом.  

Електропостачання забезпечується від існуючої державної електромережі.  

Також частково встановлено стаціонарні телефони.  

До негативних чинників розвитку села відноситься відсутність централізованого 

водопостачання та каналізування, недостатній розвиток об’єктів соціальної та виробничої 

інфраструктури села.  

Дані про аналіз відповідності якості навколишнього середовища гігієнічним 

нормативам відсутні. Геохімічне обстеження території села не проводилось.  

Джерелом шуму на території населеного пункту є рух автотранспорту по вулицям та 

автодорозі Н-02. Проте, враховуючи невелику кількість автотранспорту та забезпеченість 

великою кількістю землями лісогосподарського призначення с обох сторін села  можна 

стверджувати, що негативний акустичний вплив на житлову та громадську територію 

повністю відсутній.  

На незабудовані території населеного пункту поширюються обмеження для 

забудови житловими та громадськими об’єктами в СЗЗ від території кладовища. 

Незначний електромагнітний вплив на території житлової забудови створюють лінії 

електропередач 10 кВ, розташовані у південній частині села.  

На підставі проведеного аналізу визначено ділянки, які віднесено до сприятливих 

для перспективного освоєння під житлову, громадську, комунально-складську території. 

 

2.2 Визначення найбільш стимулюючих і обмежуючих факторів, які переважно 

впливають на структуру, параметри розвитку економіки та напрямки 

використання території 

Найбільш стимулюючими факторами розвитку економіки села Затишшя є:  

 географічне розташування, територіальна близькість до міста  Почаїв, районного 

центру – міста Кременець; 

 забезпеченість транспортною  інфраструктурою (проходження прилеглої 

автодороги  Н-02); 

 наявність вільних земель, придатних для освоєння житлової та громадської 

забудови; 

 наявність територій, придатних для розташування комунально-складських 

об’єктів та можливостей для розвитку підприємств. 

Обмежуючими факторами територіального розвитку є лісовий масив  у західному та 

східному напрямках та ухили рельєфу більше 15%. 
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Одним з основних стримуючих факторів розвитку населеного пункту є низька 

інженерна забезпеченість (на території села відсутні очисні споруди як дощової так і 

господарсько-побутової каналізації).  

 

2.3 Аналіз інтересів суміжних територіальних громад 

Між населеними пунктами с. Затишшя, містами Почаїв і Кременець склались сталі 

трудові, соціально-культурні взаємозв’язки. Школярі середніх та старших класів 

навчаються в школі м. Почаєва. Також населення села Затишшя користується медичними 

установами та дозвільними, торгівельними та обслуговуючими закладами міста Почаєва. 

Частина працездатного населення села зайнята на підприємствах і установах навколишніх 

населених пунктів, особливо у місті Почаїв. Село, що проектується (як і інші села в 

околицях районного центру), виконує для району компенсуючі функції, частково 

заповнюючи дефіцит у відповідних ресурсах для задоволення потреб мешканців в 

рекреації, ділянках для ведення садівництва та житлового будівництва. За рахунок 

рекреаційного потенціалу, транспортної доступності та конкурентно-спроможної ціни на 

землю село Затишшя є привабливими для подальшого освоєння.  
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3 ПРОПОЗИЦІЇ ТА ОБГРУНТУВАННЯ ПЕРСПЕКТИВНОГО РОЗВИТКУ ТА 

ВИКОРИСТАННЯ ТЕРИТОРІЇ СЕЛА ЗАТИШШЯ 

3.1 Характеристика намірів, які визначені в іншій містобудівній документації 

щодо використання території села 

На даний час актуальної  та затвердженої містобудівної документації регіонального 

рівня немає. Дані про Схему планування Кременецького району відсутні. 

При розробленні Генерального плану враховано розроблені в 2017 році проектні 

рішення  Схеми планування Тернопільської області. Відповідно до її рішень додаткові 

планувальні обмеження для забудови села відсутні. 

Інших намірів щодо використання територій села Затишшя, а також прилеглих до 

них земель  в раніше розробленій містобудівній документації немає. 

 

3.2 Визначення необхідності додаткових потреб населеного пункту в територіях 

та обґрунтування пропозицій щодо зміни меж. Пропозиції щодо економічно, 

соціально доцільних видів господарської діяльності 

Галузева структура економічної діяльності та зайнятості населення    

З урахуванням рекреаційного потенціалу території село Затишшя, а також 

територіальної  близькості до міст Почаїв та Кременець, можна прогнозувати збільшення 

попиту на житлову забудову в цьому селі. На сьогодні до міської  ради  надходять заяви 

на виділення земельних ділянок для освоєння під житлову забудову. Забудова нових 

територій відбувається, в першу чергу, в північному напрямку від існуючої забудови. 

Враховуючи наявність ще не забудованих територій, виникає необхідність 

систематизувати та організувати самовільно забудову.  

Для розвитку містоутворюючих зон населеного пункту пропонується розвивати 

комунально-складську зону в північно-західній частині. На цих територіях можуть бути 

працевлаштовані жителі села Затишшя.  

Разом з тим необхідно відмітити низьку дохідність місцевого бюджету, що 

ускладнює вирішення соціальних питань та забезпечити достатній рівень обслуговування 

території. Ці питання можуть бути збалансовані за рахунок розміщення нових  

комерційних об’єктів, підприємств на вільних ділянках.  

Таким чином, розвиток  житлового будівництва в майбутньому буде збалансовано 

виділенням  нежитлових (комунально-складських, громадських) територій на підставі  

рішень Генерального плану, на яких буде створено достатньо робочих місць і які стануть 

основою наповнення місцевого бюджету. 

Проектними рішеннями передбачається, що частина населення буде 

працевлаштована в сфері обслуговування на базі проектних об’єктів. Щоб забезпечити 

життєдіяльність всього населення, яке проживатиме на перспективу, необхідне 

збільшення потужності та кількості об’єктів соцкультпобуту. Таким чином, 

передбачається збільшення працюючих в сфері соціально-культурного обслуговування, 

житлово-комунального господарства, торгівлі, громадського харчування, побутового 

обслуговування, транспорту, зв’язку, тощо.  

Зона, в якій розташовані село Затишшя, надає переваги для розвитку рекреаційної 

функції. Зелений туризм – ще один можливий напрямок розвитку населеного пункту. 

Зважаючи на наявність природних ресурсів, близького розташування історичних міст  

Почаїв та Кременець Генеральним планом передбачається розвиток мережі зеленого 

туризму. Сільський зелений туризм розглядається як одне з джерел прибутку місцевого 

бюджету, як компонент комплексного розвитку інфраструктури села. На території села є 

всі фактори для успішного розвитку сільського туризму: 
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- чисте природне середовище; 

- лісові масиви з заходу та сходу; 

- хороша транспортна доступність; 

- низький рівень індустріалізації тощо. 

Частину територій (з несприятливим рельєфом для забудови) села Затишшя 

пропонується використовувати для сільськогосподарських потреб. З урахуванням 

територіальної  близькості  м. Почаїв  актуальним буде вирощення сільськогосподарської 

продукції для не тільки для потреб села, а й міста.  

Таким чином, з урахуванням майбутнього розвитку населеного пункту, 

пропонується включення в проектні межі таких територій: 

- сільськогосподарського призначення – 72,12 га; 

- зелених насаджень спецпризначення – 1,37 га; 

- лісів – 153,83 га; 

- доріг, проїздів – 7,41 га. 

 

3.3 Визначення територій з особливими умовами використання. 

Положення села Затишшя в Регіональній схемі формування екологічної мережі 

Тернопільської області 

 

В межах села Затишшя відсутні дані щодо розташування пам’яток культурної 

спадщини та об’єктів природно-заповідного фонду.  

 

Території, які попадають в санітарно захисні зони від кладовища мають 

обмежене функціональне використання. На них заборонено, як правило, розташування 

таких проектних об’єктів: 

 житлових будинків з прибудинковими територіями, гуртожитків; 

 дитячих дошкільних закладів, загальноосвітніх шкіл, лікувально-профілактичних 

та оздоровчих установ; 

 спортивних споруд, садів, парків, садівничих товариств; 

 джерел водопостачання, водозабірних споруд. 

 

В охоронній зоні лісів (20 та 50 м) забороняється будівництво.  

Існують також планувальні обмеження для забудови в охоронній зоні ліній 

електропередач, мереж та споруд газопостачання. 

 

Положення села Затишшя в Регіональній схемі формування екологічної мережі 

Тернопільської області 

Відповідно  до розробленої в 2008 році Регіональної схеми формування екологічної 

мережі Тернопільської області передбачено об’єднання усіх розрізнених ділянок 

природно-заповідного фонду в єдиний екологічний каркас.  

Згідно з Законом України «Про екологічну мережу України», екомережа – це єдина 

територіальна система, яка утворюється з метою поліпшення умов для формування та 

відновлення довкілля, підвищення природно-ресурсного потенціалу території України, 

збереження ландшафтного та біорізноманіття, місць оселення та виростання цінних видів 

тваринного й рослинного світу, генетичного фонду, шляхів міграції тварин через 

поєднання територій та об’єктів природно-заповідного фонду, а також інших територій, 

які мають особливу цінність для охорони навколишнього природного середовища і, 

відповідно до законів та міжнародних зобов’язань України, підлягають охороні. 
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Структурними елементами екомережі є: природні ядра, екокоридори, 

відновлювальні райони, буферні зони. 

Вся система регіональної екомережі області є складовою системи широтних 

екокоридорів Галицько-Слобожансько-Прикарпатсько-Дністровського вузла національної 

екомережі в межах Опільського, Придністровського, Товтрового і, частково, 

Малополіського біогеографічних макроекокоридорів (біогеографічних макрорегіонів). 

 Відповідно до розробленої Регіональної схеми  формування екологічної мережі 

Тернопільської області територія села Затишшя входить до складу Кременецького 

ландшафту Гологоро-Кременецької групи. Кременецькі гори простягаються з північного 

сходу на південний захід на довжину близько 60 км. Вони не є суцільним хребтом, а 

складаються з окремих підвищень – гір-останців, є яскравим прикладом ерозійних гір. 

Відносні висоти сягають близько 200 метрів, абсолютні – понад 400 м. Нижня і середня 

частина схилів вкриті лісами штучного походження. Тут представлені соснові, дубово-

грабові, дубові, дубово-ясенево-модринові, вільхові та інші ліси, багаті чагарниками та 

трав’яними рослинами. 

Особливостями Кременецького екокоридору є значна його залісеність (до 50%), 

наявність лучно-чагарникової природної рослинності, що використовується під пасовища, 

з незначною часткою орних земель в його південно-західній частині. Екокоридор 

виконуватиме функції міграційних шляхів між природними ядрами “Кременецьке” у 

складі філії державного заповідника “Кременецькі гори”, Веселівсько-Довжоцьким 

природним ядром у складі Довжоцького та Веселівського ботанічних заказників 

загальнодержавного значення, природним ядром “Суразьке” у складі лісового заказника 

загальнодержавного значення “Суразька дача”, Малополіським та Стіжоцько-Іловецьким 

природними ядрами. Приуроченість до екологічного коридору п’ятьох природних ядер 

національного, міжрегіонального та місцевого рангів дає підстави вважати цей фрагмент 

екокоридором національного рангу. Його ширина коливається від 4 до 14 кілометрів. 

За особливостями землекористування у межах коридору можна виділити два 

відтинки: перший – від с. Крутнів Кременецького району до м. Кременця відзначається 

мозаїчною структурою ландшафтів, в основі якої лежить чергування лучних (14,9% 

території) та лісових (24,1%) екосистем зі значною часткою орних земель (40,1%) та 

земель під населеними пунктами й дорогами (близько 20%) (табл. 2.). 

Другий відтинок від м. Кременеця до с. Мала Яловиця, і далі до межі з Рівненською 

областю має більш однорідну ландшафтну структуру з переважанням лісової рослинності. 

Його ширина становить пересічно 4 кілометри. У структурі землекористування 

переважають ліси, якими зайнято близько 60% території, ще 13,1% зайнято лучною 

рослинністю. На цьому відтинку трапляється 4 сільські населені пункти на периферії 

екокоридору і м. Кременець. 

У межах екокоридору зосереджено близько 40 заповідних об’єктів, у тому числі 

низка заказників загальнодержавного значення: Веселівський та Довжоцький ботанічні 

заказники, лісовий заказник “Суразька дача”, який контактує з екологічним коридором, 

ряд великих загальнозоологічних заказників місцевого значення. Особливу цінність 

становлять ландшафти філій заповідника «Медобори», “Кременецькі гори». 

Перспектива формування національного природного парку “Кременецький” площею 

близько 19 тис. га дасть можливість впорядкувати туристично-рекреаційну діяльність у 

межах екологічного коридору, переорієнтувати агрогосподарську й лісогосподарську 

діяльність на туристично-рекреаційну. 

У південно-західній його частині природна рослинність значно фрагментована, що 

дає підставу для виділення територій відновлення вздовж горбогірного пасма в околицях 

населених пунктів: 1) Дунаїв, Рудка, Кокорів, Комарин, Старий Тараж на площі близько 

20 км2. 2) Борщівка, Старий Тараж, Почаїв, Лосятин площею близько 18 км2. Враховуючи 
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горбогірний характер місцевості, відносно високий відсоток лучної рослинності, 

провідним видом ренатуралізації необхідно вважати відновлення лісової рослинності. 
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Заходи, які необхідно здійснити для впровадження регіональної схеми екомережі в 

практику охорони довкілля області: 

1. Розробити місцеві схеми екологічної мережі в розрізі адміністративних районів, 

сільських, селищних, міських рад та власників і користувачів земельних ділянок. 

Створити картосхеми зонування територій та об'єктів екомережі на яких відобразити: 

ключові території екомережі, буферні зони, сполучні території, відновлювальні території.  

2. Створити бази даних елементів екологічної мережі в районах, визначити ділянки 

для формування складових елементів екомережі в області в розрізі районів. 

3. Організувати у межах біологічних ядер об’єкти природно-заповідного фонду, 

визначені регіональною схемою екомережі, державними та обласними програмами 

формування екомережі, розвитку заповідної справи та рядом інших програм. 

4. Провести інвентаризацію місць виростань видів рослин та місць проживання, 

відтворення, концентрації під час міграцій видів тварин, уключених до Червоної книги 

України, регіонально рідкісних видів флори й фауни, місць поширення рослинних 

угруповань, уключених до Зеленої книги України, інших раритетних видів флори та 

фауни, оцінку стану їхніх популяцій та виготовити: 

- картосхеми поширення рослинних угруповань, включених до Зеленої книги 

України  

- картосхеми ареалів видів тварин і рослин. 

5. Провести інвентаризацію територій, перспективних для заліснення та виготовити 

картосхему таких територій. 

6. Провести інвентаризацію земель, що підлягають консервації, виведенню з 

господарського та іншого використання, рекультивації тощо й виготовити схему охорони 

земель. 

7. Розробити заходи щодо забезпечення фінансової та іншої підтримки власникам і 

користувачам земельних ділянок в межах територій та об’єктів екомережі. 

8. Розробити проекти водоохоронних зон і прибережних смуг навколо водних 

об’єктів в області. 

9. Установити в натурі (на місцевості) межі територій та об’єктів природно-

заповідного фонду, наявних в області. 

11 Створити Переліки територій та об’єктів екомережі. 

12. Здійснювати постійний державний моніторинг екомережі. 

 

3.4 Обґрунтування розподілу територій за видами та режимами 

функціонального використання, вдосконалення архітектурно-планувальної 

організації території 

Проектом генерального плану села Затишшя пропонується продовжити розширення 

забудови в напрямках:  

1) на північ від існуючої забудови північного масиву  – житлова садибна забудова з 

об’єктами громадської та інженерної інфраструктури; 

2) на захід -  комунально-складська та комерційна територія в СЗЗ  існуючого 

кладовища; 

3) між північним і південним існуючими масивами – житлова садибна забудова з 

об’єктами громадської та інженерної інфраструктури.  

В проектних межах населеного пункту на територіях, які розташовані в охоронній 

зоні лісу чи за ухилом рельєфу непридатні для здійснення забудови, передбачено 

сільськогосподарські території чи зелені насадження. 
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Біля громадських центрів пропонується розташування мережі зелених насаджень 

загального користування.  

Комунально-складська та комерційна зона, яку передбачається  розвивати 

населеному пункті,  створить передумови розвитку об’єктів підприємницької діяльності, 

що відповідає містобудівним нормам, підвищує їх інвестиційну привабливість та створить 

нові надходження до місцевого бюджету громади.  

Співвідношення площ проектних функціональних зон села Затишшя показано в 

діаграмі 3. 

Функціональне зонування села Затишшя 

Діаграма 3 

 

 

 

Планувальна структура нових житлових масивів села Затишшя передбачена з 

урахуванням особливостей наявного рельєфу, даними земельного кадастру, планувальних 

обмежень та вільних від забудови територій.  

Генпланом пропонується продовження розвитку існуючого житлового масиву в 

північному напрямку.  При цьому пропонується розташування в ньому громадського 

центру з об’єктами повсякденного  та періодичного обслуговування.   

Також пропонується об’єднати дві розірвані частини населеного пункту кварталами 

з садибною житловою та громадською забудовою. 

Проектний громадський центр пропонується об’єднати озелененим бульваром з 

лісовим масивом, що розташований в східній частині населеного пункту. 

Також з урахуванням радіусів обслуговування  передбачено розташування закладу 

торгівлі, громадського харчування в центральній частині проектного населеного пункту. 

Даний громадський підцентр передбачено в місці, де пропонується створення паркових 

зон (в охоронній зоні лісу), які водночас бульварами, лісовими масивами об’єднуються в 

одну, спільну для всього населеного пункту, зону зелених насаджень для відпочинку 

населення. 
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Структура та тип забудови визначили мережу нових вулиць і розміри житлових 

кварталів. Території нової забудови забезпечуються зовнішніми транспортними зв’язками 

та ув’язані в систему існуючої вулично-дорожньої мережі.  

В існуючій забудові села пропонується реконструкція вулично-дорожньої мережі 

таким чином, щоб максимально забезпечити сучасні потреби населення. Генеральним 

планом передбачається ширина існуючих вулиць в червоних лініях з урахуванням 

майбутньої реконструкції з можливим прокладанням інженерних комунікацій, 

нормативної проїжджої частини та тротуарів. 

На нових територіях передбачено планування вулиць, що забезпечать прокладання 

інженерних коридорів необхідної потужності, зв’яжуть всі квартали єдиною 

транспортною мережею як в населеному пункту, так і забезпечать зовнішні зв’язки. 

Для життєзабезпечення житлової, громадської, комунально-складської та 

комерційної забудови існуючих та проектних територій, передбачено ділянки для 

розміщення об’єктів інженерного призначення (артезіанські свердловини, очисні споруди 

дощової каналізації, каналізаційні насосні станції), які розосереджені по населеному 

пункту згідно з проектними рішеннями. 

Генеральним планом запропоновано такий планувальний розвиток плану населеного 

пункту, що збільшує інтенсивність використання території під основні функції.  

 

3.5 Розрахунок перспективної чисельності населення 

Чисельність населення, яке проживає на землях житлової забудови, відповідно до 

вихідних даних приймається - 287 жителів. 

В проекті перспективну чисельність населення визначено з урахуванням ємності 

території, відведеної під житлову забудову (табл. 3.1). 

 

Таблиця3.1 

Демографічна ємність нових територій  

Тип забудови 

Територія 

нової 

житлової 

забудови, га 

Щільність, 

жит./га 

Перспективна чисельність 

населення в новій житловій 

забудові, осіб. 

Садибна 52,83 15-18 913 

 

Таким чином, з урахуванням існуючої кількості жителів (287 осіб, демографічної 

ємності територій при розмірі садибних ділянок (0,15-0,25 га), проектом приймається 

загальна прогнозована чисельність населення на проектний період – 1200 осіб. 

 

3.6 Визначення обсягів і структури житлового будівництва 

Генеральним планом на перспективу зберігається вся житлова забудова, у яких 

населення мешкає постійно. Забудова житлових територій, розташованих в охоронних 

зонах ЛЕП буде мати обмеження до моменту його зняття (перенесення даних інженерних 

комунікацій).  

Існуюча забудова кварталів не має архітектурної виразності – вони формувались 

історично вздовж основних вулиць. Генеральним планом передбачається ущільнення 

існуючої житлової забудови, яка не попадає в СЗЗ кладовища, з використанням вільних 

від забудови територій. При цьому в деяких кварталах збільшиться щільність забудови та 

значно покращиться архітектурна виразність забудови вулиць.  
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На нових територіях у селі Затишшя пропонується розмістити на розрахунковий 

період 304 садибних будинки.  

Квартали нової житлової забудови планувально ув’язані з існуючою вулично-

дорожньою мережею, рельєфом місцевості та мають більш чітку структуру.  

Таблиця 3.2 

Зведені показники обсягів розміщення нового житлового будівництва  

Проектний період (всього) 

Село 

 
Обсяги будівництва: 

Тис. м2 

(всього) 

Чисельність населення 

(всього) 
 

На нових територіях, 

буд. (кв). 

Затишшя 304 45,6 913 

 

З урахуванням існуючого житлового фонду та населення проектна кількість 

будинків становитиме 3268. Загальна кількість жителів на проектний період в селі 

Затишшя становитиме 1200 осіб  (з них 287 - існуючі). При цьому проектом 

передбачається орієнтовна щільність населення садибної забудови – 17 жит./га. 

 

3.7 Розрахунок потреб у закладах соціально-культурного обслуговування 

населення 

Кількість, склад і розміщення громадських центрів у структурі населеного пункту 

прийнято з урахуванням його величини, функціонально-планувальної структури, 

історичних особливостей формування плану та ландшафтно-природних характеристик. 

Генеральним планом на проектний період передбачається розміщення громадських 

об’єктів різних рівнів обслуговування для забезпечення повсякденних і періодичних 

потреб населення. 

Основний громадський центр села Затишшя пропонується розташувати на території 

нової забудови (квартал №8) з урахуванням розташування основної частин проектних 

житлових територій. Планувальна структура нових територій забезпечує зручний зв’язок 

громадського центру з іншими новими житловими утвореннями, існуючою забудовою, 

проектною комунально-складською зоною.  В складі даного центру пропонується 

розташування об’єктів обслуговування: центр дозвілля та спорту, спорткомплекс, заклади 

торгівлі та громадського харчування, ФАП, Дитячий дошкільний заклад на 60 місць.  

В центральній частині села пропонується створення громадського  підцентру, який 

міститиме заклади торгівлі, обслуговування, харчування (квартал №22). 

 Будівлю існуючої школи пропонується перепрофільовувати в об’єкт 

обслуговування населення (в зв’язку з розташуванням в СЗЗ існуючого кладовища). При 

цьому пропонується використовувати шкільний автобус для підвезення дітей до школи в 

місті Почаєві. 

На територіях комунально-складського та комерційного призначення, пропонується 

розташування офісних будівель, готельних комплексів, об’єктів торгівлі, громадського 

харчування, сервісного обслуговування населення тощо. 

З урахуванням радіусів транспортної доступності проектом передбачено територію в 

складі комунально-складської зони (квартал №17) для розташування пожежного депо на  

1 автомобіль. 

Розрахунок установ і підприємств обслуговування за усередненими показниками 

наведено в табл. 3.3. 
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Таблиця 3.3 

Потреба в закладах культурно-побутового обслуговування в с. Затишшя 

Назви  

закладів 

Розрахункова 

норма  

Одиниця 

виміру 

Загальна  

місткість, 

зумовлена 

розрах. 

нормою 

Прийнято 

проектом 

У тому числі розміщуються 

в існуючих 

придатних 

будівлях 

у будівлях 

визначених під 

реконструкцію 

у нових будівлях 

1 2 3 4 5 7 8 9 

Загальноосвітня 

школа  

100% рівень 

охоплення дітей 

до 16 років 

учнів 233 233 

(в м. Почаєві) 

- - - 

 

Дитячий садок у межах 85% 

охоплення дітей 

дошкільного віку 

дітей 53 60 - - 

 

60 

 

Позашкільні 

установи, всього 

15,3 % від 

кількості 

школярів у 4-9 

класах 

учнів 18 18 

(в м. Почаєві) 

- - - 

Медамбулаторія 24 відвідування за 

зміну (на 1000 

чол.) 

відвідувань 

за зміну 

24 24 - - 24 

 

Аптека І-ІІ (ІІІ-V) 

категорій 

0.104 на 1000 

жителів 

об’єкт 0,1 1 - - 

 

1 

 

Центр дозвілля Зал 120 місць у 

залі на 1000 жит. 

місць 360 360 

 

- - 

 

360 

 

Бібліотека 3/3,5 чит. місць/ 

тис. книг 

3,6/4,2 3,6/4,2 - - 3,6/4,2  

(при закладах культури) 

Відділення зв’язку 0,16 об’єкт 0,2 в м. Почаєві - - - 
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Готелі 4,8  чол. 5 5 - - 5 

Магазини        

- продтоварів 85 м2 торг. пл. на 

1000 жителів 

м2 96 

 

100 

 

- - 100 

- промтоварів 165 м2 торг. пл. на 

1000 жителів 

м2 48 50 - - 50 

Ринкові комплекси 40 м2 торг. пл. на 

1000 жителів 

м2 48 50 - - 50 

 

Заклади 

громадського 

харчування 

40 місць на 1000 

жителів 

місць 45 50 - 

 

- 50 

 

Підприємства 

побутового 

обслуговування 

 9 роб. місць на 

1000 жителів 

роб. місць 11 11 - 5 6 

 

Пождепо 1 автомобіль на 5 

тис .населення 

а/м 1 1 - - 1 

Кладовище 

традиційного 

поховання 

0,1 га на 1000 

населення 

га 0,12 0,12 

на території 

м. Почаєва 

 

0,59 

(проектом 

закривається) 

- - 
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3.8 Пропозиції щодо розвитку вуличної мережі, організації системи транспорту, 

благоустрою та озеленення 

Генеральним планом розширюється забудова села Затишшя, а також змінюється 

структура вуличної мережі. З урахуванням планувальних обмежень населений пункт 

пропонується розвивати, в основному, в північному та західному напрямках.  

Генеральним планом пропонується розширення меж села Затишшя та збільшення 

його площі з 57,58 га до 293,31 га.  

Проектними рішеннями пропонується підтримання головного каркасу вуличної 

мережі населеного пункту Проектними вулицями №1, 2, 11, 6, 15, 16. 

Вздовж існуючих та проектних планувальних осей пропонується формування 

громадських центрів та підцентрів. Формування нової вуличної мережі передбачено таким 

чином, щоб забезпечити зв'язок існуючих забудованих територій з проектними масивами 

житлової забудови, громадськими центрами,  комунально-складськими  (комерційними 

зонами).   

Планувальна структура нових масивів населеного пункту передбачена, в першу 

чергу, з урахуванням рельєфу місцевості, існуючих планувальних обмежень, даними 

матеріалів інвентаризації, функціонального використання та типів забудови. Розміри 

кварталів дозволяють ефективно розпланувати територію під садибну забудову з 

ділянками оптимальних пропорцій. Вулична мережа забезпечує організацію зручних 

зв’язків житлової забудови з установами соціального обслуговування та місцями 

прикладання праці.  

Проїжджі частини вулиць запроектовано з 2 смугами руху та двосторонніми 

тротуарами.  

Генеральним планом визначено систему вулиць і проїздів, які повинні зберегтись, 

запроектовані відповідні профілі перерізів вулиць і червоні лінії згідно з нормативними 

вимогами. Дотримання цих пропозицій при реконструкції існуючої житлової забудови 

дозволить поліпшити структуру вулично-дорожньої мережі, рівень інженерного 

забезпечення та якість проживання на даних територіях. Розміри вулиць у червоних лініях 

прийнято з урахуванням можливості прокладання інженерних мереж, необхідних для 

досягнення сучасного рівня інженерного забезпечення. Проектом передбачається 

централізоване газопостачання, водопостачання та каналізування житлових будинків. 

Існуючі квартали будуть охоплюватись централізованими мережами поетапно, по мірі їх 

проведення. 

 

Планувальна система населеного пункту забезпечує: 

 необхідні швидкості руху; 

 безпеку руху пішоходів і транспортних засобів. 

Основні параметри плану, поперечного та поздовжнього профілів вулиць прийнято 

згідно з рекомендаціями ДБН В.2.3-5-2015 “ Вулиці та дороги населених пунктів.” 

Розрахункову швидкість транспорту по вулицях і проїздах населеного пункту 

прийнято 30-40 км/год.  

Рух транспортних засобів по вулицях регулюється за допомогою дорожніх знаків і 

горизонтальної розмітки проїзної частини вулиць і проїздів . 

Для забезпечення комфортності руху транспортних засобів радіуси заокруглень на 

перехрестях вулиць прийнято не менше 12 м по краю проїзної частини. 

Дорожні знаки повинні встановлюватись в зеленій зоні вулиць на відстані 0,6 м від 

бордюру чи краю проїзної частини до краю дорожнього знаку і на висоті 2 м. 
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У місцях пішохідних переходів на проїзну частину дороги повинна наноситись 

розмітка типу «зебра» і встановлюватись відповідні дорожні знаки. 

Дорожня розмітка повинна наноситись морозостійкими емалевими фарбами. На 

проїзну частину повинна наноситись розподільча лінія вулиці, яка розділяє протилежні 

напрямки руху. 

Обладнання вулиць технічними засобами організації дорожнього руху здійснюється 

відповідно до чинних державних стандартів (ДСТУ 4100-2002 «Знаки дорожні. Загальні 

умови. Правила застосування», ДСТУ 2587 «Розмітка дорожня. Методи контролю. 

Правила застосування», ДСТУ 2734-94 «Огородження дорожні тросового типу. Загальні 

технічні умови», ДСТУ 2735-94 «Огородження дорожні і напрямні пристрої. Правила 

використання. Вимоги безпеки дорожнього руху») і розробляється на наступних стадіях 

розроблення проектної документації. 

Для підвищення безпеки руху в нічні години на вулицях запроектовано освітлення 

ліхтарями. Освітлення вулиць виконується згідно з вимогами ДСТУ 3587 та СНиП ІІ-4-79 

«Природне та штучне освітлення». 

Головний під’їзд до села здійснюються зі сторони автодороги Н-02. Також з 

південної частини присутнє транспортне сполучення від міста Почаїв. 

Генеральним планом передбачається забезпечення населення послугами 

громадського транспорту. Окрім транзитних маршрутів (по автодорозі Н-02) 

передбачається внутрішньосільський маршрут, який проходитиме по вулицям: Проектна 

14, 15, 1, 6, 11. Із врахуванням нормативних радіусів пішохідної доступності передбачено 

мережу зупинок громадського транспорту.  

На даний час у населеному пункті практично відсутні тротуари, рух пішоходів 

здійснюється по узбіччях вулиць, а в більшості випадків - по проїзній частині, особливо на 

вулицях з шириною 4-6 м між парканами. Це постійно створює небезпечні ситуації на 

вулицях. Для поліпшення такого стану проектом закладено профілі вулиць з 

двосторонніми тротуарами.  

Існуюча протяжність вулиць та проїздів з твердим покриттям в селі Затишшя 3,9 км. 

Протяжність у проектних межах – 14,5 км. 

Благоустрій територій 

Вздовж автодороги Н-02 та прилеглих вулиць пропонується висаджувати дерева 

ширококронних порід, стійкі до вихлопних газів. Також вздовж автодороги Н-о2 

пропонується створення природних та штучних акустичних екранів, щоб зменшити її 

вплив на прилеглі території. 

Для формування та завершення архітектурно-художнього ансамблю забудови 

населеного пункту проектом пропонується встановлення малих архітектурних форм і 

споруд на головних площах села, у зоні громадського центру, при вході до парких зон а 

також  благоустрій та озеленення територій. 

У парковій зоні передбачається влаштування лав для відпочинку, встановлення ваз з 

квітами, урн, світильників, для озеленення застосовуються дерева та кущі декоративних 

порід. 

Зелені насадження відіграють значну роль як для поліпшення санітарно-гігієнічних і 

мікрокліматичних умов сільського населеного пункту, так і для формування його 

індивідуального вигляду. 

У межах генерального плану запропоновані озеленені території всіх трьох груп, що 

поділяються за містобудівною ознакою, а саме: загального, обмеженого користування та 

спеціального призначення. 

Озеленені території загального користування 

Генпланом передбачено організацію зелених насаджень загального користування 

села Затишшя біля громадських центрів, в охоронних зонах лісу. Також до складу зелених 



33 

 

 

насаджень загального користування віднесено бульвар, що поєднує зону парку, 

громадського використання з лісовим масивом. Громадський підцентр (квартал №22) 

передбачено в місці, де пропонується створення паркових зон (в охоронній зоні лісу), які 

водночас бульварами, лісовими масивами об’єднуються в одну, спільну для всього 

населеного пункту, зону зелених насаджень для відпочинку населення. 

Передбачена проектом на перспективу площа зелених насаджень загального 

користування становитиме 3,84 га. Забезпеченість становитиме  32 кв. м на люд.  

Наявність територій для облаштування зелених насаджень загального користування 

дає можливість широко застосовувати прийоми ландшафтної архітектури, великий 

асортимент дерев, кущів, квітів, газонних трав, притаманних для даної кліматичної зони. 

Реалізація намічених заходів із створення зелених насаджень загального 

користування дасть в майбутньому можливість забезпечити потреби перспективного 

населення.  

 

Озеленені території обмеженого користування 

До цієї групи відносяться зелені насадження, розміщені на території житлової 

забудови, комерційних, комунальних об’єктів, закладів громадського призначення. 

Житлова забудова на цей час займає 35,03 га. На її території домінують плодові 

дерева та кущі, висаджені біля будівель, більша частина присадибних ділянок зайнята 

городами.  

Згідно з генпланом, території житлової забудови будуть займати 87,29 га, 

комунально-складських територій – 10,97 га.  

Враховуючи важливу роль зелених насаджень, роботи із озеленення та благоустрою 

повинні проводитися на належному рівні, значна увага повинна приділятися оформленню 

фасадних частин ділянок, формуванню багатопланових пейзажів. 

 

Озеленені території спеціального призначення 

До цієї групи відносяться озеленені ділянки вулиць, територій, що попадають у межі 

санітарно-захисної зони кладовища, охоронну зону лісу.  

 

3.9 Організація інженерного забезпечення території 

Розділ виконано у вигляді схеми, де подано принципові рішення щодо інженерного 

забезпечення села Затишшя Кременецького району Тернопільської області.  

Розділ виконано на підставі таких основних нормативних документів:  

 ДБН Б.2.2-12:2018 «Планування і 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.2.5-20-2001 «Газопостачання»; 

 ДБН В.2.5-39-2008 «Теплові мережі» 

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

призначення»; 

 ДБН В.1.1-7-2002 «Пожежна безпека об’єктів будівництва»; 

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

споживання людиною». 
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 ДСТУ 3013-95 «Гідросфера. Правила контролю за відведенням дощових і 

снігових стічних вод з території міст і промислових підприємств»; 

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

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

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

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

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

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

 ДБН В.2.2-4-97 «Будинки та споруди дитячих дошкільних закладів»; 

 ДБН В.2.2-9-99 «Громадські будинки та споруди»; 

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

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

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

 

3.9.1. Водопостачання 

Існуючий стан 

На час складання проекту в селі діє локальна свердловина, яка охоплює частину 

споживачів. Населення, що не забезпечене водопостачанням від локальних систем, 

користується шахтними  колодязями, які розташовуються переважно на присадибних 

ділянках.  

В селі не вирішено у повній мірі питання протипожежного та технічного 

водопостачання.  

Проектні рішення 

Для забезпечення водопостачанням житлової, громадської забудови та проектних 

комунально-складських об’єктів проектом передбачається будівництво централізованої 

системи водопостачання з прокладанням водоводів у межах проектних червоних ліній 

вулиць (існуючих та тих, що проектуються). Передбачається влаштування об’єднаної 

системи на господарсько-побутові та протипожежні потреби. Передбачається приєднання 

водопровідних мере села до мереж об’єднаного кільцевого господарсько-питного та 

протипожежного водопроводу міста Почаїв. Для цього на подальших стадіях 

проектування необхідним є отримання технічних умов на приєднання від власника мереж. 

Проектом прийнято другу категорію надійності системи водопостачання за 

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

Ті елементи системи водопостачання, пошкодження яких може призвести до перебоїв у 

подаванні води на потреби пожежогасіння, проектом передбачено першої категорії 

(кільцеві водопровідні мережі з пожежними гідрантами, водонапірні башти тощо). 

Обсяги води на господарсько-питне водопостачання розраховано відповідно до ДБН 

Б.2.2-12:2018 «Планування і забудова територій», а також ДБН В.2.5-74:2013 

«Водопостачання. Зовнішні мережі та споруди».  

На час розроблення проекту існуюча кількість населення садибної забудови у селі 

складає 287 осіб. На розрахунковий період проектом додатково передбачається 913 осіб. 

Таким чином на розрахунковий період передбачається 1200 жителі садибної забудови.  

Середньодобовий (питомий) норматив господарсько-питного водоспоживання на 

одного мешканця садибної  забудови, що враховує витрати води на потреби громадських 

будівель прийнято 200 л/доб. Коефіцієнт, що враховує непередбачені витрати води на 

господарсько-питні потреби прийнято 1,05. Коефіцієнт добової нерівномірності 

водоспоживання прийнято 1,2. 

На розрахунковий період будівництва села розрахункова максимальна витрата води 

на господарсько-питні потреби житлових та громадських будівель прийнято 300 м3/добу.  
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Потреби комунально-складських об’єктів села у воді питної якості на перспективний 

період складуть 50 м3/добу. 

Сумарна витрата води на потреби села складе 300 + 50 = 350 м3/добу. 

Потрібна кількість робочих водозабірних артезіанських свердловин на 

розрахунковий період для компенсації водоспоживання споживачами села і забезпечення  

їх розрахункових потреб при 22-х годинній роботі насосів і дебітом – 10 м3/год 

(відповідно існуючих аналогів) прийнято 2 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 складе 3 шт.  

Для системи централізованого водопостачання проектом передбачається 

влаштування трьох нових артезіанських свердловин на взаємних відстанях, які 

виключають взаємний перетин їх гідравлічних зон впливу. Передбачається приєднання 

цих свердловин до централізованої об’єднаної системи водопроводу на господарсько-питн 

та протипожежні отреби. 

Для забезпечення санітарно-епідеміологічної безпеки та охорони від випадкового, 

або навмисного забруднення водоносного горизонту передбачається тампонаж існуючих 

свердловин (дивись креслення «Схема інженерного обладнання території»).  

Передбачається продовження експлуатації існуючих свердловин, що знаходяться на 

територіях виробничих підприємств для забезпечення потреб у воді цих підприємств без 

підключення цих свердловин до централізованої системи водопостачання при умові 

передбачення заходів захисту водоносних горизонтів від забруднення. Навколо проектних 

артезіанських свердловин пропонується передбачити зони санітарної охорони першого, 

другого та третього поясів (відповідно до вимог ДБН В.2.5-74:2013 розділ 15, а також 

Постанови Кабінету Міністрів України від 18.12.1998 року № 2024 «Про правовий режим 

зон санітарної охорони водних об’єктів»). На подальших стадіях проектування у межах 

кожного з поясів має бути встановлено спеціальний режим та визначено комплекс заходів, 

спрямованих на недопущення погіршення якості води.  

Зони першого поясу радіусом 30 м.  передбачається огороджувати парканом з 

металевої сітки висотою 2,0 м., а також смугою зелених насаджень (ДБН В.2.5-74:2013 

пункт 17.1.4, а також ДСТУ-Н Б В.2.6-188:2013). Проектом 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 проектування, виходячи з санітарних і гідрологічних 

умов. На території другого та третього поясів передбачається виявлення та тампонаж, або 

відновлення старих недіючих, дефектних або таких, що експлуатуються з порушеннями 

свердловин, шахтних колодязів, які створюють небезпеку забруднення водоносного 

горизонта, регулювання буріння нових артезіанських свердловин.  

Уточнений розрахунок необхідної кількості артезіанських свердловин пропонується 

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

документація ”). 

Вода, що має подаватися у мережі об‘єднаного господарсько-питного та 

протипожежного водопроводу за хімічним і бактеріологічним складом повинна 

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

призначеної для споживання людиною». 

Схему водопостачання пропонується виконувати згідно з вимогами розділів 9 та 12 

ДБН В.2.5-74:2013. 

Пропозиції щодо розташування водозабірних артезіанських свердловин дивись на 

кресленні «Схема інженерного обладнання території».  
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Остаточні рішення щодо забезпечення водопостачанням села, уточнені розрахунки 

об’ємів господарсько-побутового водопостачання, гідравлічні розрахунки мереж і споруд 

водопроводу пропонується виконувати (уточнювати) на подальших стадіях проектування 

(стадії “Проект” і “Робоча документація”). 

Потреби у воді для зрошування зелених насаджень, поливання та миття 

удосконалених покриттів села у перерахунку на одну людину прийнято 40 л. Поливання 

та зрошування пропонується проводити водами з накопичувальних резервуарів очищених 

поверхневих вод за допомогою поливальних автомобілів. 

Витрата води на поливання складе 40 м3/добу. 

Поливання територій, прилеглих до громадських будівель, комерційної забудови та 

комунально-складських будівель, пропонується здійснювати окремими системами 

поливальних водопроводів, що живляться від стаціонарних чи портативних поливальних 

насосних станцій. 

Поливання присадибних ділянок передбачається здійснювати від окремо 

розташованих на ділянках шахтних колодязів. 

Водопровідні мережі та споруди 

Існуючий стан 

Існуючі водопровідні мережі локального водопроводу виконані за комбінованою 

(кільцево-розгалуженою) схемою. 

Проектні рішення 

Водогони та мережі об’єднаної системи господарсько-питного та протипожежного 

водопроводу пропонується передбачати кільцевими з поліетиленових труб типу ПЕ-100 за 

ГОСТ 18599-83*. 

На кільцевих водопровідних мережах села пропонується встановлювати пожежні 

гідранти 125 мм. за ГОСТ 8220-85. Відстань до будівель і споруд, або їх частин, що 

обслуговуються гідрантами, не повинна перевищувати 200 м. по дорогах з твердим 

покриттям (пукти 12.16 та 13.3.4 ДБН В.2.5-74:2013 «Водопостачання. Зовнішні мережі та 

споруди»). Проектом пропонується водопровідні колодязі на мережах та камери 

перемикання на водоводах передбачати зі збірних залізобетонних елементів за ТПР 901-

09-11.84. 

Водопровідні мережі передбачається прокладати на відстанях від фундаментів 

будівель і споруд, передбачених у додатку И.1, а до інших підземних інженерних мереж – 

передбачених у додатку И.2 ДБН Б.2.2-12:2018 «Планування і забудова територій». 

 

3.9.2. Каналізування 

Існуючий стан 

На час складання проекту на території села відсутня система централізованого 

каналізування. Населення садибної забудови користується дворовими вбиральнями з 

водонепроникними вигребами. 

В селі відсутнє централізоване відведення та очищення дощових та снігових вод. 

Проектні рішення 

Господарсько-побутова каналізація 

Господарсько-побутова каналізація 

Проектом передбачається влаштування централізованої системи водовідведення 

господарсько-побутових стічних вод. Передбачається подавання стічних вод у 

каналізаційну мережу господарсько-побутової каналізації міста Почаїв для на очищення 

на каналізаційних очисних спорудах міста, реконструкція яких передбачена Генеральним 

планом міста. Для цього на подальших стадіях проектування необхідним є отримання 

технічних умов на приєднання від власника мереж. 
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Розрахункову максимальну добову кількість стічних вод від житлових та 

громадських будівель прийнято рівною розрахунковій максимальній витраті води на 

господарсько-питні потреби – 300 м3/добу.   

Розрахункову максимальну добову кількість стічних вод від комунально-складських 

об’єктів села прийнято 50 м3/добу. 

Сумарна розрахункова максимальна добова кількість стічних вод складе 300 + 50 = 

350 м3/добу. 

Проектом пропонується охоплення усіх проектних та існуючих (де є технічна 

можливість) територій села централізованим каналізуванням. Територію пропонується 

поділити на 4 басейни каналізування. Передбачається відведення стічних вод у межах усіх 

басейнів самопливними мережами на каналізаційну насосну станцію (КНС), що 

проектується для кожного басейну окремо. Від КНС напірними колекторами стічні води 

пропонується подавати до самопливних мереж наступного басейну каналізування аж до 

каналізаційних мереж міста Почаїв.  

Для забезпечення надійності відведення стічних вод передбачається усі напірні 

колектори господарсько-побутової каналізації прокладати у дві лінії. Пропозиції щодо 

трасування самопливних та напірних каналізаційних мереж дивись креслення «Схема 

інженерного обладнання території». 

Для житлових будинків існуючої садибної забудови, централізоване каналізування 

яких технічно неможливе, передбачається влаштування локальних очисних споруд, що 

мають бути розташовані на присадибних ділянках. 

Добова кількість господарсько-побутових стічних вод від одного садибного будинку 

без централізованого каналізування пропонується приймати 0,7 м3. 

Очисні споруди пропонується виконувати за окремими проектами та комплектувати 

септиками, або установками глибокого біологічного очищення і фільтруючими 

колодязями, чи полями підземної фільтрації (при умові достатньої глибини залягання 

грунтових вод та достатньої фільтрувальної здатності грунтів на ділянці). При цьому 

відповідно додатку И.3 ДБН Б.2.2-12:2018 санітарно-захисну зону від септиків 

пропонується приймати 5 м., від фільтруючих колодязів – 8 м., від полів підземної 

фільтрації – 15 м. 

Проекти локальних очисних споруд мають бути погоджені з органами санітарного 

нагляду Кременецького району Тернопільської області. 

Остаточні рішення щодо місць розташування каналізаційних насосних станцій 

(КНС), трасування самопливних та напірних каналізаційних колекторів, гідравлічні 

розрахунки самопливних і напірних мереж з визначенням їх діаметрів, розрахунки КНС за 

басейнами каналізування пропонується уточнити (виконати) на подальших стадіях 

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

 

Дощова каналізація 

Відведення дощових і снігових вод, а також надлишкових вод від поливання з 

території благоустрою і доріг проектної житлової забудови, а також частини існуючої 

житлової забудови пропонується здійснювати закритою системою дощової каналізації, з 

відведенням найбільш забрудненої частини стоку на очисні споруди дощової каналізації, 

що проектуються. Відведення дощових та снігових вод з решти території існуючої 

садибної забудови (не охопленої закритою системою дощової каналізації) пропонується 

здійснювати відкритою системою по поверхні. 

Проектом пропонується поділ території села на 2 басейни закритого каналізування 

дощових та снігових вод. Пропонується передбачати окремі очисні споруди для усіх 

басейнів, які мають бути виконані за окремими проектами, погодженими з органами 

санітарного нагляду Кременецького району Тернопільської області. 



38 

 

 

Схему каналізування дощових та снігових вод закритою системою прийнято таку. 

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

поливання вулиць, проїздів та площ з території кожного басейну каналізування 

самопливними мережами надходять до очисних споруд, що пропонується передбачати для 

кожного басейну окремо. Найбільш забруднену частину стоку (перші 20 хв. дощу), 

відповідно до вимог  ДБН В.2.5-75:2013, ДСТУ-Н Б.2.5-71:2013 та ДСТУ 3013-95, 

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

споруд пропонується 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 річку Іква 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 дощових та снігових вод, гідравлічні 

розрахунки мереж дощової каналізації з визначенням їх діаметрів за басейнами 

каналізування пропонується виконувати на подальших стадіях проектування. Остаточні 

рішення щодо способу організації відведення поверхневих вод пропонується прийняти на 

стадіях «Проект» та «Робоча документація».  

Для очищення найбільш забрудненої частини поверхневих вод проектом 

пропонується використовувати водоочисні установки, які відповідно до Висновку 

державної санітарно-епідеміологічної експертизи Міністерства охорони здоров‘я України 

при потужності до 25 м3/добу потребують розмірів санітарно-захисної зони 5 м. Ці зони 

встановлюються проектом. Пропозиції щодо розміщення очисних споруд поверхневих вод 

дивись креслення «Схема інженерного обладнання території».  

Продуктивність кожних очисних споруд каналізації поверхневих вод, остаточні 

місця та розміри майданчиків для їх розташування, місця та умови скидання очищених та 

умовно чистих дощових вод пропонується уточнювати на подальших стадіях 

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

санітарного нагляду Тернопільської області. 

 

Каналізаційні мережі та споруди 

Самопливна каналізаційна мережа та напірні трубопроводи проектом пропонується 

передбачати з поліетиленових труб типу ПЕ-100 за ГОСТ 18599-83*. 

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 додатку И.1, а до інших підземних інженерних мереж – 

передбачених у додатку И.2 ДБН Б.2.2-12:2018 «Планування і забудова територій». 

 

3.9.3. Теплопостачання 

Існуючий стан 

Опалення існуючих садибних житлових будинків села здійснюється поквартирно від 

автономних побутових теплогенераторів, що працюють на природному газі та на інших 

видах палива. Опалення громадських споруд здійснюється від місцевих 

теплогенераторних, що також працюють на природному газі та інших видах палива. 
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Проектні пропозиції 

На перспективний період проектом передбачається опалення індивідуальних 

садибних будинків, що проектуються, здійснювати від автономних побутових 

теплогенераторів, які розміщуються в кухнях або у відокремлених приміщеннях та 

працюють на природному газі. 

Опалення, вентиляцію та гаряче водопостачання громадських об’єктів 

передбачається здійснювати від окремо розташованих котелень у відповідності до ДБН 

В.2.5-67:2013 «Опалення. Вентиляція та кондиціонування», ДСТУ-Н Б В.1.1-27:2010 

«Будівельна кліматологія»; ДБН В.2.5-77:2014 «Котельні»; ДБН В.2.5-20-2001 

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

В.2.2-4-97 «Будинки та споруди дитячих дошкільних закладів», ДБН В.2.2-9-99 

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

В.2.2-23-2009 «Підприємства торгівлі», ДБН В.2.2-13-2003 «Спортивні та фізкультурно-

оздоровчі споруди» тощо, що працюють на природному газі. 

Для теплопостачання комунально-складських об’єктів пропонується влаштування 

окремих систем теплопостачання, за окремими проектами, з котельними, що працюють на 

природному газі.  

Розрахунок теплових потоків для споживачів теплової енергії села на перспективний 

період виконано на підставі таких кліматичних характеристик (ДСТУ-Н Б В.1.1-27:2010 

«Будівельна кліматологія»): 

 розрахункова температура для проектування опалення –20 °С; 

 середня температура найхолоднішого місяця –5,0 °С; 

 середня температура за опалювальний період –0,2 °С; 

 тривалість опалювального періоду 184 доби. 

Загальні теплові потоки на житлову забудову та громадські об’єкти наведено в 

таблиці 3.4 та таблиці 3.5. 

Таблиця 3.4 

ТЕПЛОВІ ПОТОКИ НА ЖИТЛОВІ БУДИНКИ  

№ 

п/п 
Найменування будівлі (споруди) 

Кількість  

будівель 

(квартир) 

 

Кількість 

поверхів 

Витрата тепла на 

опалення та гаряче 

водопостачання, 

МВт 

1 Індивідуальні садибні та багатоквартирні 

житлові будинки (існуючі) 
73 1-2 1,17 

2 Індивідуальні садибні житлові будинки 

(проектні) 
304 1-2 4,86 

 Всього:   6,03 

 

Таблиця 3.5 

ТЕПЛОВІ ПОТОКИ НА ГРОМАДСЬКІ СПОРУДИ 

№ 

п/п 
Найменування будівлі (споруди) 

Витрата тепла, МВт 

Опалення Вентиляція 

Гаряче 

водопоста-

чання 

Загальна 

1 Громадські споруди (існуючі) 0,01 - 0,01 0,02 

2 Громадські споруди (проектні) 0,25 0,15 0,23 0,63 
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 Всього: 0,26 0,15 0,24 0,65 

 

Загальна сумарна розрахункова потужність теплоспоживання складає 6,03 + 0,65 = 

6,68 МВт. Прийнято сумарну потужність джерел теплопостачання села на перспективний 

період 6,7 МВт. 

 

3.9.4. Газопостачання 

Існуючий стан 

На час складання проекту джерелом газопостачання села є ГРС «Почаїв». 

Забезпечення газом споживачів здійснюється мережами середнього та низького тисків.  

Проектні рішення 

Проектом пропонується забезпечення газом існуючої забудови залишити існуючими 

мережами. Забезпечення газом забудови, що проектується, пропонується здійснювати 

мережами середнього тиску, приєднуючи їх до існуючих мереж. На подальших стадіях 

проектування необхідним є проведення перевірочних розрахунків на пропускну 

спроможність існуючих мереж середнього та низького тисків та отримання технічних 

умов на приєднання від власника мереж. При необхідності проектом пропонується 

реконструкція мереж з перекладанням газопроводів більшого діаметра.  

Проектом пропонується прокладання газопроводів середнього тиску проектними 

вулицям села до садибної житлової забудови, об’єктів культурно-побутового призначення, 

що проектуються.  

До газопроводів середнього тиску пропонується під’єднувати комбіновані будинкові 

регулятори тиску газу (КБРТ) для індивідуальних садибних будинків, шафові 

газорегуляторні пункти (ШРП) та прибудованих теплогенераторних об’єктів культурно-

побутового призначення. Після ШРП та КБРТ газопроводи низького тиску пропонується 

прокладати безпосередньо до споживачів.  

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.2.2-12:2018 «Планування і забудова територій». 

Шафові газорегуляторні пункти передбачається розміщувати на відстанях від будівель, 

споруд та інженерних мереж, передбачених у таблиці 8 ДБН В.2.5-20:2001. 

Цей варіант прийнято для створення найбільш економічної і надійної в експлуатації 

системи газопостачання. 

Остаточний варіант системи розподілу газу по території села пропонується уточнити 

на подальших стадіях проектування після отримання технічних умов на газопостачання. 

Для обліку витрат газу у кожній кухні або приміщенні теплогенераторної передбачається 

встановлення побутового лічильника газу, в дахових котельнях та теплогенераторних також 

передбачається встановлення лічильників для комерційного обліку витрат газу. 

Загальні питомі годині і річні витрати газу за видами газопостачання зведено до  

таблиці 3.6. 

Таблиця 3.6 

ВИТРАТИ ПРИРОДНОГО ГАЗУ  

№ 

п/п 
Найменування будівлі (споруди) 

Годинні витрати 

газу, м3/год 

Річні витрати газу, 

млн. м³/рік 

Існуючий стан 

Індивідуальні садибні житлові будинки (73 будинки) 

1 Опалення 137,6 0,275 
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2 Приготування їжі (ПГ-4) та гаряче 

водопостачання 

44,8 0,072 

Громадські споруди 

3 Опалення  1,2 0,002 

4 Вентиляція - - 

5 Гаряче водопостачання 1,1 0,003 

Проектні об’єкти 

Індивідуальні садибні житлові будинки (304 будинки) 

6 Опалення 571,8 1,143 

7 Приготування їжі (ПГ-4) та гаряче 

водопостачання 

126,8 0,228 

Громадські споруди 

8 Опалення  29,2 0,055 

9 Вентиляція 17,5 0,014 

10 Гаряче водопостачання 26,3 0,077 

 РАЗОМ: 956,3 1,869 

 

Прийнято сумарні годинні витрати газу споживачами села 960 м3/год, сумарні річні 

витрати – 1,9 млн. м3/рік. 

  

Політика енергозбереження 

Висока надійність роботи системи енергопостачання є однією з вирішальних умов 

забезпечення ефективної життєдіяльності села. 

Система газопостачання є однією з складових частин системи енергозабезпечення. 

Від її надійної і гарантованої роботи залежить ефективність роботи встановленого 

газовикористовуючого обладнання, його коефіцієнт корисної дії. 

Основними заходами з економії газу є: 

 надійна і безпечна робота системи газопостачання – подавання природного газу на 

газові пальники у кількості і під тиском, які забезпечують максимальний ККД 

газовикористовуючого обладнання; 

 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; 

 упровадження 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; 

 упровадження високо економічного газового обладнання з високим коефіцієнтом 

корисної дії; 

 упровадження 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». 
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                   3.9.5. Електропостачання 

Існуючий стан 

Електропостачання споживачів електроенергії села здійснюється від 

електропідстанції ПС 35/10 «Почаїв» енергосистеми Тернопільської області. 

Споживачі в межах села отримують електроенергію по мережах 10 кВ та 0,4кВ, які 

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

Існуючі електромережі 10 кВ виконані на залізобетонних опорах та знаходяться в 

задовільному стані. 

Існуючі електромережі 0,4 кВ виконані на залізобетонних опорах та частково 

знаходяться в незадовільному стані. 

 

Проектні рішення 

На перспективу електропостачання села зміна джерела живлення не передбачається. 

Розрахунок перспективного споживання електроенергії та максимальних 

навантажень для потреб села для комунально-побутових та господарських споживачів 

виконано згідно ДБН Б.2.2-12:2018 по укрупнених показниках електроспоживання, в яких 

враховується громадський та житловий сектор села, підприємства комунально-побутового 

обслуговування, зовнішнє освітлення, системи теплопостачання, водопостачання та 

водовідведення. 

Закладена в проекті забезпеченість населення села житловою площею передбачає 

для мешканців більшу комфортність 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, в проекті прийнята 

величина питомого електропостачання на рівні 800 кВт год люд./рік при річній кількості 

годин використання максимуму електричного навантаження 3000 годин. 

Розрахунок перспективного споживання електроенергії та максимальних 

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

врахуванням досягнутого на теперішній час споживання електроенергії та приймається 

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

годин. 

Розрахунок електричних навантажень об’єктів громадсько-побутового призначення 

виконаний за питомими нормативами згідно з ДБН В.2.5.23-2010 «Проектування 

електрообладнання об’єктів цивільного призначення». 

Результати розрахунків перспективного споживання електроенергії та максимальних 

навантажень приводяться в таблицях 3.7, 3.8 та 3.9. 

 

Таблиця 3.7 

РОЗРАХУНОК ЕЛЕКТРИЧНИХ НАВАНТАЖЕНЬ 

 ГОСПОДАРСЬКО-ПОБУТОВИХ СПОЖИВАЧІВ 

№ 

п/п 

Найменування 

споживачів 

Загальна 

кількість 

мешканців, тис. 

осіб 

Питома норма,  

кВт год на 1 

мешканця в рік 

Річне 

споживання 

електроенергії,  

млн. кВт/год. 

Число годин 

використання 

максимуму 

навантаження, 

рік 

Загальне 

навантаження, 

тис. кВт 

Існую-

чий 

стан 

Розрах. 

період 

Існую-

чий 

стан 

Розрах. 

період 

Існую-

чий 

стан 

Розрах. 

період 

Існую-

чий 

стан 

Розрах. 

період 

Існую-

чий 

стан 

Розрах. 

період 

1 Господарсько-

побутові та 

0,287 

 

1,200 800 950 0,23 1,14 3000 4100 0,08 0,28 
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комунальні 

потреби 

населення 

 Разом     0,23 1,14   0,08 0,28 

 

Таблиця 3.8 

РОЗРАХУНОК ЕЛЕКТРИЧНИХ НАВАНТАЖЕНЬ 

КОМУНАЛЬНИХ ТА ГРОМАДСЬКИХ ОБ’ЄКТІВ 

№  

п/п 

Найменування 

споживачів 

Річне споживання 

електроенергії,  

млн. кВт, год. 

Число годин 

використання 

максимуму 

навантаження, 

рік 

Загальне 

навантаження, тис. кВт 

Існуючий 

стан 

Розрах. 

строк 

Існуючий 

стан 

Розрах. 

строк 

Існуючий 

стан 

Розрах. 

строк 

1 

Потреби 

громадських 

споруд  

0,03 1,19 4100 4100 0,01 0,29 

2 

Потреби 

комунальних 

cпоруд 

0,08 0,77 4100 4100 0,02 0,19 

 Разом 0,11 1,96   0,03 0,48 

 

Таблиця 3.9 

ЗВЕДЕНІ ЕЛЕКТРИЧНІ НАВАНТАЖЕННЯ СЕЛА 

№ 

п/п 
Найменування споживачів 

Річне споживання 

електроенергії, млн.кВт/год. 

Загальне навантаження,  

МВт 

Існуючий 

стан 

Розрах. 

строк 

Існуючий 

стан 

Розрах. 

строк 

1 Господарсько-побутові та 

комунальні потреби населення 
0,23 1,14 0,08 0,28 

2 Потреби громадських споруд  0,03 1,19 0,01 0,29 

3 Потреби комунальних 

cпоруд 
0,08 0,77 0,02 0,19 

4 Потреби комунально-

складських підприємств 

(орієнтовні) 

- 1,0 - 0,24 

 Разом 0,34 4,10 0,11 1,00 

 Інші невраховані витрати 10% 0,03 0,41 0,01 0,10 

 Всього 0,37 4,51 0,12 1,10 

 

Прийнято максимальне сумарне річне електроспоживання села на перспективний 

період 4,5 млн. кВт∙год/рік. Сумарна необхідна потужність джерел електропостачання 

прийнято 1,1 МВт. 
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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 квартир, 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, генеральним планом пропонується реконструкція існуючої трансформаторної 

підстанції 10/0,4 кВ з заміною трансформаторів на більш потужні. Передбачається також 

будівництво трьох нових трансформаторних підстанцій 10/0,4 кВ. Місце розташування 

нових трансформаторних, кількість трансформаторів та їх потужність, місця підключення 

до мереж напругою 10 кВ пропонується уточнити на подальших стадіях проектування 

відповідно до технічних умов енергопостачальної організації.  

Проектні трансформаторні підстанції передбачається розташовувати на відстані не 

менше 10 м від житлових будинків, 15 м – від оздоровчих закладів та 25 м – від 

лікувальних закладів. 

Електропостачання існуючих споживачів села передбачається здійснювати по 

існуючих електричних мережах напругою 10 і 0,4 кВ від існуючих трансформаторних 

підстанцій 10/04 кВ. Для електропостачання проектної забудови передбачається 

прокладання нових повітряних ліній 10 та 04 кВ. Джерелами електропостачання 

передбачаються реконструйована та нові трансформаторні підстанції. 

Протягом всього проектного періоду пропонується проводити реконструкцію та 

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

застарілого обладнання, впроваджувати енергозберігаюче обладнання та технології. 

Всі наведені у розділі параметри електрозабезпечення села мають уточнюватись на 

подальших стадіях проектування. 

 

3.9.6 Телефонізація та радіофікація 

На перспективний період потреба села у телефонах складає 415 телефонів. Для 

реалізації перспективної потреби у телефонах на території села передбачається 

встановлення малих архітектурних форм і розміщення там розподільчих шаф (РШ) з 

обмеженим доступом сторонніх осіб. 

Передбачається прокладання телефонного кабелю необхідної ємності в телефонній 

каналізації від АТС міста Кременець. Прокладання телефонних кабелів необхідної ємності 

в телефонній каналізації від РШ до будинків та споруд. Для визначення конкретного 

обсягу робіт та місця підключення передбачається отримання у оператора зв’язку 

технічних умов. 

На перспективний період потреба села у радіоточках складає 415 радіоточок. Для 

подальшої радіофікації села пропонується прокладання проводом РМПЗЭП 1х2х1,2 

розподільчої фідерної лінії від радіовузла типу РТВ-600 УМ-001 потужністю 600 Вт, що 

знаходиться у місті Почаїв вул. Лосятинська, 10. Остаточне місце підключення та обсяги 

робіт пропонується визначити після отримання технічних умов на підключення. 

Для забезпечення телебаченням села пропонується прокладання волоконно-

оптичних кабелів від найближчого оптичного вузла. На території села у захисних шафах 

пропонується встановити оптичні приймачі. Побудову мережі телебачення пропонується 

здійснювати за допомогою радіочастотного коаксіального кабелю з використанням 

телевізійних підсилювачів. 

Вибір вузла, траси прокладання, а також місць розташування оптичних приймачів 

пропонується здійснити на подальших стадіях проектування (стадії «Проект» і «Робоча 

документація»). 
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Для забезпечення інтернет зв’язком проектом передбачається приєднання до 

волоконно-оптичної лінії пропускною здатністю 100 Мб/с. Вибір провайдера 

пропонується здійснити на подальших стадіях проектування.  

 

3.9.7 Протипожежні заходи 

Для протипожежної безпеки села проектом передбачається використання пожежного 

депо на один пожежний автомобіль, будівництво якого передбачається проектом на 

території села. Депо має обслуговувати виробничу та житлову зони території села. При 

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

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

Витрата води на зовнішнє пожежогасіння та кількість одночасних пожеж прийнято 

згідно з таблицями 3 та 4 ДБН В.2.5-74:2013 «Водопостачання. Зовнішні мережі та 

споруди». Витрата складає 15,0 л/с на одну пожежу, а кількість одночасних пожеж – 1 шт. 

Розрахункову витрату води на потреби внутрішнього пожежогасіння прийнято 2 

струмини по 5 л/с. Разом витрата на внутрішнє пожежогасіння складає 10 л/с. 

Розрахункова кількість одночасних пожеж – 1 шт. 

Розрахунковий час зовнішнього пожежогасіння – 3 години (пункт 6.2.13 ДБН В.2.5-

74:2013). Розрахунковий час роботи пожежних кран-комплектів прийнято 150 хв (таблиця 

6 ДБН В.2.5-64:2012). 

Витрату води для систем автоматичного пожежогасіння прийнято як для приміщень 

з середньою пожежною небезпекою групи 3 (ОН3) за ДСТУ Б EN 12845 (безстелажне, або 

штабельне складування). Витрата складає 5 мм/хв (0,0833 л/с на квадратний метр 

зрошуваної поверхні). Площу зрошуваної поверхні прийнято 216 м2 (таблиця 3 ДСТУ Б 

EN 12845 «Стаціонарні системи пожежогасіння. Автоматичні спринклерні системи. 

Проектування, монтування та технічне обслуговування». Тривалість роботи установок 

автоматичного пожежогасіння прийнято 60 хв (п. 8.1.1. ДСТУ Б EN 12845). 

Об’єм води на зовнішнє та внутрішнє пожежогасіння складе 320 м3. 

Протипожежний запас води з урахуванням тригодинного зовнішнього гасіння 

пожежі і 150-ти хвилинного внутрішнього та 60 хвилинного автоматичного гасіння 

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

зберігати у резервуарах чистої води, розташованих на станції водопідготовлення у місті 

Почаїв. 

Зовнішнє пожежогасіння на території села передбачається від пожежних гідрантів 

125 мм. за ГОСТ 8220-85, що мають бути встановлені на кільцевих водопровідних 

мережах. Відстань між пожежними гідрантами має бути такою, щоб забезпечувати гасіння 

будь-якої будівлі, що обслуговується мережею, не менше ніж від двох гідрантів (пункт 

12.16 ДБН Б.2.5-74:2013 «Водопостачання. Зовнішні мережі та споруди»). Пожежні 

гідранти необхідно розташовувати уздовж вулиць на відстані не більше ніж 2,5 м від краю 

проїзної частини, але не ближче ніж 5 м. від стін будівель.  При цьому відстань до 

будівель і споруд, або їх частин, що обслуговуються гідрантами, не повинна 

перевищувати 200 м. по дорогах з твердим покриттям (пукти 12.16 та 13.3.4 ДБН В.2.5-

74:2013 «Водопостачання. Зовнішні мережі та споруди»). У місцях розташування 

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

світлових покажчиків “ПГ”, згідно з ГОСТ 12.4.009-83. Внутрішнє пожежогасіння 

передбачається від пожежних кран-комплектів за ДСТУ4401-2:2005, встановлених 

всередині будівель. Автоматичне пожежогасіння передбачається від спринклерних 

установок відповідно до вимог ДСТУ Б EN 12845 та ДБН В.2.5-56:2014. 

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

зберігання протипожежного запасу води, конкретні місця розташування пожежних 

гідрантів та світлових покажчиків “ПГ” пропонується уточнити на подальших стадіях 

проектування (стадії “Проект” і “Робоча документація”).  
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Будівництво пожежного депо, придбання пожежної техніки, будівництво кільцевих 

мереж протипожежного водопостачання з пожежними гідрантами проектом 

передбачається на першу чергу забудови території 

 

Першочергові заходи 

Першочерговими заходами є: 

1. Будівництво кільцевих водопровідних мереж з пожежними гідрантами. 

2. Будівництво мереж централізованого каналізування. 

 

3.10 Санітарне очищення 

Завдання санітарної очистки території є вивіз побутових відходів з проектної 

території. 

Сухе побутове сміття, тверді відходи та сміття з вулиць збирається у сміттєзбірники. 

На території передбачається місця встановлення контейнерів сміття.  

Норми утворення твердих побутових відходів на 1-го жителя за рік, становить: 

Таблиця 3.10 

Об’єкт 

Норма утворення 

побутових відходів на 

одного мешканця 
 

 

1 2 

Житлова забудова  0,46 

Дитячі дошкільні установи 0,07 

Медамбулаторія 0,0045 

Відділ зв’язку (пошта) 0,075 

Центр дозвілля 0,025 

Підприємства торгівлі:  

- продовольчий магазин 0,046 

- промтоварний магазин 0,0915 

Підприємства громадського харчування 0,131 

Підприємства побутового обслуговування 0,26 

 

Враховуючи норми, кількість твердих побутових відходів становить: 

Таблиця 3.11 

 

Об’єкт 

Кількість твердих 

побутових відходів з одного 

мешканця (існуючий стан), 

т/рік 

Кількість твердих 

побутових відходів з одного 

мешканця (розрахунковий 

період), т/рік 

Житлова забудова 0,46 132,02 552,0 

Дитячі дошкільні установи  0,07 - 4,2 

Школи  0,02 0,42 - 

Позашкільні установи  0,02 - - 

Медамбулаторія  0,0045 - 24,0 

Відділ зв’язку (пошта)  0,075 - - 
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Центр дозвілля  0,0025 - 0,9 

Підприємства торгівлі:   

- продовольчий магазин  0,0046 - 0,46 

- промтоварний магазин 0,0915 - 4,58 

Підприємства громадського 

харчування  0,131 
- 6,55 

Підприємства побутового 

обслуговування  0,26 
- 2,86 

Всього 132,44 595,55 

 

Загальна кількість сміття на розрахунковий період становить  595,55 т/рік. 

Періодичне вивезення сміття на сьогодні здійснюється згідно з договором               

відповідної структури з міською радою. Генеральним планом передбачено 

централізований збір з території села, сортування  та вивіз сміття до визначених 

санітарними органами місць. 

 Проектними рішеннями генплану передбачено на місці діючого полігону в місті 

Почаєві влаштування сміттєсортувальної станції, яка буде обслуговувати і село Затишшя. 

При цьому передбачається подальше вивезення сміття на полігон ТПВ, розташований за 

межами проектного населеного пункту. Місце розташування проектних полігонів ТПВ 

визначається з урахуванням екологічних та санітарно-гігієнічних вимог відповідно до п. 

2.2 ДБН В.2.4-2-2005.  

 

3.11 Інженерна підготовка та захист території 

Існуючий стан 

Територія с.Затишшя в межах проектування має складний характер, з вираженими 

тальвегами та балками місцевого значення. Загальний ухил рельєфу направлений на 

північ. Абсолютні відмітки території змінюються в межах від 265,00 м БС до 355,00 м БС. 

Існуюча частина села сформована  садибною та громадською забудовою, мережею 

вулиць та проїздів.  

За рахунок розчленованого рельєфу, з наявністю схилів та балок по території 

можливий прояв ерозія грунту. Ці процеси можуть проявлятися за рахунок розмивання та 

вимивання верхнього родючого шару ґрунту дощовими та сніготалими водами.  

До природних чинників, що впливають на утворення ерозії належать: 

- рельєф місцевості; 

- кліматичні фактори; 

- наявність рослинності; 

- фізико-механічні властивості ґрунтів; 

- геологічна будова схилів, ярів та балок. 

Дані фактори негативно впливають на утримання існуючих територій та 

перспективне освоєння нових територій. 

 

 

Проектні рішення 

Схема інженерної підготовки та захисту території розроблена на основі генерального 

плану та на матеріалах топографічного знімання, виконаного в 2018 році. Система висот - 

Балтійська, система координат – УСК-2000, суцільні горизонталі проведені через 1.0 м. 

Інженерна підготовка та захист території с. Затишшя Кременецького району 

Тернопільської області здійснюється з метою підготовлення території для будівництва на 

ній об’єктів культурно-побутового призначення, громадського обслуговування населення 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%94%D1%84_%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D1%96%D0%BC%D0%B0%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D2%90%D1%80%D1%83%D0%BD%D1%82
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та житлових будинків, доріг, споруд. Схема розроблена за принципами максимального 

збереження існуючого рельєфу та мінімального перетворення місцевості з урахуванням 

інженерних та архітектурно-планувальних вимог. 

Внаслідок вивчення та аналізу місцевих природних умов, планових та 

картографічних матеріалів, визначився перелік найбільш актуальних питань: 

 - планувальні заходи; 

 - агролісомеліорація;  

Інженерний захист території від небезпечних геологічних процесів повинен 

виключити виникнення аварійно-небезпечних ситуацій і забезпечити: 

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

навантажень; 

 - нормативні медико-санітарні умови проживання населення, санітарно-гігієнічні, 

соціальні, рекреаційні умови території, що захищається; 

 - надійне функціонування об'єктів, що розміщені на цих територіях; 

 -збереження природних ландшафтів, заповідних зон, об'єктів природної та 

культурної спадщини, зон відпочинку тощо; 

 - належне архітектурне оформлення об'єктів захисту; 

 - охорону навколишнього природного середовища, раціональне використання 

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

 - найбільш повне використання місцевих будівельних матеріалів і природних 

ресурсів; 

 - виконання будівельних робіт при вжитті заходів з інженерного захисту повинно 

бути безаварійним, безпечним і має виключати виникнення небезпечних нових і (або) 

активізацію діючих геологічних процесів на прилеглих територіях. 

Головним завданням є максимальне збереження існуючого рельєфу та мінімального 

перетворення місцевості з урахуванням інженерних та архітектурно-планувальних вимог. 

Заходи з інженерного підготовлення та захисту території здійснюються з метою 

створення оптимальних санітарно-гігієнічних і мікрокліматичних умов, спланування 

поверхні ділянок по проектним відміткам, що безпосередньо пов’язано с організацією 

поверхневого стоку дощових і талих вод.  

При розробленні схеми за основу було взято відмітки існуючого рельєфу, відмітки 

доріг з твердим покриттям. 

Схемою передбачається: 

 забезпечення відведення поверхневих стічних вод; 

 відображення проектних відміток в точках перехрещення осей вулиць та в 

характерних місцях; 

 забезпечення та дотримання нормативних поздовжніх ухилів на вулицях, проїздах 

і тротуарах, які регулюють швидкість води і виключають ерозію ґрунтів на прилеглих 

територіях; 

 захист території від ерозійних та зсувних процесів відповідно до ДБН  

Б.1.1-15:2012 п.5.5.9. 

 захист території від підтоплення та затоплення; 

 забезпечення мінімального обсягу земляних робіт; 

 максимальне збереження природного стану ґрунтів і збереження деревних 

насаджень; 

 створення безпечних умов руху транспорту, пішоходів, маломобільних груп 

населення; 

 забезпечення видимості в плані. 

Для освоєння території з складними умовами рельєфу застосовуються загальні та 

спеціальні заходи інженерної підготовки, до них відносятся: 
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- регулювання поверхневого стоку; 

- планувальні заходи; 

- агролісомеліорація. 

 

Регулювання поверхневого стоку 

Поздовжні ухили існуючих вулиць запроектовані в межах від  4‰ до  80 ‰, на 

проектних вулицях – від 5 ‰ до  82 ‰, відповідно до ДБН В.2.3-5-2018. На вулицях з 

ухилами, які перевищують нормативні (˃80 ‰) потрібно влаштовувати нове вдосконалене 

покриття із бруківки, для забезпечення зчеплення автомобіля з проїздною частиною та 

уникнення аварійно-небезпечних ситуацій на дорозі.  

Поперечні профілі вулиць, проїздів запроектовані міського типу (з влаштуванням 

бортового бетонного каменю) шириною проїзної частини вулиць 6,6м та 7,6м та місцевих 

проїздів -  3,5м, тротуарами та велосипедними доріжками  по 1,5м, їхні ухили прийняті 

20‰. Поперечні ухили по тротуарам та велодоріжкам прийняті 20‰.  

Проектом передбачається реконструкція, поліпшенням стану проїзних частин 

існуючих доріг з щебеневим та ґрунтовим покриттям на асфальтобетонне покриття. 

Проїзні частини, тротуари та велосипедні доріжки проектних вулиць передбачаються  з 

асфальтобетону та покриття з бруківки. 

Дощові і сніготалі води відводяться в дощову каналізацію. Дощова каналізація 

запроектована закритого типу. На ділянках озеленення відведення дощових і сніготалих 

вод відбувається за рахунок інфільтрації в грунт. Відведення поверхневих вод виконано з 

врахування швидкостей води, які виключають ерозію грунтів. 

 

Планувальні заходи 

В межах населеного пункту вираховані території, які потрібно підсипати та зрізати. 

Підсипка та зрізка території виконується з метою планування рельєфу місцевості, захисту 

території від підтоплення з можливістю освоєння території під різного виду 

функціональне призначення. Підсипка та зрізка територій показано в тих місцях, де вона 

перевищує 0,5 м. 

Загальна площа підсипки території в межах села складає S=0,42 га. 

Загальна площа зрізки території в межах села складає S=1,67 га. 

 

Агролісомеліорація 

Завершальним етапом планувальних робіт є виконання агролісомеліоративних 

заходів, що забезпечать стійкість схилів (укосів) при освоєнні та захист від ерозії грунтів. 

Заходи агролісомеліорації включають: 

- вітрозахисні, снігозатримувальні і водопоглинальні лісонасадження на відкритих 

територіях, що прилягають до схилів; 

- декоративно-захисні посадки дерев і чагарників; 

- берегозахисні деревно-чагарникові насадження по берегах рік та навколо водойм; 

- посів багаторічних трав або обдернування; 

- застосування покриття з гнучких підстилок і сітчастих блоків заповнених каменем 

(габіонні конструкції); 

- застосування покриття з синтетичних матеріалів (геотекстиля). 

Посів багаторічних трав без інших допоміжних засобів захисту допускається на 

схилах (укосах) крутістю до 35°, а при більшій крутості (до 45°) – з просоченням ґрунту 

в'яжучими матеріалами. Посадка дерев допускається на схилах (укосах) крутизною до 15°. 

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

або терасувати за допомогою проміжних берм. 

Загальна площа агролісомеліорації в межах села складає S =107,44 га. 
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Основні дані по небезпечним геологічним процесам та пропозиції по проектним 

рішенням див. таблиця 3.12 «Відомість основних показників інженерного підготовлення 

та захисту території населеного пункту».  

Таблиця 3.12 

Відомість основних показників інженерного підготовлення  

та захисту території населеного пункту 

Пор 

№ 
Найменування 

Одиниці 

виміру 
Кількість Примітка 

 

1 2 3 4 5 

1 Аналіз існуючого стану: 

1.1. Зона можливого затоплення території га -  

1.2. Зона можливого підтоплення території га -  

1.3. Землі, що осушуються га -  

1.4 Землі, що зрошуються га -  

1.5 Абразія берегів га -  

1.6 Зона поширення заболоченості га -  

1.7 Зсувонебезпечна територія га -  

1.8 Територія яружної ерозії га -  

1.9 Територія, що порушена гірничими роботами га -  

2 Проектні рішення: 

2.1 Берегоукріплення водойм км -  

2.2 Берегоукріплення водотоків  км -  

2.3 Розчистка водойм  га -  

2.4 Розчистка водотоків  км -  

2.5 Штучна водоперепускна споруда км -  

2.6 Підсипка території га 0,42 Примітка, п.1  

2.7  Намив території га -  

2.8 Зрізка території  га 1,67 Примітка, п.1 

2.9 Водовідвідний лоток км -  

2.10 Освоєння заболочених територій га -  

2.11 Протизсувні заходи га -  

2.12 Протиерозійні заходи га -  

2.13 Протикарстові заходи га -  

2.14 Протиабразійні заходи га -  

2.15 Протиселеві заходи га -  

2.16 Агролісомеліорація га 107,44 Примітка, п.1 

 

Примітка:1.  Кількісні показники приведено в проектних межах території населеного пункту 
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                    Першочергові заходи  

У складі першочергових робіт передбачаються наступні заходи з інженерного 

підготовлення території: 

 підсипка та зрізка території; 

 відведення стічних вод з вулиць в понижені місця; 

 влаштування дощової каналізації закритого типу; 

 агролісомеліорація на схилах (в т.ч. відновлення рослинного покрову). 

 

3.12 Обґрунтування комплексу заходів щодо реалізації рішень генерального плану 

Для реалізації проекту Генерального плану села Затишшя необхідно: 

 організувати громадське обговорення генерального плану; 

 розглянути генплан на містобудівній раді місцевого рівня; 

 затвердити проект Генерального плану на сесії Почаївської міської ради; 

 оприлюднити через засоби масової інформації рішення про затвердження 

Генерального плану, дати роз’яснення про його зміст; 

 забезпечити контроль за дотриманням рішень Генерального плану при виділенні, 

зміні цільового призначення та освоєнні земельних ділянок. 
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4   ОХОРОНА НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА 

4.1 Зміст та основні цілі документа державного планування, його зв’язок з 

іншими документами державного планування 

Генеральний план с. Затишшя Кременецького району Тернопільської області є 

основним видом містобудівної документації на місцевому рівні, призначеної для 

обґрунтування довгострокової стратегії планування та забудови та іншого використання 

території населеного пункту.  

Завданнями генерального плану населеного пункту є: 

- визначення основних принципів і напрямків планувальної організації та 

функціонального призначення території; 

- формування системи громадського обслуговування населення; 

- організація вулично-дорожньої та транспортної мережі, інженерного обладнання, 

інженерної підготовки і благоустрою; 

- організація цивільного захисту території та населення від небезпечних природних і 

техногенних процесів; 

- визначення основних принципів охорони навколишнього природного середовища, 

охорони та збереження культурної спадщини та традиційного характеру середовища 

історичних населених пунктів; 

- визначення послідовності реалізації рішень, у тому числі етапність освоєння території. 

При розробленні генерального плану враховуються Генеральна схема планування 

території України; схеми планування окремих частин території України, областей, районів 

та їх окремих частин; стратегії, прогнози і програми економічного, демографічного, 

екологічного, соціального розвитку відповідної території; чинна містобудівна 

документація на місцевому рівні та проектна документація; інформація містобудівного, 

земельного та інших кадастрів; інвестиційні наміри юридичних і фізичних осіб щодо 

забудови та іншого використання території; спеціалізовані схеми, проекти і програми 

розвитку інфраструктури населеного пункту, безпеки та організації дорожнього руху, 

охорони навколишнього природного середовища, охорони та збереження об'єктів 

культурної спадщини тощо. 

Умови для реалізації видів діяльності та об’єктів, які матимуть значний вплив на 

довкілля, визначаються відповідно до Закону України «Про регулювання містобудівної 

діяльності». Згідно зі ст.24 регулюється вибір, надання земельних ділянок та зміна 

функціонального призначення територій. Також на підставі затвердженого генерального 

плану будуть розроблені детальні плани територій, які згідно зі ст.19, зокрема, 

визначають: 

- функціональне призначення, режим та параметри забудови однієї чи декількох 

земельних ділянок, розподіл територій згідно з будівельними нормами, державними 

стандартами і правилами; 

- містобудівні умови та обмеження; 

- потребу в підприємствах і закладах обслуговування населення, місце їх розташування; 

- доцільність, обсяги, послідовність реконструкції забудови; 

- черговість та обсяги інженерної підготовки території; 

- систему інженерних мереж; 

- порядок організації транспортного і пішохідного руху; 

- порядок комплексного благоустрою та озеленення, потребу у формуванні екомережі; 

- межі прибережних захисних смуг і пляжних зон водних об’єктів. 

Містобудівні умови та обмеження згідно зі ст.29 включають, зокрема: 

- відповідність цільового та функціонального призначення земельної ділянки 

містобудівній документації на місцевому рівні; 

- планувальні обмеження (охоронні зони пам’яток культурної спадщини, межі 

історичних ареалів, зони регулювання забудови, зони охоронюваного ландшафту, 

зони охорони археологічного культурного шару, в межах яких діє спеціальний режим 
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їх використання, охоронні зони об’єктів природно-заповідного фонду, прибережні 

захисні смуги, зони санітарної охорони); 

- охоронні зони об’єктів транспорту, зв’язку, інженерних комунікацій, відстані від 

об’єкта, що проектується, до існуючих інженерних мереж. 

Для об’єктів господарської діяльності важливим є визначення класу небезпеки та 

встановлення розміру санітарно-захисної зони. 

 

4.2  Характеристика поточного стану довкілля, у тому числі здоров’я населення, 

та прогнозні зміни цього стану, якщо документ державного планування не буде 

затверджено 

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 регіону. 

Оскільки природні ресурси є основою життєдіяльності населення та економіки 

держави, саме тому їх збереження, відтворення та невиснажливе використання має 

здійснюватися як з боку держави, так і з боку громадськості. 

В основу формування державної екологічної політики покладено принцип, згідно з 

яким екологічна безпека є складовою національної безпеки. Мета природоохоронної 

діяльності полягає в досягненні оптимального балансу між шкідливими для довкілля 

наслідками, що супроводжують розвиток суспільства, і можливостями природних ресурсів 

до самовідтворення. 

Стан атмосферного повітря 

Основним джерелом забруднення атмосферного повітря, як свідчать дані статистики 

у попередні роки, є викиди вихлопних газів автотранспорту, що зумовлено збільшенням 

кількості його одиниць. В зимовий період забруднювачами атмосферного повітря є викиди 

котелень опалювальної системи, приватних будинків. 

Викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря 

За даними Головного управління статистики у Тернопільській області у 2017 році 

кількість викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря від стаціонарних джерел 

становила 10,6 тис.т, що на 16,8 % більше в порівнянні з 2016 роком. Збільшення обсягів 

викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря від стаціонарних джерел пов’язане 

із використання альтернативних видів палива. 

Викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря від стаціонарних джерел по 

Тернопільській області у розрахунку на одну особу у 2017 році збільшились на 1,5 кг 

проти минулого року і становили 10 кг у розрахунку на одну особу.  

Обсяги викидів забруднюючих речовин стаціонарними джерелами в атмосферне 

повітря в Кременецькому районі наведені в таблиці 4.2.1. 

Таблиця  4.2.1. 

Обсяги викидів забруднюючих речовин у 2017 р. (тонн) 

Обсяги викидів, тонн Збільшення/ 

зменшення 

викидів у 2017р. 

проти 2016р.,тонн 

Обсяги викидів у  

2017р. до 2016р., 

% 

Викинуто в 

середньому 

одним 

підприємством, 

тонн 

У 2016 році У 2017 році 

31,4 59,7 28,3 190,0 3,729 

 

До найбільших забруднювачів атмосферного повітря в області належать 

підприємства, діяльність яких пов’язана з транспортуванням та постачанням газу. У містах 

та районах області, де розташовані підприємства цих галузей, спостерігаються найвищі 

обсяги викидів в атмосферне повітря, зокрема Кременецький район (1,165 тис. тонн або 

11,1%). 
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На території села Затишшя об’єкти промислового виробництва відсутні. В  північно-

західній частині села наявні комунально-складські території, санітарно-захисна зона від 

яких має становити 50 м (Державні санітарні правила планування та забудови населених 

пунктів № 173 від 19.06.1996р.). 

Стан радіаційного забруднення атмосферного повітря. 
Стан радіаційної ситуації на території області щоденно оцінювався за результатами 

спостережень пунктами мережі спостереження і лабораторного контролю (МСЛК) 

обласного центру з гідрометеорології, один з яких розташовано в м.Кременець. На всіх 

пунктах МСЛК рівні гамма-фону не перевищували природного. Радіаційна ситуація 

протягом року піддавалась природнім змінам звичайного річного циклу: гамма-фон – з 

незначним підвищенням у весняно-літній період і зниженням – в осінньо-зимовий. Дані 

про рівні гамма-фону свідчать, що радіоекологічний стан регіону є безпечним - рівні 

гамма-фону не перевищували природного. Радіаційно-небезпечні об’єкти на території 

району відсутні.  

Вплив забруднюючих речовин на здоров’я населення. 

За даними наукових досліджень вплив забруднень атмосферного повітря на здоров’я 

людини складає 21 % від загальної кількості усіх негативних факторів. Це зумовлено, в 

першу чергу, тим, що людина споживає за добу повітря набагато більше в об’ємному 

відношенні, ніж води та їжі. Водночас істотні захисні бар’єри існують тільки для тих 

шкідливих речовин, що потрапляють до організму через шлунково-кишковий тракт, легені 

ж таким надійним захистом не забезпечені. Наявні в атмосферному повітрі шкідливі 

речовини впливають на людський організм при контакті з поверхнею шкіри або слизовою 

оболонкою. Поряд з органами дихання забруднювачі вражають органи зору та нюху, а 

впливаючи на слизову оболонку гортані, можуть викликати спазми голосових зв’язок.   

 У деяких випадках вплив одних з забруднюючих речовин у комбінації з іншими 

призводять до більш серйозних розладів здоров’я, ніж вплив кожного з них окремо. 

Велику роль відіграє тривалість впливу. Статистичний аналіз дозволив досить надійно 

установити залежність між рівнем забруднення повітря і таких захворювань, як 

захворювання верхніх дихальних шляхів, серцева недостатність, бронхіти, астма, 

пневмонія, емфізема легень, різні алергійні захворювання, а також хвороби ока. Ознаки і 

наслідки дій забруднювачів повітря на організм людини проявляються здебільшого в 

погіршенні загального стану здоров’я: з’являються головний біль, нудота, відчуття 

слабкості, знижується або втрачається працездатність. 

 

Стан водних ресурсів 

На території села відсутні річки та водойми. Відсутність централізованої та ливневої 

каналізації зумовлює негативний вплив забруднених стоків на довкілля, в тому числі на 

якість води в колодязях. 

Якість питної води та її вплив на здоров’я населення 

Відомо, що якісна питна вода визначає стан нашого здоров’я. За даними ВОЗ біля 

80% захворювань людей пов’язані з якістю питної води. Внаслідок вживання неякісної 

питної води кожен рік біля 25% населення України (переважно дитячого) підлягають  

ризику захворіти. 

Проблема забезпечення якісною питною водою відноситься до числа соціально 

значущих, оскільки вода безпосередньо впливає на стан здоров'я громадян i кардинально 

визначає ступінь екологічної та епідеміологічної безпеки. 

В селі Затишшя централізоване водопостачання житлової забудови відсутнє. Данні 

щодо контролю за якісним станом питної води з джерел децентралізованого 

водопостачання відсутні (лист ДУ «Тернопільський обласний лабораторний центр 

Міністерства охорони здоров’я України» № 12/2171 від 22.11.2018р.).  
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Стан ґрунтів 

Основними антропогенними факторами, що впливають на стан земель та довкілля, є 

сільське господарство, транспорт, енергетика та ін. Ґрунти є складовою частиною будь-

яких наземних екосистем і учасником усіх процесів трансформації та міграції речовин, що 

відбуваються в біосфері і зумовлюють функціонування екосистем. 

У зв’язку з інтенсивними ерозійними процесами спостерігається комплекс факторів 

деградації, таких як: зниження вмісту гумусу, декальцинація, забруднення хімічними 

речовинами, тощо. 

Загальну характеристику стану родючості ґрунтів можна оцінити за еколого-

агрохімічним балом. Такий бал земельної ділянки враховує не лише наявність у ґрунті 

поживних речовин, важких металів, пестицидів та радіонуклідів, а й поширені ґрунти, їх 

змитість, кислотність та інші фізикохімічні властивості, які впливають на родючість 

ґрунту.   

Землі Кременецького району, в т.ч. с.Затишшя,  мають середній бал - 55. Тому ці 

землі відносяться в основному до сільськогосподарських земель середньої якості. 

 

Таблиця 4.2.2. 

Якість ґрунтів сільськогосподарського призначення в Кременецькому районі 

станом на  01.01.2018р. 

О
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о
щ

а
, 

т
и

с.
га

 

Високої якості Підвищенної 

якості 

Середньої якості Низької якості 

б
а
л

 

III клас 71-80 IV клас 61-70 V клас  

51-60 

VІ клас 

41-50 

VII клас  

31-40 

VII клас  

21-30 
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%
 

15,5 - - 4,9 31,61 7,1 45,81 1,8 11,61 1,7 10,97 
 

- - 55 

*  за даними Тернопільської філії ДУ „Держгрунтохорона” 

 

Джерелами та причинами забруднення ґрунтів на території села є викиди від 

автотранспорту, відсутність централізованої системи господарської та ливневої 

каналізації.  

 

Об’єкти природно-заповідного фонду, формування екомережі. 

На території села Затишшя відсутні території та об’єкти природно-заповідного 

фонду. На даний час Почаївською міською радою не розроблено локальну схему 

екологічної мережі Почаївської ОТГ. 

 

Поводження з відходами 

Утворенні тверді побутові відходи транспортуються на сміттєзвалище, яке 

розташоване в південно-східній частині м.Почаїв. Схема санітарного очищення села не 

розроблена. Роздільний збір твердих побутових відходів не впроваджено. 

 

SWOT-аналіз екологічної ситуації довкілля 

Узагальненні результати SWOT-аналізу екологічної ситуації на території села 

Затишшя наведені в таблиці 4.2.3. 
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Таблиця 4.2.3. 

SWOT-аналіз екологічної ситуації с.Затишшя 

Сильні сторони Слабкі сторони 

 Відносно сприятлива екологічна ситуація 

 Наявність рекреаційних ресурсів 

 Відсутність промислових підприємств  

 Безпечний радіоекологічний стан населеного 

пункту 

 

 Незадовільний технічний стан дорожнього 

покриття 

 Розташування кладовища в безпосередній 

близькості від житлової забудови 

 Відсутність централізованого відведення та 

очищення дощових та снігових вод 

 Відсутність роздільного збору ТПВ 

 Відсутність централізованого 

водопостачання та водовідведення  

 Недостатній рівень озеленення села 

 Відсутність територій та об’єктів природно-

заповідного фонду 

Можливості Загрози 

 Підвищення енергоефективності у житлово-

комунальній та соціальній сферах 

 Запровадження політики використання 

екологічно безпечних технологій 

 Створення регіональної системи поводження 

з ТПВ 

 Інтенсивний розвиток туристично-

рекреаційної сфери 

 Техногенні катастрофи 

 Тенденції зміни клімату 

 Зростання рівня захворюваності населення 

внаслідок забруднення довкілля 

 

4.3  Характеристика стану довкілля, умов життєдіяльності населення та стану 

його здоров’я на територіях, які ймовірно зазнають впливу 

У ході СЕО була проведена оцінка факторів ризику і потенційного впливу на стан 

довкілля. Окремі розділи генплану проаналізовані з метою виявлення чинників 

потенційного впливу на довкілля в зв’язку з реалізацією заходів, передбачених генпланом 

розвитку с.Затишшя. Територіальний поділ, який міститься в проекті генплану, було 

оцінено методом групування об’єктів за стандартними категоріями (території виробничої 

зони, сільськогосподарські території, лісопаркові зони тощо) з метою визначення 

основних факторів впливу, пов’язаних з конкретними заходами сільського розвитку.  

В результаті аналізу проектних рішень була здійснена оцінка ймовірного впливу 

проекту на складові довкілля. В таблиці 4.3.1. представлені основні фактори впливу на 

стан довкілля, в тому числі здоров’я населення. 

 

Таблиця 4.3.1. 

Фактори ймовірного впливу в результаті запропонованих змін 

призначення територій* 

Призначення території 

(існуючий стан) 

 

Назва і призначення відповідно до 

проекту Генплану 

Розмір 

ділянки, га 

Потенційний вплив 

на компоненти 

довкілля 

Коментарі 

П
о
в

іт
р

я
 

В
о
д

а
 

Г
р

у
н

т
 

Б
іо

р
із

н
о
- 

м
а
н

іт
т
я

 

Території Територія комунально- 10,76 га 1 1 1 1 1 
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сільськогосподарського 

використання (городи, рілля)  

(квартали №17, 18, 19, 20, 

21) 

складської та комерційної 

забудови (V класу 

санітарної шкідливості) 

Території комерційного 

використання  

(квартал №18) 

Територія комунально-

складської та комерційної 

забудови (V класу 

санітарної шкідливості) 

0,20 га 

1 1 1 1 1 

 Території лісу  Території лісу 153,37 га 0 0 0 0 0 

Території 

сільськогосподарського 

використання та зелених 

насаджень спецпризначення 

(квартали №16, 24) 

Очисні споруди дощової 

каналізації 

0,40 га 

0 1 1 1 1 

Території 

сільськогосподарського 

використання (рілля)  

(квартал №8) 

Громадський центр у 

складі: 

ФАП, 

Заклад торгівлі, 

Дитячий дошкільний 

заклад на 60 місць, 

Центр дозвілля та спорту 

1,73 га 

0 1 1 1 1 

Території 

сільськогосподарського 

використання (городи)  

(квартал №22) 

- Заклад торгівлі, 

- Заклад громадського 

харчування 

0,53 га 

0 1 1 1 1 

Примітка: шкала оцінки в балах: 2 – значний негативний вплив; 1 – помірний негативний вплив; 0 – вплив 

не очікується; +1 – помірний позитивний вплив; +2 – значний позитивний вплив; ? – високий ступінь 
невизначеності. 

 

4.4  Екологічні проблеми, у тому числі ризики впливу на здоров’я населення, 

які стосуються документа державного планування, зокрема щодо територій з 

природоохоронним статусом 

Аналіз існуючої ситуації стосовно стану навколишнього природного середовища, у 

тому числі здоров’я населення, виявив наступні основні екологічні проблеми села:    

1. Водні та земельні ресурси 

- відсутність централізованої каналізаційної мережі;  

- відсутність централізованого відведення та очищення дощових та снігових 

вод. 

2. Зелені насадження 

- відсутність зелених насаджень загального користування в межах населеного 

пункту. 

3. Здоров’я населення 

- розміщення кладовища в житловій зоні з порушенням санітарних норм; 

- відсутність централізованого водопостачання. 

4. Поводження з відходами  

- відсутність роздільного збору ТПВ. 

Важливим антропогенним чинником є забруднення території села стічними водами, 

пов'язане з відсутністю централізованої каналізації, споруд зливової каналізації. 

Зменшенню скидів забруднюючих речовин мають сприяти заходи, спрямовані на 

влаштування господарсько-побутової та дощової каналізації. 

На екологічну ситуацію може вплинути демографічний чинник. Оскільки 

передбачається збільшення кількості населення важливим є виконання передбачених  
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проектом заходів щодо поводження з відходами, охорони водних об’єктів та створення 

рекреаційних зон села. 

Рішенням генплану пропонується включення в проектні межі с.Затишшя лісового 

масиву, що разом з проектними парковими зонами формуватимуть рекреаційну зону для 

короткочасного відпочинку населення. Лісогосподарське освоєння зазначених земель 

(вирубки, відновлення посадок тощо) проектом не передбачається. Для організації на 

запропонованих територіях рекреаційних зон короткочасного відпочинку пропонується 

виконати заходи з благоустрою та інженерно-транспортного облаштування: організувати 

систему дорожньої мережі, провести маркування трас, визначити місця для розпалювання 

вогнищ та збирання побутових відходів, встановлення питних фонтанчиків, туалетів, 

навісів від дощу. Подібний підхід дозволить уникнути негативного впливу рекреаційної 

діяльності на навколишнє природне середовище. 

Одним з найважливіших чинників змін природного характеру, що можуть вплинути 

на розвиток населеного пункту, є зміна клімату. До антропогенних джерел надходження 

вуглекислого газу у атмосферу належать: спалювання викопного палива; викиди 

забруднюючих речовин автотранспортом; вирубка лісів, використання деревини, 

спалювання сільськогосподарських відходів. Виконання передбачених природоохоронних 

заходів має призвести до зменшення викидів вуглекислого газу в атмосферу.  

 

4.5 Зобов’язання у сфері охорони довкілля, у тому числі пов’язані із 

запобіганням негативного впливу на здоров’я населення, встановлені на 

міжнародному, державному та інших рівнях, що стосуються  документа державного 

планування, а також шляхи врахування таких зобов’язань під час підготовки 

документа державного планування 

В частині охорони навколишнього природного середовища діяльність села 

регулюється відповідно до  регіональних та місцевих стратегій і програм: 

- Програма охорони навколишнього природного середовища в Тернопільській 

області на 2014-2020 роки; 

- Програма охорони навколишнього природного середовища Кременецького району 

на 2017-2021 роки; 

- Стратегія розвитку Почаївської міської об’єднаної територіальної громади на 

2017-2027 рр.; 

- Програма поводження з твердими побутовими відходами на території Почаївської 

міської об’єднаної територіальної громади на 2017 – 2020 рр. 

При проведені аналізу контексту стратегічного планування виявлено основні цілі та 

завдання законодавчих актів стосовно ключових екологічних проблем, виявлених у 

с.Затишшя. 

Таблиця 4.5.1. 

Цілі охорони довкілля 

 відносно виявлених екологічних проблем території 

Сфери охорони 

довкілля 

Основні виявлені проблеми, 

пов’язані із проектом 

документа державного 

планування 

Стратегічні цілі інших актів 

законодавства, які мають відношення до 

виявлених проблем 

Водні та земельні 

ресурси 

Відсутність централізованої 

каналізаційної мережі. 

Відсутність централізованого 

відведення та очищення дощових 

та снігових вод. 

Будівництво нових каналізаційних 

очисних споруд і мереж, застосування 

сучасних методів очищення зворотних вод. 

Біорізноманіття Екологічно незбалансоване 

природокористування - 

зменшення природних територій. 

Розширення мережі природно-

заповідного фонду та збільшення лісистості 

(розширення площ озеленення). Створення 
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територій та об’єктів природно-заповідного 

фонду. 

Розроблення та забезпечення реалізації 

перспективної Програми благоустрою 

території м.Почаєва, сіл Старий Тараж, 

Комарин та Затишшя із  збереженням 

рекреаційних об’єктів та поступовим 

розширенням площ озеленення та 

дозвільно-відпочинкової зони (сквери, 

спортивні майданчики, дитячі площадки, 

тощо). 

Здоров’я 

населення 

Розміщення кладовища в 

житловій зоні з порушенням 

санітарних норм. 

Відсутність централізованого 

водопостачання. 

 

 

--- 

Поводження з 

відходами 

Відсутність роздільного 

збору ТПВ. 

Поліпшення поводження з твердими 

побутовими відходами (упорядкування 

сміттєзвалищ міст, селищ і сіл та 

забезпечення сортування твердих 

побутових відходів). 

Вирішення основних проблем, 

пов’язаних з екологічно безпечним збором,  

зберіганням, утилізацією, переробкою та 

захороненням твердих побутових і 

промислових відходів. 

Налагодження системи управління 

відходами, припинення їх вивезення на 

несанкціоновані сміттєзвалища. 

 

 

Аналіз основних заходів проекту генерального плану с.Затишшя на відповідність 

цілям регіональних та місцевих програм з охорони довкілля представлено в таблиці 4.5.2. 

 

Таблиця 4.5.2. 

Оцінка відповідності положень проекту генерального плану с.Затишшя 

цілям охорони довкілля 

Цілі, викладені в 

природоохоронних програмах 

Завдання, викладенні в проекті 

генерального плану с.Затишшя 

Ступінь формальної 

відповідності 

Будівництво нових 

каналізаційних очисних споруд і 

мереж, застосування сучасних 

методів очищення зворотних вод. 

Проектом передбачається  

централізоване каналізування 

житлових будинків. 

Влаштування очисних споруд 

дощової каналізації, 

каналізаційних насосних станцій. 

 

++ 

Розширення мережі природно-

заповідного фонду та збільшення 

лісистості (розширення площ 

озеленення). Створення територій та 

об’єктів природно-заповідного 

Створення паркових зон (в 

охоронній зоні лісу). 
++ 
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фонду. 

Розроблення та забезпечення 

реалізації перспективної Програми 

благоустрою території Почаївської 

ОТГ, в тому числі села Затишшя із  

збереженням рекреаційних об’єктів 

та поступовим розширенням площ 

озеленення та дозвільно-

відпочинкової зони (сквери, 

спортивні майданчики, дитячі 

площадки, тощо). 
Поліпшення поводження з 

твердими побутовими відходами 

(упорядкування сміттєзвалищ міст, 

селищ і сіл та забезпечення 

сортування твердих побутових 

відходів). 

Вирішення основних проблем, 

пов’язаних з екологічно безпечним 

збором,  зберіганням, утилізацією, 

переробкою та захороненням 

твердих побутових і промислових 

відходів. 

Налагодження системи 

управління відходами, припинення 

їх вивезення на несанкціоновані 

сміттєзвалища. 

Впровадження роздільного 

збирання відходів. 

Розроблення схеми санітарного 

очищення с.Затишшя. 

 

++ 

 

Для оцінки відповідності цілей використовувалася п’ятибальна шкала:  

«++» – цілі документа державного планування добре узгоджені з цілями 

природоохоронної політики. 

«+» – цілі документа державного планування та цілі природоохоронної політики 

принципово узгоджуються. Необхідно тісніше пов’язати цілі на рівні заходів. 

«0» – цілі документа державного планування та цілі природоохоронної політики 

нейтральні по відношенню одні до одних. 

«-» – цілі документа державного планування та цілі природоохоронної політики не 

узгоджуються, але можуть бути узгоджені. В рамках наступного планування на більш 

низькому рівні, в тому числі на рівні реалізації конкретної планованої діяльності, потрібні 

спеціальні заходи, спрямовані на узгодження цілей документа державного планування та 

природоохоронних цілей.  

«--» – цілі документа державного планування та цілі природоохоронної політики 

принципово суперечать одні одним. Необхідні термінові заходи, сформовані на уточнення 

цієї цілі в документі державного планування. 

 

4.6 Опис наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я населення, у тому 

числі вторинних, кумулятивних, синергічних, коротко-, середньо- та довгострокових 

(1, 3-5 та 10-15 років відповідно, а за необхідності – 50-100 років), постійних і 

тимчасових, позитивних і негативних наслідків 

Серед основних факторів впливу на складові довкілля, пов’язаних із здійсненням 

заходів генерального плану с.Затишшя, наступні: 

водні ресурси – влаштування централізованої системи водовідведення господарсько-

побутових стічних вод; створення дощової каналізації; 
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здоров’я населення – будівництво централізованої системи водопостачання з 

прокладанням водоводів, покращення санітарно-епідеміологічних умов шляхом закриття 

існуючого кладовища; створення рекреаційних зон для короткочасного відпочинку 

населення; 

ґрунт – переведення сільськогосподарських територій в категорію житлового 

призначення; створення нових площ зелених зон села; 

відходи – зменшення обсягів твердих побутових відходів шляхом впровадження 

роздільного збору. 

Фактори потенційного кумулятивного впливу.  

Території, які мають особливе природоохоронне значення та на які може поширитися 

вплив планованої діяльності в с.Затишшя, - відсутні. 

Вплив на довкілля планованої діяльності мінімальний - розрахунки розсіювання з 

врахуванням фонового забруднення атмосферного повітря, тобто з врахуванням вкладу 

інших забруднювачів повітря, здійснювати недоцільно.  

Негативний кумулятивний вплив, як в процесі будівництва так і в процесі 

провадження планованої діяльності, на довкілля не очікується. 

 

4.7 Заходи, що передбачається вжити для запобігання, зменшення та 

пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного планування 

З метою охорони і оздоровлення навколишнього середовища та для забезпечення 

екологічної стійкості території до техногенного навантаження у проекті рекомендовано 

виконати ряд планувальних і технічних заходів, з урахуванням першочергового виконання 

заходів передбачених державними, регіональними та місцевими програмами. 

Охорона атмосферного повітря 

Джерелом забруднення повітряного басейну села виступає експлуатація транспорту. 

Для зменшення забруднення атмосферного повітря пересувними джерелами необхідно 

проведення комплексу заходів, що включає регулювання двигунів, більш масовий перехід 

на газоподібне паливо, виключення реалізації та використання етилованого бензину, 

обов’язковість використання нейтралізаторів токсичних вихлопів.  

Проектом генплану пропонується на територіях комунально-складського та 

комерційного призначення розташування офісних будівель, готельних комплексів, 

об’єктів торгівлі, громадського харчування, сервісного обслуговування населення тощо. 

Згідно з Державними санітарними правилами планування та забудови населених пунктів 

№173 від 19.06.1996р. для відповідних об’єктів санітарно-захисна зона не встановлюється. 

 

Охорона водних об’єктів 

Забруднення водних ресурсів не тільки збільшує ступінь санітарно-гігієнічної та 

епідеміологічної загрози, але й зменшує об’єм води, придатної для  використання в 

сільськогосподарських та комунально-побутових цілях. 

Заходи зі збереження водних ресурсів передбачають будівництво мережі 

централізованого водовідведення та ливневих стоків, очисних споруд. 

З метою охорони водних об’єктів у районах забору води для централізованого 

водопостачання населення встановлюються зони санітарної охорони, які поділяються на 

пояси особливого режиму. 

І пояс (суворого режиму) включає територію розміщення водозабору, майданчика 

водопровідних споруд і водопідвідного каналу;  

ІІ і ІІІ пояси (обмежень і спостережень) включають територію, що призначається 

для охорони джерел водопостачання від забруднення.  

У межах зони санітарної охорони джерел питної води та об'єктів централізованого 

питного водопостачання господарська та інша діяльність обмежується. 

Забороняється розміщення, будівництво, введення в дію, експлуатація та 

реконструкція підприємств, споруд та інших об'єктів, на яких не забезпечено в повному 
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обсязі дотримання всіх вимог і виконання заходів, передбачених у проектах зон санітарної 

охорони, проектах на будівництво та реконструкцію, інших проектах. 

У межах першого поясу зони санітарної охорони забороняється: 

− скидання будь-яких стічних вод, а також купання, прання білизни, вилов риби, 

випасання, водопій худоби та інші види водокористування, що впливають на якість води; 

− перебування сторонніх осіб, розміщення житлових і громадських будівель, 

організація причалів плаваючих засобів, застосування пестицидів, органічних і 

мінеральних добрив, прокладення трубопроводів, видобування гравію чи піску, 

проведення днопоглиблювальних та інших будівельно-монтажних робіт, безпосередньо не 

пов'язаних з експлуатацією, реконструкцією чи розширенням водопровідних споруд і 

мереж; 

− заготівля деревини в порядку рубок лісу головного користування. 

У межах другого поясу зони санітарної охорони забороняється: 

− розміщення складів пально-мастильних матеріалів, пестицидів та мінеральних 

добрив, накопичувачів промислових стічних вод, нафтопроводів та продуктопроводів, 

шламосховищ та інших об'єктів підвищеної небезпеки, що створюють небезпеку хімічного 

забруднення вод; 

− використання хімічних речовин без дозволу державної санітарно-

епідеміологічної служби; 

− розміщення кладовищ, скотомогильників, полів асенізації та фільтрації, 

зрошувальних систем, споруд підземної фільтрації, гноєсховищ, силосних траншей, 

тваринницьких і птахівничих підприємств та інших сільськогосподарських об'єктів, що 

створюють загрозу мікробного забруднення води, а також розміщення полігонів твердих 

відходів, біологічних та мулових ставків; 

− зберігання і застосування пестицидів та мінеральних добрив; 

− розорювання земель (крім ділянок для залуження і залісення), а також заняття 

садівництвом та городництвом; 

− осушення та використання перезволожених і заболочених земель у заплавах 

річок; 

− заготівля деревини в порядку рубок лісу головного користування; 

− видобування з водного об'єкта піску та проведення інших днопоглиблювальних 

робіт, не пов'язаних з будівництвом та експлуатацією водопровідних споруд; 

− влаштування літніх таборів для худоби та випасання її ближче ніж за 300 метрів 

від берега водного об'єкта; 

− закачування відпрацьованих (зворотних) вод у підземні горизонти, підземне 

складування твердих відходів та розробка надр землі; 

− забруднення територій сміттям, гноєм, відходами промислового виробництва та 

іншими відходами. 

У межах третього поясу зони санітарної охорони забороняється: 

− закачування відпрацьованих (зворотних) вод у підземні горизонти з метою їх 

захоронення, підземне складування твердих відходів і розробка надр, що можуть 

призвести до забруднення водоносного горизонту; 

− розміщення складів пально-мастильних матеріалів, а також складів пестицидів і 

мінеральних добрив, накопичувачів промислових стічних вод, нафтопроводів та 

продуктопроводів, що створюють небезпеку хімічного забруднення підземних вод; 

− відведення у водні об'єкти стічних вод, що не відповідають санітарним правилам 

і нормам. 

 

Охорона ґрунтів 

Заходи з охорони ґрунтів базуються на наступних принципах: 

- забезпечення раціонального використання та збереження ґрунтів, як одного з 

найважливіших компонентів природного середовища; 
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- забезпечення застосування ґрунтозахисних технологій та інших заходів щодо 

попередження деградації ґрунтів при здійсненні господарської та іншої діяльності; 

- обов'язковість проведення заходів з підвищення родючості ґрунтів та відтворення 

деградованих ґрунтів. 

Для покращення екологічного стану ґрунтів необхідне виконання наступних 

першочергових заходів: 

- перехід автотранспорту на газоподібне паливо та припинення використання 

етилованого бензину, розвиток електротранспорту; 

- влаштування системи дощової каналізації; 

- 100% охоплення села централізованим водовідведенням; 

- розширення площ озеленення території села. 

При будівництві житлових будинків, об'єктів господарської та іншої діяльності, що 

можуть призвести до порушення ґрунтів, передбачаються заходи щодо роздільного зняття, 

збереження та подальшого використання родючого шару ґрунтів. 

 

Збереження біологічного та ландшафтного різноманіття, рекреаційних ресурсів, 

формування екологічної мережі. 

Для виконання регіональної схеми екологічної мережі Тернопільської області, 

затвердженої рішенням Тернопільської обласної ради від 18.06.2009 № 619, необхідно 

здійснити наступні заходи: 

- розроблення локальної схеми екомережі с.Затишшя (вимоги ст. 11 Закону України 

,,Про екологічну мережу”) згідно з методичними рекомендаціями щодо розроблення 

регіональних та місцевих схем екомережі, затвердженими наказом Мінприроди від 

13.11.2019 № 604; 

- створення об’єктів природно-заповідного фонду не менше 5% від площі території 

с.Затишшя на розрахунковий період. 

Серед основних напрямів охорони та збереження зелених насаджень та 

рекреаційних ресурсів міста наступні: 

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

насаджень у межах міста (парки, лугопарк, лісопарк, сквери, інші озеленені території 

загального використання та спеціальні озеленені території в СЗЗ); 

 - проведення робіт з інвентаризації зелених насаджень у місті згідно з „Інструкцією 

з інвентаризації зелених насаджень у населених пунктах”, затвердженою наказом 

Державного комітету з будівництва, архітектури та житлової площі України у 24.12.2001 № 

226 (зі змінами); 

 - утримання зелених насаджень в здоровому, упорядкованому стані; 

 - формування локальних місць рекреаційного використання з їх благоустроєм та 

ландшафтною організацією (дендрологічний склад, малі архітектурні форми);  

- формування СЗЗ (озеленення спеціального призначення, благоустрій) виробничих, 

складських об’єктів, кладовищ. 

 

Поводження з відходами 

На сьогоднішній день питання збору та утилізації твердих побутових відходів є 

украй необхідним і потребує нагального вирішення. Актуальність проблеми полягає в 

тому, що тверді побутові відходи створюють санітарно-гігієнічну та епідеміологічну 

небезпеку внаслідок неприємних запахів та шкідливих хімічних сполук, які можуть бути 

присутні або утворюються в них при біологічному розкладанні органічних компонентів 

відходів. Відсутність належних умов для збору та вивезення твердих побутових відходів 

призводить до погіршення екологічної ситуації та естетичного вигляду населених пунктів.  

З метою удосконалення питань стосовно поводження з відходами проектом 

пропонується: 
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– впровадження роздільного збирання та сортування відходів з метою використання 

їх компонентів, як вторинної сировини, запобігання безповоротним втратам під 

час захоронення відходів, унеможливлення потрапляння у навколишнє природне 

середовище небезпечних речовин, що в них містяться, та зменшення площі 

земельної ділянки, необхідної для захоронення ТПВ; 

– удосконалення технології збирання та перевезення відходів шляхом технічного 

переоснащення контейнерного господарства та парку спеціально обладнаних 

транспортних засобів; 

– проведення роз'яснювальної роботи, спрямованої на підвищення рівня екологічної 

свідомості населення. 

Розв'язати основні проблеми села по знешкодженню ТПВ можливо за такими 

напрямками: 

– розроблення схеми санітарного очищення села; 

– поліпшення якості обслуговування села у сфері поводження з побутовими 

відходами; 

– оновлення  сміттєвозного парку та контейнерного господарства; 

– впровадження роздільного збору ТПВ. 

Санітарне очищення території села повинно бути планово-регулярним і включати 

раціональне та своєчасне збирання, перевезення та видалення побутових відходів, що 

утворюються на території населеного пункту та у місцях перебування людей за його 

межами, відповідно до схеми санітарного очищення затвердженої у встановленому 

законодавством порядку. Санітарне очищення здійснюється спеціалізованими 

підприємствами незалежно від форми власності та підпорядкування на договірних засадах 

у встановленому законодавством порядку. 

Видалення побутових відходів обов'язково повинно включати їх оброблення 

(перероблення) шляхом промислового сортування з подальшим перевезенням вторинної 

сировини, небезпечних відходів, органічної складової та складової побутових відходів, що 

не підлягає утилізації (після її глибокого пресування до щільності природних ґрунтів 

(більше 1 т/куб.м) і подальшого брикетування), до місць чи об'єктів утилізації, 

знешкодження або захоронення відповідно до вимог законодавства про відходи та 

санітарного законодавства. 

Виконання  намічених заходів  забезпечить: 

– поліпшення санітарного стану території села; 

– зменшення шкідливого впливу твердих побутових відходів на навколишнє природне 

середовище і здоров’я людини; 

– поліпшення якості обслуговування населеного пункту у сфері поводження з 

побутовими відходами; 

– започаткування впровадження роздільного збору твердих побутових відходів з 

метою використання  ресурсоцінних компонентів відходів. 

Керуючись ст.21 Закону України “Про відходи”, варіанти розміщення на своїй 

території сміттєпереробних підприємств, організацію полігонів для захоронення 

залишкових відходів, створення системи сміттєсортувальних станцій вирішуються 

органами самоврядування.  

Нормативний розрахунок річного обсягу ТПВ для населення села (зважаючи на 

демографічний прогноз) складає 595,55 т. Враховуючи те, що с.Затишшя входить до 

складу Почаївської МОТГ, передбачається його обслуговування сміттєсортувальною 

станцією біля м.Почаїв. 
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4.8 Обґрунтування вибору виправданих альтернатив, що розглядалися, опис 

способу, в який здійснювалася стратегічна екологічна оцінка, у тому числі будь-які 

ускладнення (недостатність інформації та технічних засобів під час здійснення такої 

оцінки) 

Законодавство України та передова міжнародна практика передбачають оцінку 

альтернативних варіантів як частину екологічної оцінки конкретного місця. У контексті 

стратегічної екологічної оцінки генерального плану села Затишшя з метою розгляду 

альтернативних проектних рішень і їх альтернативних наслідків було розглянуто 

«нульовий» сценарій (за відсутності проекту розвитку села). 

При гіпотетичному «нульовому» сценарії не розробляється і не затверджується 

генеральний план с.Затишшя. Цей сценарій може розглядатися як продовження поточних 

(найчастіше несприятливих) тенденцій щодо стану довкілля, в тому числі здоров’я 

населення. Отже, приходимо до висновку, що при «нульовому» варіанті подальший 

стабільний розвиток місцевої громади є очевидно проблематичним, і ця альтернатива веде 

до погіршення екологічної ситуації, погіршення стану здоров’я населення, неефективного 

використання земельних ресурсів. 

Проблеми здійснення СЕО 

При здійсненні процесу СЕО зіткнулися з низкою перешкод і труднощів внаслідок 

нестачі законодавчих та інституційних механізмів, а також практичного досвіду всіх 

зацікавлених сторін. 

Основні проблеми здійснення СЕО: 

- відсутність або обмежений доступ до даних на рівні населеного пункту з основних 

проблемних питань (стан та охорона довкілля, стан здоров’я населення); 

- невизначеність механізму визначення потенційних факторів впливу на довкілля, 

брак створення єдиної системи прийняття управлінських рішень; 

- інституційні та організаційні труднощі, які обумовлюють необхідність ефективної 

координації між відповідними органами управління та всередині їх структури; 

- відсутність оперативного та всебічного моніторингу стану довкілля (на території 

населеного пункту відсутні пости автоматизованого спостереження за станом забруднення 

атмосферного повітря, брак спостережень за екологічним станом водних об’єктів, що 

ускладнює врахування реального стану складових довкілля для здійснення аналізу обсягів 

забруднень та прогнозу змін стану навколишнього природного середовища). 

 

4.9 Заходи, передбачені для здійснення моніторингу наслідків виконання 

документа державного планування для довкілля, у тому числі для здоров’я 

населення 

З метою виявлення непередбачених несприятливих наслідків реалізації генерального 

плану села і вжиття заходів щодо їх усунення необхідно проведення моніторингу значного 

впливу на довкілля. 

Для організації моніторингу можуть бути використані існуючі системи моніторингу 

та інформаційні системи. Рекомендується вибирати методи моніторингу, які доступні і 

найкращим чином пристосовані для перевірки того, чи відповідає той вплив на довкілля та 

здоров'я населення, який спостерігається, припущенням і висновкам, зробленим в процесі 

СЕО. Крім того, важливим критерієм для вибору методів є можливість раннього 

виявлення непередбаченого негативного впливу від реалізації генплану, що дозволить 

вжити своєчасні заходи щодо виправлення ситуації. 

Для спостереження за здійсненням заходів генплану та оцінки їх виконання були 

обрані наступні ключові показники. 
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Таблиця 4.9.1. 

Ключові показники моніторингу 

Індикатор Визначення Джерело даних 

Утворення відходів (кількість 

тон на рік, кількість кг на 

людину). 

Відходи, як вторинна сировина 

(тон в рік, % від загальної 

кількості утворенних). 

Обсяг зібраних твердих 

побутових відходів. 

Обсяг зібраних відходів як 

вторинної сировини (папір, 

скло, пластик тощо). 

Звіти підприємств, що надають 

комунальні послуги. 

Звіти суб’єктів моніторингу 

довкілля. 

Території зелених зон в селі. Площа зелених насаджень, м2 

на особу. 

Звіти підприємств, що надають 

комунальні послуги. 

Площа земель природно-
заповідного фонду 

Питома вага площі 
природно-заповідного фонду 
до площі с.Затишшя” 
(відсотків). 

Звіти сільської ради.  

Якість питної води. Відповідність якості питної 

води санітарно-гігієнічним 

вимогам. 

Звіти лабораторних досліджень 

підрозділу МОЗ України. 

Влаштування централізованого 

водопостачання. 

Протяжність водопровідних 

мереж (км). 

Звіти сільської ради. 

Спорудження каналізації. Протяжність каналізаційних 

мереж (км), пов’язаних зі 

станцією очищення стічних 

вод. 

Звіти сільської ради. 

 

4.10 Опис ймовірних транскордонних наслідків для довкілля, у тому числі для 

здоров’я населення (за наявності) 

Транскордонний вплив під час реалізації планованої діяльності відсутній. 

 

4.11 Резюме 

Генеральний план с.Затишшя Кременецького району Тернопільської області є 

основним видом містобудівної документації на місцевому рівні, призначеної для 

обґрунтування довгострокової стратегії планування та забудови та іншого використання 

території населеного пункту.  

Основним джерелом забруднення атмосферного повітря, як свідчать дані статистики 

у попередні роки, є викиди вихлопних газів автотранспорту, що зумовлено збільшенням 

кількості його одиниць. В зимовий період забруднювачами атмосферного повітря є викиди 

котелень опалювальної системи, приватних будинків. На території села Затишшя об’єкти 

промислового виробництва відсутні. В  північно-західній частині села наявні комунально-

складські території. 

Стан радіаційної ситуації на території області є безпечним - рівні гамма-фону не 

перевищували природного. Радіаційно-небезпечні об’єкти на території району відсутні.  

На території села відсутні річки та водойми. Відсутність централізованої та ливневої 

каналізації зумовлює негативний вплив забруднених стоків на довкілля, в тому числі на 

якість води в колодязях. 

В селі Затишшя централізоване водопостачання житлової забудови відсутнє. Данні 

щодо контролю за якісним станом питної води з джерел децентралізованого 

водопостачання відсутні.  

Джерелами та причинами забруднення ґрунтів на території села є викиди від 

автотранспорту, відсутність централізованої системи господарської та ливневої 

каналізації. Землі Кременецького району, в т.ч. с.Затишшя,  мають середній еколого-
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агрохімічний бал - 55. Тому ці землі відносяться в основному до сільськогосподарських 

земель середньої якості. 

Схема санітарного очищення села не розроблена. Роздільний збір твердих побутових 

відходів не впроваджено. Утворенні тверді побутові відходи транспортуються на 

сміттєзвалище, яке розташоване в південно-східній частині м.Почаїв. 

Аналіз існуючої ситуації стосовно стану навколишнього природного середовища, у 

тому числі здоров’я населення, виявив наступні основні екологічні проблеми села:    

- відсутність централізованої каналізаційної мережі;  

- відсутність централізованого відведення та очищення дощових та снігових вод; 

- відсутність зелених насаджень загального користування в межах населеного 

пункту; 

- розміщення кладовища в житловій зоні з порушенням санітарних норм; 

- відсутність централізованого водопостачання; 

- відсутність роздільного збору ТПВ. 

З метою охорони і оздоровлення навколишнього середовища та для забезпечення 

екологічної стійкості території до техногенного навантаження у проекті рекомендовано 

виконати ряд планувальних і технічних заходів, з урахуванням першочергового виконання 

заходів передбачених державними, регіональними та місцевими програмами. 

Джерелом забруднення повітряного басейну села виступає експлуатація транспорту. 

Для зменшення забруднення атмосферного повітря пересувними джерелами необхідно 

проведення комплексу заходів, що включає регулювання двигунів, більш масовий перехід 

на газоподібне паливо, виключення реалізації та використання етилованого бензину, 

обов’язковість використання нейтралізаторів токсичних вихлопів.  

Проектом генплану пропонується на територіях комунально-складського та 

комерційного призначення розташування офісних будівель, готельних комплексів, 

об’єктів торгівлі, громадського харчування, сервісного обслуговування населення тощо. 

Згідно з Державними санітарними правилами планування та забудови населених пунктів 

№173 від 19.06.1996р. для відповідних об’єктів санітарно-захисна зона не встановлюється. 

Заходи зі збереження водних ресурсів передбачають будівництво мережі 

централізованого водовідведення та ливневих стоків, очисних споруд. 

З метою охорони водних об’єктів у районах забору води для централізованого 

водопостачання населення встановлюються зони санітарної охорони, які поділяються на 

пояси особливого режиму. 

У межах зони санітарної охорони джерел питної води та об'єктів централізованого 

питного водопостачання господарська та інша діяльність обмежується. 

Забороняється розміщення, будівництво, введення в дію, експлуатація та 

реконструкція підприємств, споруд та інших об'єктів, на яких не забезпечено в повному 

обсязі дотримання всіх вимог і виконання заходів, передбачених у проектах зон санітарної 

охорони, проектах на будівництво та реконструкцію, інших проектах. 

Для покращення екологічного стану ґрунтів необхідне виконання наступних 

першочергових заходів: 

- перехід автотранспорту на газоподібне паливо та припинення використання 

етилованого бензину, розвиток електротранспорту; 

- влаштування системи дощової каналізації; 

- 100% охоплення села централізованим водовідведенням; 

- розширення площ озеленення території села. 

При будівництві житлових будинків, об'єктів господарської та іншої діяльності, що 

можуть призвести до порушення ґрунтів, передбачаються заходи щодо роздільного зняття, 

збереження та подальшого використання родючого шару ґрунтів. 

З метою удосконалення питань стосовно поводження з відходами проектом 

пропонується: 

– розроблення схеми санітарного очищення села; 
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– поліпшення якості обслуговування села у сфері поводження з побутовими 

відходами; 

– оновлення  сміттєвозного парку та контейнерного господарства; 

– впровадження роздільного збору ТПВ. 

Санітарне очищення території села повинно бути планово-регулярним і включати 

раціональне та своєчасне збирання, перевезення та видалення побутових відходів, що 

утворюються на території населеного пункту та у місцях перебування людей за його 

межами, відповідно до схеми санітарного очищення затвердженої у встановленому 

законодавством порядку. Санітарне очищення здійснюється спеціалізованими 

підприємствами незалежно від форми власності та підпорядкування на договірних засадах 

у встановленому законодавством порядку. Враховуючи те, що с.Затишшя входить до 

складу Почаївської МОТГ, передбачається обслуговування села сміттєсортувальною 

станцією біля м.Почаїв.  

Транскордонний вплив під час реалізації планованої діяльності відсутній. 

Реалізація генерального плану не передбачає негативних наслідків для здоров’я 

населення. 

Оцінка відповідності основних заходів документа державного планування щодо 

охорони навколишнього природного середовища, в тому числі здоров’я населення, добре 

узгоджується із завданнями природоохоронної політики. 

В результаті запропонованих змін призначення територій відповідно до проектних 

рішень генерального плану с.Затишшя зроблено висновок, що вплив на довкілля 

планованої діяльності мінімальний. Негативний кумулятивний вплив при реалізації 

проекту генерального плану села на навколишнє природне середовище не очікується. 

Впровадження багатьох проектних рішень генплану може призвести до покращення 

екологічної ситуації в населеному пункті, зокрема: 

- влаштування централізованої системи водовідведення господарсько-побутових 

стічних вод; 

- створення дощової каналізації; 

- будівництво централізованої системи водопостачання з прокладанням водоводів; 

- закриття існуючого кладовища; 

- створення рекреаційних зон для короткочасного відпочинку населення; 

- впровадження роздільного збору твердих побутових відходів. 

Рекомендації СЕО. Оцінка проводилась паралельно з підготовкою генерального 

плану с.Затишшя, тому проведені в рамках СЕО консультації і виконаний аналіз 

використано для оптимізації проекту з точки зору впливу на довкілля, у тому числі на 

здоров’я населення села. 

За підсумками СЕО були запропоновані заходи щодо покращення стану 

навколишнього природного середовища. З метою визначення потенційного негативного 

впливу на стан довкілля планової діяльності, а також можливих конфліктів з цілями 

екологічної політики, зазначеними в інших документах стратегічного характеру, були 

проаналізовані окремі розділи генерального плану села. Така оцінка дозволила 

сформулювати ряд пріоритетних заходів щодо попередження, скорочення або зниження 

передбачуваних наслідків негативного впливу на стан довкілля, у тому числі здоров’я 

населення. 

Таким чином сільській раді необхідно забезпечити реалізацію наступних заходів: 

- будівництво централізованої системи водопостачання; 

- влаштування системи дощової та господарсько-побутової каналізації; 

- закриття кладовища, санітарно-захисна зона якого не відповідає санітарним вимогам; 

- створення нових площ озеленення та дозвільно-відпочинкової зони; 

- розроблення схеми санітарного очищення села; 

- забезпечення роздільного збору відходів. 

Моніторинг наслідків виконання документа державного планування передбачає 

здійснення спостереження за станом довкілля та факторами, що впливають на його 
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компоненти, оцінювання та аналіз фактичного стану всіх компонентів довкілля, 

прогнозування стану довкілля та забезпечення науково-інформаційної підтримки 

прийняття управлінських рішень. 

Об'єктами екологічного контролю, що підлягає регулярному спостереженню і оцінці 

при виконанні документа державного планування є:  

− джерела утворення побутових відходів;  

− каналізаційна мережа; 

− зона зелених насаджень; 

− якість питної води; 

− водопровідна мережа. 

Таким чином, запропоновані і узгоджені показники допоможуть відстежувати вплив 

на стан довкілля реалізації генерального плану села. Проведення моніторингу допоможе 

зберегти орієнтованість на вирішенні пріоритетних екологічних питань проблем села, і як 

наслідок, зменшити вплив антропогенних факторів при виконанні планованої діяльності 

на стан довкілля, в тому числі на здоров’я населення, поліпшити здоров’я населення і 

екологічну ситуацію в с.Затишшя. 
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5 ОСНОВНІ ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ ПРОЕКТУ 

Таблиця 5.1 

Показники генерального плану  

Показники 
Одиниця 

виміру 

Вихідний рік 

2018 р. 

Розрахунковий 

термін  
 

1 2 3 4 

1. Населення жителів 287 1200 

2. Територія га 57,58  292,31 

3. Житловий фонд (садибна забудова), 

всього 

будинків/ м2 73/4757 377/50357 

4. Середня житлова забезпеченість 

населення 

м2/чол. 17 42 

5. Об’єкти соціальної сфери, у т.ч:    

- дитячі дошкільні заклади, всього місць - 60 

на 1 тис. населення місць - 50 

- загальноосвітні школи, всього місць 40 - 

(передбачено в 

м. Почаєві) 

на 1 тис. населення місць 139 - 

- Медичні заклади, всього відвід. за зміну - 24 

на 1 тис. населення відвід. за зміну - 20 

6. Довжина вулиць всього  км 3,3 14,5 

з них з твердим покриттям  2,4 14,5 

 

7. Благоустрій (зелені території 

загального користування) 

га - 3,84 

8. Зелені насадження спецпризначення га 0,21 0,40 

 9. Сільськогосподарські території га 16,34 6,08 

10. Територія природно-заповідного фонду га - - 

11. Інженерне обладнання: 

Водопровід:    

- сумарний відпуск води тис. м3 / добу  0,35 

Каналізація:    

- загальний об’єм стічних вод тис. м3 / добу  0,35 

Газопостачання:    

- годинне споживання газу, всього тис. м3 / год  0,96 

- річне споживання газу, всього млн. м3 / рік  1,9 

Теплопостачання:    

- споживання тепла, всього МВт - 6,7 

Електропостачання:    

- сумарне споживання електроенергії млн. кВт год/на рік  4,5 
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1 2 3 4 

- потужність джерел електропостачання МВт  1,1 

12. Санітарне очищення території:    

- об'єми побутового сміття т/рік 132,44 595,55 

13. Інженерна підготовка території:    

Загальна площа підсипки території га - 0,42 

Загальна площа зрізки території га - 1,67 

Загальна площа агролісомеліорації га - 107,44 

14. Охорона навколишнього середовища:    

- площа житлових та громадських 

територій, що попадають в санітарно-

захисні зони 

га 5,13 5,05 

   - площа житлових територій, що 

попадають в межі охоронних зон лісу, 

ЛЕП  

га 2,23 2,23 

 

Таблиця 5.2 

Баланс території с. Затишшя 

Показники 
Одиниця 

виміру 

Вихідний рік 

2018 р. 

Розрахунковий 

термін 

А. Територія житлової та громадської 

забудови, всього 

га 35,48 

 

90,0 

1. Територія житлової забудови 

У розрахунку на 1 чол. 

га  

кв. м/чол. 

35,03 

1221 

87,29 

727 

2. Територія громадської забудови га 0,45 2,71 

Б. Виробнича зона, всього га 0,79 13,24 

3.Комерційні та комунально-складські 

території (в тому числі установи і 

підприємства ІV -V класу санітарної 

шкідливості) 

га 0,20 10,97 

4. Територія під кладовищами  га 0,59 0,59 

5. Територія об'єктів інженерної 

інфраструктури 

га - 1,68 

В. Інші території в межах сільського 

поселення 

га 21,31 

 

 189,07 

 

6. Зелені насадження загального користування га - 3,84 

У розрахунку на 1 чол. кв. м/чол. - 32 

7. Зелені насадження спецпризначення га 0,21 0,40 

8. Сільськогосподарські території га 16,34 6,08 

9. Території індивідуального садівництва га 0,29 - 

9. Ліс га - 153,37 

10. Інші території (вулиці, дороги) га 4,47 25,38 

Баланс території (п.п. А, Б, В) га 57,58  292,31 
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	Генеральний план с. Затишшя Кременецького району Тернопільської області є основним видом містобудівної документації на місцевому рівні, призначеної для обґрунтування довгострокової стратегії планування та забудови та іншого використання території насе...
	Завданнями генерального плану населеного пункту є:
	- визначення основних принципів і напрямків планувальної організації та функціонального призначення території;
	- формування системи громадського обслуговування населення;
	- організація вулично-дорожньої та транспортної мережі, інженерного обладнання, інженерної підготовки і благоустрою;
	- організація цивільного захисту території та населення від небезпечних природних і техногенних процесів;
	- визначення основних принципів охорони навколишнього природного середовища, охорони та збереження культурної спадщини та традиційного характеру середовища історичних населених пунктів;
	- визначення послідовності реалізації рішень, у тому числі етапність освоєння території.
	При розробленні генерального плану враховуються Генеральна схема планування території України; схеми планування окремих частин території України, областей, районів та їх окремих частин; стратегії, прогнози і програми економічного, демографічного, екол...
	Умови для реалізації видів діяльності та об’єктів, які матимуть значний вплив на довкілля, визначаються відповідно до Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності». Згідно зі ст.24 регулюється вибір, надання земельних ділянок та зміна функ...
	- функціональне призначення, режим та параметри забудови однієї чи декількох земельних ділянок, розподіл територій згідно з будівельними нормами, державними стандартами і правилами;
	- містобудівні умови та обмеження;
	- потребу в підприємствах і закладах обслуговування населення, місце їх розташування;
	- доцільність, обсяги, послідовність реконструкції забудови;
	- черговість та обсяги інженерної підготовки території;
	- систему інженерних мереж;
	- порядок організації транспортного і пішохідного руху;
	- порядок комплексного благоустрою та озеленення, потребу у формуванні екомережі;
	- межі прибережних захисних смуг і пляжних зон водних об’єктів.
	Містобудівні умови та обмеження згідно зі ст.29 включають, зокрема:
	- відповідність цільового та функціонального призначення земельної ділянки містобудівній документації на місцевому рівні;
	- планувальні обмеження (охоронні зони пам’яток культурної спадщини, межі історичних ареалів, зони регулювання забудови, зони охоронюваного ландшафту, зони охорони археологічного культурного шару, в межах яких діє спеціальний режим їх використання, ох...
	- охоронні зони об’єктів транспорту, зв’язку, інженерних комунікацій, відстані від об’єкта, що проектується, до існуючих інженерних мереж.
	Для об’єктів господарської діяльності важливим є визначення класу небезпеки та встановлення розміру санітарно-захисної зони.
	4.2  Характеристика поточного стану довкілля, у тому числі здоров’я населення, та прогнозні зміни цього стану, якщо документ державного планування не буде затверджено
	4.5 Зобов’язання у сфері охорони довкілля, у тому числі пов’язані із запобіганням негативного впливу на здоров’я населення, встановлені на міжнародному, державному та інших рівнях, що стосуються  документа державного планування, а також шляхи врахуван...

