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СКЛАД ПРОЕКТУ 

 

Номер 

тому 
Позначення Найменування 

1   2 3 

1  ГЕНЕРАЛЬНИЙ ПЛАН МІСТА ПОЧАЇВ 

  ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА, ДОДАТКИ 

  ГРАФІЧНА ЧАСТИНА: 

 18-16 -ГП-1 Схема розташування населеного пункту в системі 

розселення, М 1:10000 

 18-16 -ГП-2 План існуючого використання території, М 1:5000 

 18-16 -ГП-3 Інженерно-будівельна оцінка території за фактором рельєфу, 

М 1:10000 

 18-16 -ГП-4 Модель перспективного розвитку населеного пункту 

 18-16 -ГП-5 Генеральний план (основне креслення), М 1:5000 

 18-16 -ГП-6  Схема вулично-дорожньої мережі, міського та зовнішнього 

транспорту, М 1:10000 

 

 

18-16 -ГП-7 Схема інженерного обладнання території (водопостачання та 

водовідведення), М 1:5000 

 18-16 -ГП-8 Схема інженерного обладнання території (газо- та 

електропостачання), М 1:5000 

 18-16 -ГП-9 Схема інженерної підготовки та захисту території, 

М 1:5000 

2 18-16 ІНЖЕНЕРНО-ТЕХНІЧНІ ЗАХОДИ ЦИВІЛЬНОГО 

ЗАХИСТУ на мирний час 

РОЗДІЛ  ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНУ МІСТА ПОЧАЇВ 

  ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА, ДОДАТКИ 

  ГРАФІЧНА ЧАСТИНА: 

 18-16-ІТЗ ЦЗ  Схема розміщення місць захисту, М 1:5000 

 

3 

 

18-16 
ІНЖЕНЕРНО-ТЕХНІЧНІ ЗАХОДИ ЦИВІЛЬНОГО 

ЗАХИСТУ на особливий період (ДСК) 

РОЗДІЛ  ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНУ МІСТА ПОЧАЇВ 

  ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА, ДОДАТКИ 

  ГРАФІЧНА ЧАСТИНА: 

 18-16-ІТЗ ЦЗ  Схема розміщення місць захисту, М 1:5000 
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 ВСТУП 10 
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2 

 1.3. Природні та інженерно-геологічні умови освоєння 

території 

14 
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15 
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 1.6 Структура та обсяги житлового фонду 20 

 1.7 Структура та обсяги громадської зони 22 

 1.8 Структура та обсяги об’єктів інженерно-

транспортної інфраструктури 

23 

 1.9 Основні сфери економіки. Структура та обсяги 
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24 
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 2 КОМПЛЕКСНА МІСТОБУДІВНА ОЦІНКА 
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Лист Тернопільського обласного центру охорони та 

наукових досліджень пам’яток культурної спадщини 

щодо надання інформації про об’єкти культурної 

спадщини на території  Почаївської міської об’єднаної 
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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. На даний час місто не має 

актуальної містобудівної документації місцевого рівня, що відповідає сучасним 

законодавчим та нормативним вимогам, і потребам місцевої громади. Генеральним 

планом населеного пункту визначаються: необхідність зміни 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 міської ради СПД ФО  ОГОНЬОК В.О. розроблено 

Генеральний план міста Почаїв Кременецького району Тернопільської області.  

 Генеральний план розроблено на підставі таких даних: 

− Рішення Почаївської міської ради № 260 від 12.04.2016 р.; 

− Завдання на проектування від 2017 року; 

− вихідних матеріалів, наданих Почаївською міською радою та службами району, 

області; 

− матеріалів топогеодезичних вишукувань, виконаних в 2016 році в масштабі           

1 : 2000 ФОП Солодченко М.О.;  

− даних державного земельного кадастру; 

− натурних обстежень. 

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»;  

- Водний кодекс України; 

- 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; 

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

діяльності», «Про охорону культурної спадщини», «Про стратегічну екологічну оцінку», 

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

інші нормативні та законодавчі документи. 

 

Проект генерального плану розроблено на підставі проведеного аналізу економічних 

можливостей та потужностей, фізико-географічних умов, потенціалу території а також з 

метою визначення стратегії просторового розвитку (забудови) населеного пункту з 

урахуванням нормативних вимог до системи обслуговування та інфраструктури.  

В нові межі міста Почаїв проектом Генерального плану вводяться незабудовані 

території переважно сільськогосподарського призначення для подальшого освоєння.  
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Генеральним планом визначено: 

- перспективи територіального розвитку населеного пункту; 

- основні принципи і напрямки планувальної організації та функціонального 

призначення території;  

- особливості організації  системи громадського обслуговування населення; 

- основні аспекти організації вулично-дорожньої та транспортної мереж;  

- напрями розвитку інженерної інфраструктури; 

- обсяги та структура нового житлового будівництва; 

- перспективна чисельність населення; 

- пропозиції щодо зміни меж населеного пункту; 

- раціональне використання земель для містобудівних потреб та заходи з охорони 

навколишнього природного середовища; 

Основні показники генерального плану розраховані на двадцятирічний період. 

Строк дії генерального плану не обмежується. 
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1 РЕТРОСПЕКТИВНИЙ АНАЛІЗ ТА ОЦІНКА СУЧАСНОГО СТАНУ 

ВИКОРИСТАННЯ ТЕРИТОРІЇ  

1.1 Характеристика географічного розташування міста Почаєва  

Місто Почаїв – адміністративний центр Почаївської міської об’єднаної 

територіальної громади, що розташована в центральній частині Кременецького району. 

Від міста Почаїв до районного центру (міста Кременця) -  20 км, до міста Тернополя – 

60км.  

Загальна площа території міста Почаїв  становить 825,89 га, кількість населення 

складає 7623 жителі. 

Через населений пункт проходить автодорога національного значення Н-02 /М-06/ - 

Кременець – Біла Церква – Ржищів – Канів – Софіївка, по якій здійснюється транспортний 

зв’язок міста з іншими населеними пунктами. 

 

1.2 Історична довідка з характеристикою змін площі території та 

адміністративного статусу населеного пункту 

Почаїв вперше згадується 1450 року в дарчій грамоті великого князя Литовського, в 

якій він подарував Почаїв Василю Стрільцю. 

Історія Почаєва, як і навколишніх сіл з давніх часів нерозривно пов'язана з історією 

існуючого тут монастиря. Як твердять окремі дослідники, перші ченці поселилися в 

печерах на горі Почаївській ще в IX ст. Це були учні Кирила і Мефодія. За іншими 

версіями монастир виник в 1240 році, коли в Почаїв  прийшли, рятуючись від монголо-

татарської навали, ченці з Києва. В печерах на горі вони заснували скитецький монастир. 

За переказом, на честь річки Почайни, (в місці, де вона впадає в Дніпро була хрещена 

Русь) ченці назвали поселення Почаєвом. 

Пов'язують назву міста також і з трансформованим виразом «Поча Діва» творити 

чудеса. 

Цей вислів з'явився після 1261 року, коли на горі Почаївській у вогненному стовпі 

з'явилась Мати Божа, залишивши на камені відбиток стопи, з якого потекла цілюща вода. 

Це місце стало серцем монастиря, центром його забудови. 

 

Коротка характеристика послідовних змін його формування 

Перший етап - з часу виникнення монастиря і до 1721 року. 

Місто Почаїв, починаючи з Люблінської унії 1569 року в складі Кременецького 

повіту відійшло до Польщі і перебувало у власності поміщиків Гойських. В 1602 році за 

заповітом Гойської, Почаїв переходить до поміщиків Фірлеїв, які в 1662 році права 

власності на місто передані родові Тарнавських. Відзначимо - офіційною датою 

заснування монастиря вважається 14 листопада 1597 року. Саме тоді місцева поміщиця 

Ганна Гойська підписала «Дарчу грамоту» за якою юридично було засновано чоловічий 

монастир православного віросповідання. 

Другий етап в історії розвитку міста Почаєва та навколишніх сіл, пов'язаний з 

прийняттям монастирем унії 1721 - 1831 рр.. 

В цей час монастир і громада набули значного економічного розвитку: у 1730 році 

при монастирі була відновлена робота друкарні, де видавалась значна кількість книг 

українською, польською та латинською мовами. 

Місто нараховувало, на той час, близько тисячі жителів, котрі, частково, працювали 

в монастирі, ставали ченцями - духовною працею і різними мистецтвами підтримували 

обитель та займалися ремеслами, пов'язаними із виготовленням церковної атрибутики. 

Третій етап почався, коли у 1831 році Синод Руської православної церкви повернув 

монастир у православ'я, що вплинуло на розвиток громади Почаєва. В 1833 році обитель 
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отримала нагородне звання «Лавра».  

Місто Почаїв в першій половині XIX ст. стало значним торговельним центром. В 

містечку нараховувалось 346 дворів, з населенням 1228 осіб. Тут періодично відбувались 

ярмарки, на які для закупівлі сільськогосподарської продукції приїжджали купці навіть із 

центральних губерній Росії та Австрії.  

У 1861 році Почаїв став центром волості. В лаврі працювали невеликі підприємства - 

вапельня, свічковий завод, цегельня. У 1870 р. при лаврі розпочала діяти фотомайстерня. 

Навчання фотографії та користування фотоапаратурою монахів лаври навчав почаївський 

фотограф Соломон Григорович. В містечку процвітала торгівля. На кінець XIX ст. тут 

налічувалось 15 крамничок. При лаврі діяли поштова (з 1859 р.) та телеграфна станції 

(займала 5 кімнат). 

В 1919 - 1920 рр. містечко по кілька разів було під владою більшовиків та поляків. З 

8 вересня 1920 року на 19 років Почаїв потрапляє під владу Польщі.  На 1931 рік тут 

проживало 2249 чоловік, частина з яких працювала в кустарних майстернях з 

виготовлення церковного інвентаря лаврських промислах, кількох підприємствах з 

переробки сільськогосподарської продукції. Основними заняттями залишались 

землеробство і торгівля. В містечку працювало 257 дрібних крамничок. 

В період польської влади Почаєва (1920 - 1939 рр.) вперше в його історії почала 

діяти ґміна - орган місцевого самоврядування. На цей час в самому місті проживало: одна 

третина - українців, 30 сімей росіян, невелика кількість поляків (владні структури, 

інтелігенція), дві третини населення становили євреї.  

У 1922 році було створено молочарський кооператив. У 1925 р. на базі колишнього 

Почаєво - Волинського кредитного товариства був заснований кооперативний Українбанк 

для підтримки кооперативного рухомого. У 1925 році утворено кооперативну книгарню 

«Громада». У 1930 році почав діяти бетонярський кооператив, масове виробництво 

бетонних виробів було налагоджено з 1933 року. В 1934 р. він з’єднався з коопцегельнею, 

об’єднавшись у будівельний кооператив. 1934 р. на фундації Українбанку було 

організовано кооператив пасічників, який об’єднував 10 тис. вуликів. У 1935 р. на основі 

кредитної позики було організовано овочарський кооператив. Результати діяльності 

кооперативів були вражаючими: с/г продукція почаївщини експортувалася в чотири 

країни - Польщу, Англію, Францію, Німеччину. 

Четвертий етап почався з 1939 року і пов'язаний з радянським періодом в історії 

Почаєва. 

На початку 1940 року Почаїв отримав статус селища міського типу і став районним 

центром. На той час чисельність населення становила 4373 чол. З приходом радянської 

влади були створені споживче товариство та райпромкомбінат. Весною 1940 року 116 

господарств об'єдналися в колгосп ім. Жданова. В період німецької окупації в Почаєві 

було спалено єврейське гето і знищено 2,5 тис. громадян єврейської національності. 17 

березня 1944 року в Почаїв увійшли війська 287 дивізії 1-го Українського фронту. Після 

другого приходу радянської влади ряди ОУН і УПА поповнили 78 юнаків і дівчат з 

Почаєва. Після війни влада відновила роботу лікарні, клубу, школи (1944/45 рр. - 275 

учнів, 15 вчителів). У листопаді 1944 року вийшов перший після перерви номер газети 

«Почаївська правда». В 1946-1952 роках було збудовано 2 тисячі квадратних метрів 

житла. 

Після об'єднання артілей в Новому Почаєві та Юридиці остаточно сформувався 

колгосп ім. Жданова. В 50-х роках минулого століття розпочали роботу райпромкомбінат, 

електростанція, цегельня, плодово-консервний овочесушильний завод (1957). В 1964 році 

на базі «Райпромкомбінату» відкрилась фабрика госппобуттоварів; у 1966 - взуттєва 

фабрика, рембуддільниця, міжколгоспбуд, «Сільгосптехніка», побуткомбінат, ПМК. 

До 1960-тих років територія міста значно розширилась: хутори  Березина, Дубина, 

Новий Тараж, Підкаміньчик, Плетянка, Скит, Сміхи, Шалівка, Югени, Юридика були 

приєднані до Почаєва і стали його вулицями.  
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Наприкінці 1962 року Почаїв втратив статус райцентру. 

 

Етап державотворення 

У 1992 р. зі складу міста вийшло село Старий Почаїв, де утворили окрему сільську 

раду. 

За часів перебудови української економіки припинили або значно скоротили роботу 

фабрика «Іква» (колись виробниче об'єднання), фабрика «Пластик», овочесушильний 

завод, розпався колгосп (землі розпайовано між колишніми членами колгоспу) тощо. 

Натомість з'явилася туристична інфраструктура - нові готелі, заклади торгівлі та швидкого 

харчування. В основному, вся інфраструктура сучасного міста розвинулась на 

задоволення потреб туристів і паломників. На території міста діють 2 громадські 

організації, 4 релігійні конфесії. 

Значне місце в економічному житті громади займає Почаївська лавра - 

функціонують два готелі, два млини, оновлено сад, пасіку, відкрито нові майстерні. Також 

відкрито духовну семінарію, збудовано Літню церкву. Почаїв відомий в Україні та за її 

межами як потужний паломницький центр завдяки розташованій у ньому Свято-

Успенській Почаївській лаврі – чоловічому монастирю Української православної церкви. 
 

На сьогодні в Почаєві працюють: ЗОШ І-ІІІ ступенів (близько 1 тис. учнів), дитячий 

садок, вище професійно-технічне училище (ВПУ), засноване в 1963 році, Почаївський 

історико-художній музей (з1959 року), Будинок культури, Школа естетичного виховання, 

Дитяча школа мистецтв, 2 бібліотеки: доросла і дитяча, стадіон, міський парк з дитячою 

площадкою, райлікарня, поліклініка, обласна психоневрологічна лікарня та 

психоневрологічний будинок-інтернат. Місто в 2005 році вступило в Асоціацію міст 

України і відновило свій Герб та Прапор. 

У 2015 році в Почаєві утворилась об’єднана територіальна громада, до складу якої 

увійшли: м. Почаїв, с. Затишшя, с. Комарин та с. Старий Тараж. 

 
Місто Почаїв є центром Почаївської міської об'єднаної територіальної громади. 

 

1.3  Природні та інженерно-геологічні умови освоєння території 

 

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.  
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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.  

  Інженерно-геологічні умови освоєння території 

Фундамент геологічних нашарувань тут складають докембрійські кристалічні 

відклади у вигляді вапняків та глинисто-мергельних відкладів. На них накладаються 

середньо сарматські вапняки та піщано-глиниста серія відкладів. Найпізнішою за часом 

утворення породою, що залягає на сарматських відкладах, є лесовидні суглинки 

четвертинної системи, які і є головними ґрунтоутворюючими породами. 

Розрахункова температура для огороджуючих конструкцій – 210 С. Глибина 

промерзання ґрунту – до    90 см.  

 

Природні ресурси 

В північній частині міста почаєва функціонує піщаний кар’єр. 

В межах міста та на його околицях ростуть листяні та мішані ліси. 

 

1.3 Аналіз реалізації попередньо розробленої містобудівної документації  

Під час розроблення Генплану міста Почаєва враховано  положення Схеми 

планування Тернопільської області, розробленої в 2017 році. Відповідно до її рішень 

передбачається перенесення автодороги (Р-26), що на сьогодні проходить через місто, по 

території Будківської та Гаївської сільських рад. 

Також при розробленні Генплану міста враховано  положення Регіональної схеми 

формування екологічної мережі Тернопільської області, розробленої у 2008 році. 

Відповідно до її положень місто Почаїв знаходиться в складі Кременецького екокоридору.  

На момент розроблення Генерального плану Почаївська міська об’єднана 

територіальна громада користується генеральним планом, розробленим ще у 1977 році 

Українським державним інститутом проектування міст «ГІПРОГРАД» (рис.1). 
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Актуальність закладених проектних рішень даної документації давно вичерпана та 

не охоплює існуючих меж міста.  Раніше розроблений генплан міста не передбачав його 

розвиток як центру паломницького туризму національного масштабу. 

На території населеного пункту є проблеми, що не вирішені до цього часу. Нові 

нормативні вимоги потребують розроблення відповідного, актуальних для населеного 

пункту та його сталого розвитку, містобудівних проектів.  

Протягом останніх років на території міста розроблялись Детальні плани території, 

які, в свою чергу, локально вирішували певні питання забудови і розвитку населеного 

пункту. При цьому комплексно проблеми розвитку міста залишились не вирішеними.  

При розробленні Генерального плану міста Почаїв враховано розроблені раніше 

Детальні плани: 

1. Детальний план території для будівництва та обслуговування житлових будинків, 

господарських будівель споруд в м. Почаїв, вул. Лосятинська, 15-а; 

2. Детальний план території  в м. Почаїв, вул. Дружби; 

3. Детальний план території по зміні цільового призначення земельної ділянки із ведення 

особистого селянського господарства під землі для будівництва та обслуговування житлового 

будинку господарських будівель та споруд в м. Почаїв вул. Плетянка. 
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4. Детальний план території для будівництва (добудови зупиненого об’єкта незавершеного 

будівництва відпочинково -готельного комплексу) двох спарених одноповерхових житлових 

будинків м. Почаїв вул. Тиха, 1. 

5. Детальний план території по зміні цільового призначення земельної ділянки із ведення 

особистого селянського господарства під землі для будівництва та обслуговування житлового 

будинку господарських будівель та споруд в м. Почаїв вул. Шалівка. 

6. Про затвердження детального плану території по вул. Тиха в м. Почаїв. 

7. Детальний план території по зміні цільового призначення земельної ділянки із ведення 

особистого селянського господарства під землі для будівництва та обслуговування житлового 

будинку господарських будівель та споруд в м. Почаїв вул. Чайковського; 

8. Детальний план території по зміні цільового призначення земельної ділянки із ведення 

особистого селянського господарства під землі для будівництва та обслуговування житлового 

будинку господарських будівель та споруд в м. Почаїв вул. Юригадна. 

9. Детальний план території по зміні цільового призначення земельної ділянки із земель для 

будівництва та обслуговування будівель торгівлі в землі для будівництва та обслуговування 

будівель громадських та релігійних організацій у м. Почаїв вул. Шевченка, 15; 

10. Детальний план території по зміні цільового призначення земельної ділянки із ведення 

особистого селянського господарства під землі для будівництва та обслуговування житлового 

будинку господарських будівель та споруд в м. Почаїв вул. Галицька; 

11. Детальний план території земельної ділянки для будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель та споруд площею 0,1000 га в м. Почаїв, вул. 

Котляревського . 

12. Детальний план території земельної ділянки для будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель та споруд в м. Почаїв, вул. Шевченка . 

13. Детальний план території земельної ділянки для будівництва групи індивідуальних гаражів 

площею 0,1200 га в м. Почаїв, вул. Наливайка. 

14. Детальний план території земельної ділянки для будівництва кварталу житлової забудови 

площею 3,5000 га в м. Почаїв. 

 1.4 Аналіз планувальної структури  

Місто Почаїв розташоване на одній із височин низькогірного пасма Вороняків 

(частини Гологоро-Кременецького кряжу).  

Планувально населений пункт пов’язаний автодорогами з іншими населеними 

пунктами: Затишшя, Старий Тараж, Лосятин, Старий Почаїв. 

Територія в межах міста має розгалуджену форму. В центральній (історичній) 

частині міста квартали переважно житлової садибної забудови утворювались з 

урахуванням розташування Почаївської лаври, рельєфу та природних умов, без 

розроблення містобудівної документації. Вони не мають чіткої форми та виразної 

структури.  

В ландшафті населеного пункту домінуючим є пагорб, на якому розташований 

комплекс споруд Почаївської Свято-Успенської лаври (центр паломницького туризму 

національного значення). Абсолютна висота його вершини сягає позначки 402 м над 

рівнем моря. Історичний центр міста, у якому компактно розміщені усі основні 

адміністративні будівлі, розташований безпосередньо біля південного підніжжя лаврської 

гори. Відносні висоти пагорба над центром міста сягають 35 – 40 м. 

Основна частина міської забудови Почаєва розташована на відносно рівнинній 

території, що плавно знижується на південь від підніжжя Почаївської гори з лаврою і 
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тракту Кременець-Радивилів. З півночі, заходу та сходу до міста примикають декілька 

лісових масивів. 

Історично місто Почаїв розвивалося передусім для обслуговування потреб 

Почаївської лаври. Спочатку виник монастир на пагорбі, а вже потім навколо нього – 

цілий ряд невеликих поселень та хуторів, життєдіяльність в яких так чи інакше була з ним 

пов'язана. Саме Почаївський монастир є головним об'єктом, навколо якого поступово 

сформувалося сучасне місто Почаїв. 

Монастирський комплекс став ядром містобудівної системи Почаєва. Його 

специфічна нерегулярна планувальна структура, сформована у XVII ст., була яскравим та 

характерним зразком української національної архітектури та містобудування. 

Станом на другу половину XVII ст. почала активніше освоюватися територія на 

південь від Почаївської гори. Там, біля підніжжя пагорбу історично сформувалося 

перехрестя трьох основних шляхів, що ведуть із міста: у північно-західному напрямку – 

шлях на Радивилів, у північно-східному – шлях на Кременець та у південно-східному – 

шлях до сусіднього села Старий Тараж. З часом, із розвитком дорожньо-транспортної 

мережі, останній поступився за значенням шляху в південно-західному напрямку, що йде 

на Залізці та Тернопіль. Це перехрестя і стало центром майбутнього власне міста Почаєва. 

У другій половині XVII ст. спадкоємці Гойських – представники роду Тарновських - 

заснували під монастирем при перехресті вищеназваних шляхів село Новий Почаїв. Тут, 

перед головним входом до лаври, сформувалася прямокутна, витягнута з півночі на 

південь ринкова площа, найвизначніші споруди якої теж були підпорядковані лаврі.  

Розвиваючись, міське середовище було чітко орієнтоване на міську домінанту – 

Успенський собор. Такою стала вулиця Липова, що веде на схід від лаври до 

монастирського цвинтаря. Назва вулиці походить від липової алеї, що стояла обабіч 

вулиці і була закладена у 1773 р. з нагоди коронування ікони Почаївської Богоматері. 

Планувальна структура міста за межами центральної частини набуває більш 

регулярного вигляду та ув’язана з основними транспортними вісями. 

Громадські центри та підцентри сформовано в центральній частині міста та по 

головних вулицях.  

В процесі проведення аналізу планувальної структури міста виявлено ряд проблем: 

- частина забудови території має хаотичний характер; 

- забудова житлових територій на малосприятливих і несприятливих ділянках за 

складністю рельєфу; 

- відсутність під’їздів з твердим покриттям до відокремлених територій; 

- довжина деяких кварталів житлової садибної забудови перевищує 300 м; 

- вузька ширина вулиць, яка не відповідає вимогам; 

- недостатня кількість об’єктів соцкультпобуту; 

- розташування житлової та громадської забудови в санітарно-захисній зоні (далі - 

СЗЗ) кладовища, виробничих підприємств; 

- розташування житлової забудови з охоронних зонах лісів, ліній електропередач 

(далі - ЛЕП); 

- розташування житлових територій в прибережній захисній зоні водойм. 

- відсутність достатньої кількості місць прикладення праці, необхідних для жителів 

міста; 

- частина житлових територій знаходиться за адміністративними межами населеного 

пункту; 

- недостатня кількість облаштованих зелених насаджень загального користування 

(парків, скверів). 
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1.5 Аналіз сучасного стану функціонального використання земель 

Значна частина території міста Почаїв зайнята житловою забудовою. ЇЇ площа 

становить  359,52 га (з них 356,93 – садибного типу). Основна частина житлових територій 

розташована навколо центрального планувального ядра. Розміри присадибних ділянок в 

більшості випадків коливаються від 0,06 до 0,15 га. Багатоквартирна житлова забудова 

розташована в центральній частині та займає площу 2,38  га. В північно-західній частині 

міста  розташовано квартал з блокованою житловою забудовою на території 0,21 га. 

Друга за площею функціональна зона – сільськогосподарська (рілля, городи). ЇЇ 

площа становить 251,21 га. 

Громадські території зосереджені, в основному, в центральній частині. Загальна їх 

площа – 39,89 га.  До громадських територій віднесено: 

- об’єкти адміністративно-побутового, торговельного обслуговування населення 

(9,8 га); 

- об’єкти медичного обслуговування (1,30 га); 

- культові об’єкти (22,92 га); 

- заклади дошкільної та шкільної освіти (5,87 га).  

Неподалік центральної частини (в південно-східному напрямку від неї) розташовано 

основну частину виробничої зони міста (на площі 22,45 га). Також виробничі території 

присутні в північній та південній частині. Загальна їх кількість в існуючих межах 

становить 38,69 га.  

В невеликій кількості (0,27 га) в межах міста присутня територія науково-

виробничого значення, що належить ПТУ. 

Території комунально-складські та комерційні розосереджені в південній, західній та 

східній частинах міста Загальна їх площа становить 11,25 га. 

Зелені насадження загального користування зосереджені в центральній частині міста 

(парк, сквер) та біля водойм. Їх загальна площа становить 3,41 га. 

Площа зелених насаджень спецпризначення становить 18,69 га. Вони зосереджені, в 

основному, по балках, в житлових кварталах. 

В межах міста розташовано в східній частині розташовано два кладовища та 

сміттєзвалище загальною площею 4,02 га. В південно-східній частині міста розташовано 

полігон ТПВ, площа якого становить 2,44 га. 

Об’єкти інженерної інфраструктури в межах міста становлять 3,68 га. 

В північній частині в межах міста розташовано два невеликих масивів лісу 

загальною площею 15,19 га. 

Водойми в місті Почаєві представлені ставками площею до 3-х га та озером Язовиця 

(в північній частині населеного пункту). 

Вулиці та дороги в межах  міста становлять 75,93 га. 

Співвідношення площ функціональних зон міста Почаєва показано в діаграмі 1. 

 

Функціональне зонування міста Почаєва   

Діаграма 1 
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Згідно з нормативами мінімальна площа громадського центру для міста Почаїв 

повинна складати 7,62-15,25 га (з розрахунку 10-20 м² на одного жителя). Незважаючи на 

те, що площа під громадськими будівлями та спорудами перевищує нормативну, кількість 

і потужність деяких з цих об’єктів недостатня для забезпечення потреб існуючого 

населення. Не всі території житлової забудови знаходяться в межах нормативних радіусів 

доступності громадських закладів.  

Також в місті виражена мала кількість зелених насаджень загального користування. 

Їх площа значно менша за нормативну. 

 

1.6 Структура та обсяги житлового фонду. Населення 

В межах міста присутня житлова забудова трьох типів: 
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- садибна (з ділянками площею 0,05-0,15 га); 

- блокована (ділянки площею 0,02-0,04 га); 

- багатоквартирна (мало- та середньоповерхова). 

 

 Згідно з даними, наданими Почаївської міською громадою, житловий фонд міста  

складає 219,776 тис. м2.   

Таблиця 1.1 

Обсяги існуючого житлового фонду 
 

Тип забудови Всього, тис. м3 Кількість садиб 

(квартир) 
Площа території, га 

1 2 3 4 

садибна 209,3 2500 356,93  

блокована 0,530 4 0,21 

багатоквартирна 9,946 17 будинків (200 

квартир) 

2,38 

Садибна забудова – переважаюча в складі житлової зони. ЇЇ площа займає 99% від 

усієї житлової забудови.  

Житлова забезпеченість по місту складає 28,8 м2.  

Значна частина житлового фонду забудовувалась в останні 3 десятиліття без 

урахування актуального генплану міста.  

Основний житловий фонд міста в задовільному стані. Незначна частина житлового 

фонду збереглася із початку ХХ ст. 

Ветхий житловий фонд представлений, в основному, 1-поверховими дерев’яними 

будинками і зосереджений в центральній частині міста. 

Щільність житлової забудови існуючих сформованих кварталів коливається від 820 

(в північній частині) до 2070 м²/га (в центральній частині).  

Кількість проживаючого населення в місті Почаєві становить 7623 жителі. 

Відповідно до наданих вихідних даних частка працездатного населення значно перевищує 

дітей чи осіб похилого віку. Дані по віковій структурі населення наведено в табл. 1.2. 

Таблиця 1.2 

Вікові групи Разом 

0-6 7-15 16-54 (55-60) Старші 55-60 

794 639 4779 1411 7623 

 

 

1.7 Структура та обсяги громадської зони 

Громадський центр міста Почаєва сформований біля комплексу споруд Почаївської 

Свято-Успенської лаври. Водночас, розвиток громадського центру зосереджений навколо 

Ринкової площі та головних вулиць міста. 

В центральній частині зосереджено більшість громадських об’єктів, тому числі 

адміністративного, культурного, торгівельного призначення а також заклади освіти, 

готелі, музей, культові споруди, семінарія, медичні заклади, заклади харчування та 

обслуговування населення. Дані про об’єкти соцкультпобуту наведені в табл. 1.3. 

Частина громадських об’єктів в центрі міста розташована у вбудованих чи 

прибудованих приміщеннях в складі багатоквартирної житлової забудови. 
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Таблиця 1.3 

Існуючі об’єкти громадського призначення міста Почаєва 

№ 

п/п 

Назва закладів Кількість 

Культові об’єкти 

 ПочаївськаСвято-Успенська Лавра   

 Почаївський Свято-Духівський монастир  

 Церква Різдва Богородиці  

 Всіхсвятська церква   

Мережа закладів освіти 

 Дошкільний навчальний заклад на 150 місць (наповнений на 168%) 1 

 ЗОШ І-ІІІ ступенів на 1250 місць (заповненість 100%) 1 

Мережа закладів охорони здоров’я 

 Почаївська районна комунальна лікарня на 101 ліжко (заповненість 

100%) 

1 

 Поліклініка (365 відвідувань/зміну) 1 

Заклади культури та спорту 

 Міський будинок культури на 450 місць  

 Будинок дитячої творчості та спору на 200 місць  

 Музична школа на 300 місць  

 Історико-художній музей  

 Спортзал Почаївської ЗОШ на 30 місць  

 Стадіон  

 Спортзал Почаївського ВПУ  

 Стадіон Почаївського ВПУ  

Мережа закладів торгівлі та послуг 

 Побутові товари, косметика, парфумерія 6 

 Одяг, взуття 11 

 Побутова техніка 3 

 Дитячі товари 8 

 Будівельні матеріали 10 

 Автозапчастини 4 

 Універсальні 3 

 Меблі 2 

 Церковна атрибутика 2 

 Аптеки 5 

 Продуктові магазини 17 

 Маркети 6 

 Спеціалізовані продуктові магазини 3 

 Інші 10 

 Всього 102 
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Мережа закладів харчування 

 Ресторани 2 

 Піцерія 2 

 Кафе 2 

 Кав’ярня 1 

 Всього 8 

Мережа закладів побутового обслуговування 

 Ремонт побутових виробів 2 

 Перукарня 3 

 СТО 6 

 Інші 7 

 Всього 18 

 Мережа готелів  

 Готель «Софія» (46 місць) 1 

 Готель «Рейкарцс» (120 місць) 1 

 Готель «Гармонія» (50 місць) 1 

 Готель «Прем’єр-Почаїв» (45 місць) 1 

 Готель «Гражда» (до 50 місць) 1 

 Хостел «Почаїв-тур» (до 50 місць) 1 

 Еко-готель «Смерекова хата» (12 місць) 1 

 Котедж «Садиба» (10 місць) 1 

 Котедж «Лісова казка»  (10 місць) 1 

 Всього 9 

Банківські установи 

 ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» 1 

 ПАТ «Ощадний банк України» 1 

 

На території Кременецького району офіційно працюють п’ять місцевих туроператорів: 

- Кременецько-Почаївський державний історико-архітектурний заповідник; 

- Кременецьке бюро подорожей та екскурсій ; 

- Почаївський туроператор МП "Просвіта";  

- ПП ”Туристична фірма ”Рутенія”;  

- Кременецький ботанічний сад.  

 

 

1.8  Структура та обсяги об’єктів інженерно-транспортної інфраструктури 

Зв’язок 

На території об’єднаної громади функціонує мережа телефонного зв’язку компанії 

«Укртелеком».  

Для забезпечення Інтернетом в населених пунктах ОТГ працюють два провайдери.  

- Компанія «Укртелеком».  

- Компанія «Kremenets WDS».  
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Компанія «Kremenets WDS» на сьогоднішній день надає доступ до інтернету через 

«Радіоінтернет» і проводить роботи в м.Почаїв по прокладенню оптоволокна, Таким 

чином більша частина вулиць м.Почаєва забезпечена оптоволоконним зв’язком. 

 

Водопостачання 

В місті підключено  будинки до комунального водопостачання.  

Основні проблеми з водою:  

Система водогону знаходиться в аварійному стані, водопровід експлуатується з 1953 

року термін експлуатації давно вийшов, тому багато поривів на водопроводі, а це створює 

проблему з водою, часто відключають воду, необхідна реконструкція мережі. 

Каналізування 

В місті функціонує централізована система господарської каналізації. До неї 

підключено 45 житлових будинків.  

Громадський транспорт 

На сьогодні з заходу через центр міста і на північний схід проходить по території 

міста автодорога Р-26. В зв’язку з цим через все місто їздить велика кількість транзитного 

транспорту. Внаслідок цього вздовж даної автодороги прилеглі житлові та громадські 

території потерпають від надмірного акустичного впливу та забруднення повітряного 

басейну. 

Для сполучення міста Почаїв з районним центром - м. Кременець щоденно курсують 

маршрутні рейси з інтервалом 20-30 хв. (перша відправка 8:06, остання – 21:30).  

 Два рази на день курсує маршрутний рейс «Кременець - Ридомиль» через с. Старий 

Тараж.  

 Для сполучення м. Почаїв – м.Тернопіль щоденно здійснюється 13 рейсів (перша 

відправка 7:30, остання – 19:30), з яких 2 рейси транзитних, сполученням «Кременець-

Кам’янець-Подільський», «Кременець –Тернопіль».  

Три рази на день курсує маршрутний рейс «Почаїв – Комарин» (через с.Старий 

Тараж).  

Існуючі маршрути громадського транспорту проходять по головним вулицям та не 

забезпечують всі житлові райони нормативними радіусами доступності до автобусних 

зупинок. 

 

1.9 Основні сфери економіки. Структура та обсяги виробничої зони 

Основними сферами економіки, на яких підприємства Почаївської громади присутні 

на зовнішніх ринках є: легка промисловість, хімічна промисловість, сільське 

господарство, туризм. 

Ринок туристично-рекреаційних послуг на сьогодні виглядає найбільш 

перспективним напрямком економічного розвитку міста. За рік Почаївську лавру 

відвідують більше 500 тисяч осіб з різних куточків землі. В статусі об’єкту паломницького 

туризму Лавра створює хороші можливості для самозайнятості місцевого населення: якась 

частина мешканців громади задіяна в господарській діяльності самої Лаври, розташування 

об’єкту паломницького туризму на території громади дозволяє розвиватися готельному 

бізнесу, роздрібній торгівлі, сфері громадського харчування, ринку перевізників тощо. 

Легка промисловість представлена ТзОВ «Об’єднана мода України». Дане 

підприємство спеціалізується на пошитті чохлів для меблів. 
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Хімічна промисловість представлена ТзОВ «Пластик-М», яке спеціалізується на 

виробництві литтєвих виробів із пластичних мас, труб поліетиленових, плівки, листа 

полістирольного тощо. 

Сільське господарство Почаєва не має великих перспектив розвитку, так як якість 

грунтів тут найнижча в області. 

Дані по основним підприємствам міста наведені в табл. 1.4. 

Таблиця 1.4 

Експ. 

№ * 

Назва об’єкту Клас 

шкідливо-

сті 

СЗЗ 

або інші обмеження 

37 Станція технічного обслуговування автомобілів 

(СТО) 

 15 м до житлових та 

громадських 

будинків 

38 СТО  15 м до житлових та 

громадських 

будинків 

40 Гаражі (від 11 до 50 авто)  15 м до житлових та 

громадських 

будинків 

42 Хлібокомбінат ТзОВ "Надзбруччя Хліб" Клас V 50 м 

43 Гаражі для сільськогосподарської техніки Клас ІV 100 м 

44 Приміщення РЕМ, гаражі Клас V 100 м 

45 
ТзОВ «Пластик-М» (спеціалізується на виробництві 

литтєвих виробів із пластичних мас, труб 

поліетиленових, плівки поліетиленової, листа 

полістирольного) 

Клас V   

46 ТзОВ «Об’єднана мода України» (будівлі 

колишньої Фабрики «Іква») 

Клас V 50 м 

48 Підприємство "Аранті" (млин, складські 

приміщення, гаражі). 

Клас V 50 м 

49 Складські приміщення Клас V 50 м 

50 БП АЗС WOG  100 м 

51 
БП АЗС АВІАС 

 100 м 

52 
Приміщення Кременецької ДЕД 

Клас ІV 100 м 

53 
Сад Почаївської лаври 

Клас V 50 м 

62 
Кар'єр піщаний 

Клас ІV 100 м 

Примітка * - експлікаційний номер в кресленні марки ГП-2 «План існуючого 

використання території». 

 

1.10  Трудові ресурси та зайнятість населення 

Відповідно до наданих Почаївською міською радою вихідних даних частка 

працездатного населення становить 63%.  

Незначна частина працездатного населення працевлаштована в межах міста Почаєва. 
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Найбільше працевлаштовано жителів на таких об’єктах: 

- Почаївська районна комунальна лікарня – 192 особи; 

- Почаївська ЗОШ І-ІІІ ступенів – 118 осіб; 

- Почаївське споживче товариство (торгівля, готелі, ресторани) – 50 осіб; 

- Дошкільний навчальний заклад – 49 осіб; 

- Почаївський комбінат комунальних підприємств – 43 особи; 

- Музична школа – 35 осіб; 

- ТзОВ «Пластик-М» - 29 осіб; 

 

Кількість зареєстрованих безробітних в місті Почаєві становить 390 осіб. 

Значна частина населення працевлаштована за кордоном. 
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2 КОМПЛЕКСНА МІСТОБУДІВНА ОЦІНКА ТЕРИТОРІЇ МІСТА 

2.1 Визначення проблем і диспропорцій, можливі наслідки продовження 

тенденцій, що склалися 

Містобудівний аналіз, проведений під час розроблення Генерального плану міста 

Почаєва, виявив проблеми формування його середовища. Серед них -  розчленованість 

території населеного пункту автодорогою Р-26, відсутність забезпечення всіх житлових 

територій вуличною мережею належного рівня, яка б забезпечувала транспортний та 

пішохідний зв’язок віддалених частин з їх центром, низький рівень інженерного 

забезпечення території та відсутність відповідного рівня соціально-побутового 

обслуговування населення.  

Місто Почаїв – центр паломницького туризму. Кілька разів на рік до міста 

з’їжджається одночасно велика кількість туристів. При цьому існуюча туристична 

інфрастуктура  міста не завжди може прийняти всі ці навантаження. Загальна кількість 

місць в готелях міста становить 347, загальна кількість місць в закладах громадського 

харчування –     . Не вирішені проблеми паркування всього автотранспорту, яким приїхали 

туристи. 

Великою проблемою для розвитку міста є  мала кількість містоутворюючих об’єктів 

та, відповідно, недостатня кількість місць прикладення праці в його межах. Велика 

частина працездатного населення змушена виїжджати з міста в пошуках роботи. 

На сьогодні в санітарно-захисній зоні виробничих, комунально-складських об’єктів, 

кладовищ розташовано житлові та громадські території. Їх кількість в межах СЗЗ –     га. 

При цьому кладовища не закриті і не всі території житлової та громадської забудови, що  

розташовані в СЗЗ, забезпечені централізованим водопостачанням. 

Виробничі та комунально-складські підприємства в місті, які мають негативний 

вплив на житлові та громадські території, мають IV-V клас санітарної шкідливості. 

 Без урахування нормативних вимог відбувалась забудова житлових кварталів, по 

території яких проходять лінії електропередач (далі – ЛЕП) 10 кВ, що створюють зони 

негативного електромагнітного впливу. 

Розвиваючи квартали житлової забудови не враховано розташування об’єктів 

обслуговування та їх нормативні радіуси пішохідної доступності. Таким чином, квартали 

нової житлової забудови без вирішення соціального забезпечення втрачають свою 

інвестиційну привабливість для населення. 

Профілі вулиць вулично-дорожньої мережі  не завжди забезпечують умови 

безпечного пересування транспорту та пішоходів, і потребують розширення для 

перспективного поліпшення (прокладання) інженерних мереж в існуючій забудові.  

В місті відсутня система дощової каналізації. Зважаючи на особливості природного 

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

централізованих систем каналізування і очистки побутових та дощових стоків в 

майбутньому може серйозно погіршити екологічний стан середовища. 

На даній території як і в прилеглих регіонах Тернопільщини підземні водоносні 

горизонти досить бідні. Тому активне їх освоєння для забезпечення централізованого 

водопостачання має бути контрольованим, щоб уникнути екологічної катастрофи. 
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2.2 Системна оцінка конкурентних переваг і обмежень соціально-економічного 

розвитку населеного пункту, що визначають вимоги та можливості 

використання його території 

 

Аналіз зовнішніх чинників  

На сьогодні через місто проходить автодорога регіонального значення Р-26. Цей 

фактор сприяє кращому транспортному сполученню Почаєва з іншими населеними 

пунктами.  

Розташування міста Почаєва в складі Кременецького екокоридору національного 

значення дає можливості  розвивати рекреаційну функцію. 

Між містом Кременець та Почаєвом встановлені сталі адміністративні, виробничі, 

культурно-побутові та рекреаційні зв’язки. 

Всі ці фактори створюють певні конкурентні переваги для розвитку міста. 

 

Аналіз внутрішніх чинників 

Автодорога регіонального значення Р-26 створює незручності для проживаючого 

населення, поширюючи забруднення від автомобілів та акустичний вплив. Відповідно до 

проектних рішень Схеми планування області дана автодорога проходитиме північніше 

міста, по території сусідніх сільських рад. В такому разі її негативний вплив зникне. 

Наявність функції центру паломницького туризму є потужним стимулом для 

подальшого розвитку населеного пункту та робить його територію інвестиційно 

привабливою.  

Чисельність населення міста Почаєва має незначну динаміку за рахунок, в 

основному, природних чинників. При цьому для міста Почаєва характерна велика 

кількість працездатного населення (діаграма 2.1).  

 

Діаграма 2.1 

Вікова структура населення міста Почаїв, осіб 

 

 

Наявні трудові ресурси – один з вагомих переважаючих факторів для розвитку 

Почаєва та містоутворюючої зони, зокрема. 

Одним з негативних факторів соціально-економічного розвитку міста є недостатня 

кількість місць прикладення праці. За даними Почаївської міської ради лише частина 
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працездатного населення мають роботу на місцевих підприємствах чи установах. Решта 

працездатних жителів працевлаштовані в інших населених пунктах та зайняті в 

особистому селянському господарстві . Є незначна частка безробітного та 

непрацездатного (інвалідів) населення.   

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

забудову, територія населеного пункту, в основному, визначена як сприятлива та 

малосприятлива для будівництва. Малосприятливі території для будівництва – це ділянки 

з ухилами схилів від 80 до 150%0. В межах міста є ухили схилів більше 150%0. В складі 

графічної частини Генерального плану розроблено креслення марки ГП-3 «Інженерно-

будівельна оцінка території за фактором рельєфу» в якому територія проектування за 

умовами рельєфу розділена на  сприятливі, малосприятливі та несприятливі.  

Достатня кількість незабудованих земель та наявність транспортного сполучення 

спрощують можливості урбанізації території і розширення міста. 

Наявність рекреаційних складових (лісові масиви, пам’ятки природи, водойми), 

підвищують рекреаційний потенціал населеного пункту.   

На розвиток туристичної галузі впливають присутні в межах міста об’єкти: 

- пам’ятки містобудування і архітектури національного значення; 

- пам’ятки містобудування і архітектури місцевого значення; 

- пам’ятки історії місцевого значення; 

- пам’ятки монументального мистецтва місцевого значення; 

- пам’ятки археології місцевого значення; 

- щойно виявлені об’єкти культурної спадщини. 

З урахуванням напрямку переважаючих вітрів, незабудованих територій найбільш 

потенційно привабливою для розвитку виробничих та комунально-складських об’єктів є 

територія в південній частині, що прилягає до дороги місцевого значення С200907. Також 

перспективним може бути розвиток комунально-складських територій в межах СЗЗ 

кладовищ.  

Стимулюючим фактором для розвитку міста є наявність твердого покриття головних  

та житлових вулиць. 

Централізоване газопостачання здійснюється природним газом від ГРС міста Почаїв 

типу «Енергія-1» Тернопільського управління магістральних газопроводів.  

Електропостачання забезпечується від ПС 35/10 кВ «Почаїв».  

Також встановлено  стаціонарні телефони. З’єднувальні лінії АТС підключені до 

вузлової АТС в місті Почаїв.  

Разом з тим серед стримуючих чинників необхідно відмітити часткову 

забезпеченість централізованими інженерними мережами та ненормативну вулично-

дорожню мережу в існуючій забудові.  

Має місце недостатній розвиток об’єктів соціальної інфраструктури. Дитячий садок 

переповнений. Потужність деяких об’єктів обслуговування також недостатня. 

На незабудовані території населеного пункту поширюються обмеження для забудови 

житловими та громадськими об’єктами в СЗЗ кладовищ, підприємств.  

Також обмежується забудова в межах прибережно-захисних смуг водойм, в межах 

охоронних зон лісу, інженерних мереж.  

На підставі проведеного аналізу визначено ділянки, які віднесено до сприятливих 

для перспективного освоєння під житлову, громадську, комунально-складську та 

виробничу забудову. 
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2.3 Аналіз інтересів суміжних територіальних громад 

Місто Почаїв – найбільший центр паломницького туризму на заході України. До 

нього приїжджають туристи-паломники з усього світу. Основним об’єктом уваги туристів 

є комплекс Свято-Успенської Почаївської лаври. Також туристи-паломники відвідують 

Почаївський Свято-Духівський монастир та інші об’єкти культурної спадщини, що наявні 

в межах міста. 

Через територію міста проходять автодороги, які забезпечують транспортне 

сполучення з іншими населеними пунктами. 

Між селами містом Почаєвом та селами Старий Тараж, Комарин склались сталі 

трудові, соціально-культурні взаємозв’язки. Частина працездатного населення сіл зайнята 

на підприємствах і установах міста Почаєва.  Також в закладах освіти навчаються 

частково учні з сіл Старий Тараж та Комарин. 

Із-за відсутності на території обох сіл (Старий Тараж та Комарин) дитячого садка, 

дітей відвозять до  міста Почаєва в дитячий дошкільний заклад. 

Пожежне депо (на 2 автомобілі), яке розташоване в місті по вулиці Березина, 6, 

обслуговує територію сіл Старий Тараж і Комарин та інших прилеглих населених пунктів.  

Найближча рекреаційна зона розташована в заплаві річки Іква (села Старий Тараж та 

Комарин). На базі водойм, що розташовані в цих селах, розвивається рибогосподарська 

галузь. 

 

2.4 Визначення найбільш стимулюючих і обмежуючих факторів, які переважно 

впливають на структуру, параметри розвитку економіки та напрямки 

використання території 

Найбільш стимулюючими факторами розвитку економіки міста Почаєва є:  

−  наявність комплексу Свято-Успенської Почаївської лаври, який надає місту 

значення центру паломницького туризму; 

− адміністративний центр міської ради;  

− забезпеченість транспортною інфраструктурою; 

− наявність рекреаційних ресурів;  

− наявність об’єктів культурної спадщини (археології) та пам’ятки історії; 

− наявність вільних земель, придатних для нової забудови; 

− наявність територій, придатних для розташування виробничих і комунально-

складських об’єктів та можливостей для розвитку підприємств; 

− наявність трудових ресурсів. 

Обмежуючими факторами для розвитку міста є:  

− лісові масиви та їх охоронні зони; 

− межі Почаївської міської ради; 

− межі села Затишшя та Старий Тараж; 

− санітарно-захисні зони кладовищ, підприємств (для житлової та громадської 

забудови); 

− ділянки з вираженими яружно-балочними ерозійними процесами; 

− відсутність дощової каналізації; 

- прибережна захисна смуга водойм. 
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3 ПРОПОЗИЦІЇ ТА ОБГРУНТУВАННЯ ПЕРСПЕКТИВНОГО РОЗВИТКУ ТА 

ВИКОРИСТАННЯ ТЕРИТОРІЇ  

 

3.1 Визначення необхідності додаткових потреб населених пунктів в територіях 

та обґрунтування пропозицій щодо зміни меж. Пропозиції щодо економічно, 

соціально доцільних видів господарської діяльності. Галузева структура 

економічної діяльності та зайнятості населення 

 

Житлова забудова 

З урахуванням туристичного значення міста та рекреаційного потенціалу його 

територій, можна прогнозувати збільшення попиту на житлову забудову в ньому. На 

сьогодні до міської ради звертаються мешканці міста з проханням виділити ділянку для 

житлового будівництва. Останніми роками такі заяви поступають і від жителів інших 

населених пунктів. Враховуючи наявний попит на житлове будівництво а також наявність 

вільних, не забудованих територій, виникає необхідність розвивати житлову забудову на 

територіях, вільних від планувальних обмежень та придатних за результатом інженерно-

будівельної оцінки.  

Виробнича та комунально-складська забудова 

Для розвитку містоутворюючих зон населеного пункту пропонується розвивати 

виробничу та комунально-складську зони. При цьому доцільним буде їх розташування в 

південній та східній частині міста.  Генеральним планом пропонується розташовувати 

підприємства 1-3 класів санітарної шкідливості. Пропонується розвивати переробні 

підприємства сільськогосподарського напрямку, легкої промисловості, так як територія 

віддалена від основних транспортних магістралей та задля збереження наявного 

рекреаційного потенціалу.  

З урахуванням значного перспективного розширення територій населеного пункту та 

наявності надр  буде доцільним розвиток будівельної галузі. 

Значна частина комунально-складських об’єктів пропонується для розташування в 

санітарно-захисних зонах кладовищ, очисних споруд, виробничих підприємств. 

На територіях виробничої та комунально-складської забудови можуть бути 

працевлаштовані як жителі міста Почаєва, так і прилеглих населених пунктів. Виходячи з 

демографічних даних серед жителів сіл переважає доля працездатного населення.  

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 виробничих 

підприємств та комерційних об’єктів на вільних ділянках.  

Громадська забудова 

Проектними рішеннями передбачається, що частина населення буде 

працевлаштована в сфері обслуговування на базі як існуючих об’єктів, так і проектних. 

Щоб забезпечити життєдіяльність всього населення, яке в перспективі може проживати на 

території населеного пункту, необхідне збільшення потужності та кількості об’єктів 

соцкультпобуту. Таким чином, передбачається збільшення працюючих в сфері туризму, 

соціально-культурного обслуговування, житлово-комунального господарства, торгівлі, 

громадського харчування, побутового обслуговування, транспорту, зв’язку, тощо. На базі 

існуючих громадських об’єктів та на нових житлових масивах пропонується організація 

громадських центрів. Частина працездатного населення буде працевлаштована в 

проектних школах, дитячих садках, центрах дозвілля, торгівельних, спортивних об’єктах, 

медичних закладах, тощо. 
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Рекреаційні території. Туризм 

Географічне розташування та наявність рекреаційного потенціалу території міста 

Почаєва, надає переваги для розвитку рекреаційної функції. Зелений туризм – ще один 

можливий напрямок розвитку населеного пункту. Основний вид туризму для  міста 

Почаєва – паломницький. Рішення генплану направлені на його розвиток і підтримку. 

Туризм розглядається як одне з джерел прибутку місцевого бюджету, як компонент 

комплексного розвитку інфраструктури, а також як один з факторів підвищення доходів 

населення.  

Таким чином, розвиток  житлового будівництва в майбутньому буде збалансовано 

виділенням  на підставі рішень Генерального плану нежитлових (виробничих, 

комунально-складських, громадських, тощо) територій на яких буде створено достатньо 

робочих місць і які стануть основою наповнення місцевого бюджету. 

 

 3.2 Обґрунтування розподілу територій за видами та режимами 

функціонального використання, вдосконалення архітектурно-планувальної 

організації території 

Проектом генерального плану пропонується продовжити розширення забудови міста 

Почаєва в усіх напрямках.  

В північній та східній частині пропонується розвивати рекреаційну, житлову 

функцію.  В південній та південно-східній частині пропонується розвивати виробничу та 

комунально-складську зону. В західній частині – житлову забудову. 

Діаграма 3 
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При цьому пропонується розвиток вуличної мережі з урахуванням зручних 

транспортних зв’язків нової забудови з існуючою. 

Генеральним планом пропонується створення нових громадських центрів та 

підцентрів з передбаченими в них об’єктами соцкультпобуту, необхідними для 

перспективного міста. 

Генеральним планом міста Почаєва пропонується збереження всіх існуючих лісових 

насаджень. 

Вздовж лісів на вільних від забудови територіях, пропонується створення «зеленого 

поясу», в якому будуть організовані паркова та лугопаркова, спортивна, рекреаційна зони.  

Виробнича, комунально-складська та комерційна зони створить передумови 

розвитку об’єктів підприємницької діяльності, що відповідає містобудівним нормам, 

підвищує їх інвестиційну привабливість та створить нові надходження до місцевого 

бюджету міста.  

Проектна планувальна структура запропонована з урахуванням історично складених 

головних вісей. Враховуючи  місцями складний, яскраво виражений рельєф територій, 

існуючі та проектні планувальні обмеження, проектом пропонується утворення нових 

житлових планувальних масивів з розташованими в них об’єктами повсякденного  та 

періодичного обслуговування. 

Природні дані, структура та тип забудови визначили мережу нових вулиць і розміри 

житлових кварталів. Території нової забудови забезпечуються транспортними зв’язками та 

ув’язані в існуючу систему вулично-дорожньої мережі населеного пункту.  

В існуючій забудові міста пропонується реконструкція вулично-дорожньої мережі 

таким чином, щоб максимально наблизити її до сучасних нормативних вимог та 

забезпечити потреби населення. Генеральним планом передбачається ширина існуючих 

вулиць в червоних лініях з урахуванням прокладання централізованих інженерних 

комунікацій, будівництва 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 між об’єктами, кварталами  в населених пунктах, так і 

забезпечать зовнішні зв’язки. 

Для життєзабезпечення житлової, громадської, комунально-складської та 

комерційної, а також  виробничої і рекреаційної забудови існуючих та проектних 

територій, передбачено ділянки для розміщення об’єктів комунального призначення 
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(артезіанські свердловини, очисні споруди дощової каналізації, каналізаційні насосні 

станції), які розосереджені по населеному пункту згідно з проектними рішеннями. 

Для зменшення негативного впливу ліній електропередач високої напруги 10 кВт, 

що впливають на частину житлової забудови та розчленовують територію міста, 

Генеральним планом пропонується їх часткове винесення та кабельна прокладка по 

вуличній мережі.  

Генеральним планом запропоновано такий планувальний розвиток плану населених 

пунктів, що збільшує інтенсивність використання території під основні функції.  

Території, які визначені як несприятливі для розвитку забудови, пропонується 

використовувати для сільськогосподарських потреб та як зелені насадження 

спецпризначення. 

 

3.3 Розрахунок перспективної чисельності населення 

Чисельність населення на 01.01.2016 р. приймається: 7623 жителі в місті Почаєві. 

Аналіз тенденцій зміни чисельності населення за останні 5 років демонструє 

незначну позитивну динаміку. В проекті перспективну чисельність населення визначено з 

урахуванням ємності території, відведеної під житлову забудову та побажань Почаївської 

громади стосовно розміру площ садибних ділянок (0,05-0,10 га), блокованих (до 0.04 га) та 

щільності багатоквартирної забудови. 

Таблиця 3.1 

Демографічна ємність нових територій  

Тип забудови Територія, га 
Щільність, 

жит./га 

Перспективна чисельність 

населення, осіб. 

Садибна 
398,24 27 

11002 

 

Блокована 13,21 80 1056 

Багатоквартирна 10,54 220 2319 

 

Таким чином, з урахуванням існуючої кількості жителів (7623 осіб )  проектна 

кількість населення міста Почаєва становитиме 22000 жителів. 

 

3.4 Визначення обсягів і структури житлового будівництва 

Генеральним планом на перспективу зберігається вся існуюча житлова забудова, у 

яких населення мешкає постійно.  

Щільність забудови існуючих кварталів в обох селах нерівномірна. Генеральним 

планом передбачається ущільнення існуючої житлової забудови, яка не попадає в СЗЗ 

кладовищ, з використанням вільних від забудови ділянок. При цьому в деяких кварталах 

збільшиться щільність забудови та значно покращиться архітектурна виразність забудови 

вулиць.  

На нових територіях пропонується розмістити на розрахунковий період 3667 

садибних будинків, 352 блокованих та 773 кв в багатоквартирній забудові. 

З урахуванням існуючого житлового фонду та населення проектна кількість будинків 

становитиме: 

- садибних – 6167, 

- блокованих – 356, 

-  квартир в багатоквартирних будинках – 973. 
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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) 

Тип 

забудови 

 

Кількість буд. (квартир) 

 

 

Тис. м2 

(всього) 

Чисельність населення 

(всього) 

Садибна 3667 550,050 11002 

 

Блокована 352 52,800 1056 

багатоквар

тирна 

773 38,650 
2319 

 

 

3.5 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, реконструкція існуючих об’єктів обслуговування та доведення їх 

показників до нормативного рівня.  

Основний громадський центр міста  пропонується розташувати на території нової 

забудови в північно-східній частині, на периферії існуючої забудови (квартал №32). Також 

пропонується створення громадських підцентрів для забезпечення повсякденних потреб 

населення розосереджено по всьому місту з урахуванням радіусів доступності.  

Існуючий громадський центр пропонується частково реконструювати. 

Планувальна структура нових територій забезпечує зручний зв’язок громадських 

центрів з іншими частинами населених пунктів та головними вулицями. Розташування 

громадських підцентрів пропонується з урахуванням радіусів пішохідної доступності. 

Проектними рішеннями передбачається використання шкільного автобусу для 

підвезення дітей до школи, які проживатимуть за межами її пішохідної доступності. 

На територіях комунально-складського та комерційного призначення, розташованих 

вздовж автодороги місцевого значення, пропонується розташування офісних будівель, 

об’єктів торгівлі, громадського харчування та придорожнього сервісу. 

З урахуванням радіусів транспортної доступності проектом передбачено ділянки для 

розташування пожежних депо (кожен на 1 автомобіль) в кварталах №209, 94.23. 

Розрахунок установ і підприємств обслуговування, розташування яких передбачено 

генеральним планом,  за усередненими показниками наведено в таблиці 5. 
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ПОТРЕБА В ЗАКЛАДАХ КУЛЬТУРНО-ПОБУТОВОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ В м. ПОЧАЇВ 

Таблиця 3.3 

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 

Заклади освіти 

Загальноосвітня 

школа  

100% рівень 

охоплення дітей до 16 

років 

учнів 4500 

З урахуванням с. 

Затишшя 

4500 - 1500 3000 

 

Дитячий садок у межах 100% 

охоплення дітей 

дошкільного віку 

дітей 1386 1350 150 - 

 

1200 

 

Позашкільні 

установи, всього 

15,3 % від кількості 

школярів у 4-9 класах 

учнів 344 344 - 100 244  

Заклади охорони здоров’я, оздоровчі, відпочинку та туризму 

Медамбулаторія 10-15 відвідувань за 

зміну (на 1000 чол. 

Дорослих) 

5  відвідувань за зміну 

(на 1000 чол. Дітей) 

 

відвідувань за 

зміну 

146 

 

 

30 

 

Разом – 176 

146 

 

 

30 

 

Разом – 176 

50 

 

 

12 

 

Разом – 62 

- 116 

 

 

18 

 

Разом – 134 

Станції екстренної 

(швидкої) медичної 

допомоги 

4000 Виїзди на рік  88000 88000 - - 88000 

 (0,1) 

(у межах зони 15-

хвилинної 

доступності) 

(пецавтомобіль) 

на 1 тис. 

жителів 
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1 2 3 4 5 7 8 9 

Стаціонари усіх 

типів 

9,5 (для дорослих), 

+ 

Коеф. 1,5 для дітей 

(14,25) 

ліжко 152 

+ 

85(для дітей) 

152 

+ 

85(для дітей) 

  152 

+ 

85(для дітей) 

Аптека І-ІІ (ІІІ-V) 

категорій 

0.104 на 1000 жителів об’єкт 2 7 2 - 6 

15 м2 загальної 

площі на 1 тис. 

осіб 

330 330 40 - 290 

Фізкультурно-оздоровчі та спортивні споруди 

Спортивні зали 

загального 

користування, 

включаючи 

приміщення 

реабілітаційного 

призначення 

40 м2 підлоги на 1 

тис. осіб 

880 880   880 

Басейни криті й 

відкриті для 

загального 

користування для 

населення 

20 м2 загальної 

площі на 1 тис. 

осіб 

440 440   440 

Заклади культури та мистецтва, культурно-видовищні та дозвіллєві 

Універсальна зала 

(може 

використовуватись 

як танцювальна) 

10 Місць на 1 тис. 

осіб 

330 330 130 - 200 
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1 2 3 4 5 7 8 9 

Бібліотека 3-3,5 тис. одиниць 

зберігання 

 

66 тис. 66 тис. - 66 тис. - 

2 Чит. Місць на 1 

тис. осіб 

26 26  26  

Клубні заклади і 

центри культури та 

дозвілля  

50 Місць 

відвідування на 

1 тис. осіб 

1100 1100 400 - 700 

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

Магазини        

- продовольчих 

товарів 

85 м2 торговельної 

площі на 1 тис. 

осіб 

1870 1870 300 300 1270 

- непродовольчих 

товарів 

122 м2 торговельної 

площі на 1 тис. 

осіб 

2464 2464 200 500 1764 

Ринкові комплекси 20-30 м2 торговельної 

площі на 1 тис. 

осіб 

660 660 660  - 

Заклади 

громадського 

харчування 

7 (постійного 

використання) 

20 (періодичного 

використання) 

10 (епізодичного 

використання) 

Посадочних 

місць на 1 тис. 

осіб 

814 815 200 200 415 
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1 2 3 4 5 7 8 9 

Майстерні 

побутового 

обслуговування 

1,5-2 (постійного 

використання) 

3 (періодичного 

використання) 

2 (епізодичного 

використання) 

роб. Місць на 1 

тис. осіб 

154 154 - 154 - 

Виробничі 

підприємства 

централізованого 

замовлення 

(спеццехи, 

спеціалізовані 

майстерні, пральні, 

хімчистки тощо) 

Не менше 4 роб. Місць на 1 

тис. осіб 

88 88 - 48 40 

Організації та установи управління, проектні організації, кредитно-фінансові установи, підприємства зв’язку, юридичні установи та правопорядку 

Відділення й філії 

банківських установ 

1 операційне місце 

(вікно) на 1-2 тис. осіб 

операційне 

місце 

22 22 6 - 18 

Відділення зв’язку 0,16 Об’єкт на 1 тис. 

осіб 

4 4 1 - 3 

Юридичні 

консультації 

1 юрист-адвокат на 1 

тис. осіб 

Робоче місце 22 22 3 - 19 

Нотаріальна контора 1 нотаріус на 30 тис. 

осіб 

Об’єкт 1 1 - - 1 

Опорний пункт 

охорони 

правопорядку 

30-100 М2 загальної 

площі на 

мікрорайон 

200 200  - 200 

Організації житлово-комунального господарства 



40 

 

 

1 2 3 4 5 7 8 9 

Пункт приймання 

вторинної сировини 

1 на 20 ти. Осіб Об’єкт 1 1 - - 1 

Пожежно-рятувальні 

підрозділя 

 Об’єкт 4 4 1 - 3 

Готелі 4,8 Місць на 1 тис. 

осіб 

106     

Бюро похоронного 

обслуговування 

Не менше 1 на 0,05 

млн. осіб 

Об’єкт 1 1 - - - 

Будинок траурних 

обрядів 

Не менше 1 на 0,25 

млн. осіб 

Об’єкт 1 1 -- - - 

Кладовище 

традиційного 

поховання 

0,1 га на 1000 

населення 

га 5,28 5,28 5,28 - - 
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3.6 Пропозиції щодо розвитку вуличної мережі, організації системи транспорту, 

благоустрою  

Генеральним планом розширюється забудова, а також вдосконалюється структура 

вуличної мережі. Територія міста розмежовується природними та антропогенними вісями: 

лісами, головними вулицями. 

Генеральним планом пропонується розширення меж міста Почаєва та збільшення 

його площі з 825,89 га до 2015,30 га. При цьому розширяється та впорядковується  

вулично-дорожня мережа населеного пункту. 

 Планувальна структура нових масивів продиктована, в першу чергу, рельєфом 

місцевості, існуючими планувальними обмеженнями, даними матеріалів інвентаризації, 

функціональним використанням територій та типом забудови. Розміри кварталів прийнято 

такими, що дозволяють ефективно розпланувати територію під садибну, блоковану, 

багатоквартирну  забудову з ділянками оптимальних пропорцій. Вулична мережа 

забезпечує організацію зручних зв’язків житлової забудови з установами обслуговування 

села та місцями прикладання праці.  

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

запроектовані відповідні профілі перерізів вулиць і червоні лінії згідно з нормативними. 

вимогами. Для руху пішоходів та велосипедистів передбачено профілі вулиць з одно- та 

двосторонніми тротуарами та велодоріжками 

 Профілі вулиць передбачені в проектних червоних лініях  від 15 до 24 м   (див. 

креслення марки ГП-7 «Схема інженерної підготовки та захисту території»). 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 централізованих 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 

прокладання. 

 

Зовнішні зв’язки забезпечуються через виїзди з міста в напрямку міста Радивилів, 

Кременець, села Лосятин, Старий Тараж.  

Таблиця 3.4 

Зовнішнє автобусне сполучення населених пунктів 

 

Назва маршруту Пункти сполучення Кількість маршрутів 

на день 

Кількість 

зупинок за 

маршрутом 

Почаїв-Комарин 

 

м. Почаїв,  

с. Старий Тараж 

3 2 

Кременець-Ридомиль м. Кременець, м. Почаїв, с. 

Комарин, с. Ридомиль 

2 2 

 

На сьогоднішній день в місті відсутнє обслуговування населення внутрішнім 

громадським транспортом. 

На розрахунковий етап пропонується влаштувати проектні лінії руху автобусу, які 

будуть проходити по головним вулицям.  

 Для підвищення якості обслуговування пасажирів, передбачається будівництво 

облаштованих зупинок громадського транспорту. Зупинки автобусів розташовані в місцях 

тяжіння пасажирських потоків на відстані 400-800 метрів. Місця розташування зупинок 

громадського транспорту показані на графічних матеріалах генерального плану 
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(креслення марки ГП-5 «Схема вулично-дорожньої мережі, міського та зовнішнього 

транспорту»). 

Зберігання приватного автотранспорту передбачено безпосередньо на присадибних 

ділянках автовласників.  

Зберігання автотранспорту підприємств та комунального господарства 

передбачається на їх території, в складі комунально-складської чи виробничої зони. 

 

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.2.3-5-2018 “ 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 встановлюються в зеленій зоні вулиць на відстані 0,6 м від бордюру 

чи краю проїзної частини до краю дорожнього знаку і на висоті 2 м. 

У місцях пішохідних переходів на проїзну частину дороги наноситься розмітка типу 

«зебра» і встановлюються відповідні дорожні знаки. 

Дорожня розмітка наноситься морозостійкими емалевими фарбами. На проїзну 

частину наноситься 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». 

 

Благоустрій територій 

На головних і прилеглих вулицях пропонується висаджувати дерева ширококронних 

порід, стійкі до вихлопних газів. 

Для мостіння головних площ приймаються кольорові бетонні плити з декоративними 

вставками з квітників і газонів, для майданчиків відпочинку – м’яке покриття 

(ґрунтобетон, грунтоцемент, галька дрібна, щебінь, цегляний дрібняк).  

Для формування та завершення архітектурно-художнього ансамблю забудови 

населених пунктів проектом пропонується встановлення малих архітектурних форм і 

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

благоустрій та озеленення територій. 

Захисні малі форми (перголи, альтанки, декоративні стінки) застосовуються для 

облаштування майданчиків для відпочинку. У парковій зоні передбачається влаштування 

лав для відпочинку, встановлення ваз з квітами, урн, світильників, для озеленення 

застосовуються дерева та кущі декоративних порід. 
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Зелені насадження відіграють значну роль як для поліпшення санітарно-гігієнічних і 

мікрокліматичних умов 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. 

 

3.7    Рекреаційні території та озеленення міста 

 

В місті Почаєві гостро стоїть питання формування комплексної зеленої зони міста.  

Вирішення цього питання можливе шляхом формування екологічного каркасу як в 

межах міста, так і в приміській зоні, та екологічно орієнтованого упорядкування 

господарського комплексу міста. 

Структурними елементами екологічного каркасу є водойми з прибережними 

смугами, зелені зони міста та приміської зони. Ці території забезпечують територіальну 

єдність природних ландшафтів з притаманним живій природі просторовими процесами 

біологічного обміну, який обумовлює природорепродуктивну функцію урбанізованих 

територій. 

Озеленені території загального користування станом на початок 2018 року 

представлені парком, сквером та озеленених територій в прибережній захисній смузі 

водойм.  

Нижче розглядається система озеленених територій в межах міста, як складова 

частина екологічного каркасу. 

 

Таблиця 3.6 

Характеристика  існуючих зелених насаджень міста 

 

Перелік парків та 

скверів 

Місцезнаходження Територія 

всього, 

га 

 

У тому числі 

озеленені 

території, 

га 

1 2 3 4 

Загальноміські    

Парк з центральною 

площею  

Центральний квартал, обмежений 

вулицями Лосятиська, Радивилівська, 

Шевченка 

1,83 0,98 

Сквер Центр міста, по вул. Шевченка (біля 

Почаївської Свято-Успенської 

Лаври) 

0,32 0,18 

Всього загальноміські  2,15 1,16 

Житлових районів    

Сквер  В кварталі, що примикає до 

центральної частини міста, по вулиці 

Волинській, біля озера Язовиця 

0,81 0,81 

Сквер Біля ставка, що розташований з 

заходу від Почаївської Свято-

Успенської Лаври 

0,26 0,26 

Сквер Біля ставка, що розташований в 

кварталі, обмеженому вулицями 

Сагайдачного, Березина, Наливайка, 

Возз’єднання 

0,19 0,19 

Всього в межах  1,26 1,26 
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житлових районів 

Разом по місту 

зелених насаджень 

загального 

користування 

 3,41 2,42 

Лісових насаджень В північній частині населеного 

пункту 

15,19 15,19 

Насадження 

спецпризначення 

 18,69 18,69 

Всього зелених 

насаджень в межах 

міста 

 37,29 36,30 

 

 

Загальна площа зелених насаджень загального користування в межах міста 

становить 2,42 га. З урахуванням існуючої кількості населення кількість зелених 

насаджень загального користування на 1 жителя становить 3,2 м2 (відповідно до 

нормативних вимог для населених пунктів з чисельністю населення до 50 тис. та 

розташованих в зоні широколистяних лісів мінімальна кількість зелених насаджень 

загального користування має становити  8 м2). Тож на момент розроблення генерального 

плану даний показник занижений в 2,5 рази. 

Проектними рішеннями Генерального плану передбачено розвиток єдиної мережі 

ландшафтних та рекреаційних територій. При цьому передбачається максимальне 

збереження та реконструкція існуючих зелених насаджень.  

Передбачається розташування паркової зони загальноміського значення по 

головній вулиці міста, в кварталі №23. 

Також з урахуванням розвитку сельбищних територій пропонується створення 

системи об’єктів зелених насаджень загального користування в складі новоутворених 

житлових масивів. 

При формуванні ландшафтно-рекреаційної системи міста до її складу включено 

території лісових насаджень, на базі яких, в майбутньому можуть бути створені 

лісопаркові зони. Проектними рішеннями генерального плану в центральній та північній 

частині передбачається створення безперервної системи зелених насаджень (об’єднання 

територій лісових насаджень, рекреаційних об’єктів, парків, скверів). В інших частинах 

населеного пункту зелені насадження загального користування, рекреаційні території 

розташовані розосереджено та, в основному, зосереджені біля водойм, лісів, громадських 

територій. 

В межах охоронних зон лісів пропонується створення рекреаційних, туристичних 

зон для активного відпочинку мешканців міста та туристів. Таким чином пропонується 

підвищити  рекреаційний потенціал міста Почаєва. 

Таблиця 3.7 

Характеристика  проектних зелених насаджень,  

передбачених генпланом міста 

 

Перелік парків та 

скверів 

Місцезнаходження Територія 

всього, 

га 

 

1 2 3 

Загальноміські   

Паркова зона   Квартал №23 7,60 

Паркова зона Квартал №32 1,42 

Лісопаркова зона Квартали №10, 6 (на базі існуючих лісових 7,81 
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насаджень) 

Всього загальноміські  16,83 

Житлових районів   

Паркова зона Квартал №133 1,90 

Сквер Квартал №76 0,99 

Сквер Квартал №62 0,68 

Паркова зона Квартал №194 1,69 

Сквер Квартал №174 0,16 

Сквер Квартал №19 0,52 

Паркова зона Квартали №11,14 1,88 

Паркова зона Квартал №9 1,58 

Паркова зона Квартал №75 2,32 

Інші території зелених 

насаджень  в складі 

житлових кварталів  

Розосереджено в складі проектних житлових масивів 0,99 

Всього в межах 

житлових районів 

 12,50 

   

Разом по місту 

зелених насаджень 

загального 

користування 

 29,33 

Лісових насаджень В північній частині населеного пункту 307,79 

Насадження 

спецпризначення 

В санітарно-захисних зонах кладовищ, підприємств, 

в охоронних зонах ліній електропередач, лісів, на 

порушених територіях тощо 

43,47 

Територій 

рекреаційного 

призначення 

В охоронній зоні лісів 37,09 

Всього зелених 

насаджень в межах 

міста 

 417,68 

 

Розрахунки озеленених територій загального користування загальноміського та 

мікрорайонного значення наведено в табл. 03. 

Таблиця 3.8 

Розрахунок озеленених територій загального користування  

 

Озеленені території 

загального 

користування 

Нормативні 

показники 

(табл. 8.1 ДБН 

Б.2.2-12:2018) 

Існуючі, 

га 

Необхідно по 

розрахунку з 

урахуванням 

розвитку 

міста 

Передбачено 

генпланом, 

га 

 

Загальноміського 

значення 

8 м2/1 жителя 1,16 17,60 17,99 

Мікрорайонного 

значення   

6 м2/1 жителя 1,26 13,2 13,76 

 

При подальшому детальному плануванні територій парків, скверів необхідно 

враховувати нормативний рівень озеленення території з урахуванням призначення об’єкту 

та визначеного для нього мінімального рівня озеленення території відповідно до табл. 8.2 

ДБН Б.2.2-12:2018.   
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Озеленені території обмеженого користування 

До цієї групи відносяться зелені насадження, розміщені на території житлової 

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

Житлова забудова на цей час займає ХХХХХ га. На її території домінують плодові 

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

городами.  

Згідно з проектними рішеннями генплану, території житлової забудови будуть 

займати ХХХХ га, виробничих та комунально-складських територій – ХХХХХ 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. 

Генеральним планом на ділянках житлового та громадського призначення 

передбачається: 

- загальне озеленення ділянок (деревами, чагарниками, газонами, квітниками); 

- площинне озеленення дахів; 

- вертикальне озеленення будинків і споруд (фасадів,  балконів, шумозахисних 

стінок); 

- відновлювальне озеленення (порушених ділянок, схилів тощо). 

 

Озеленені території спеціального призначення 

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

санітарно-захисних зон, охоронних зон. Озеленені території спецпризначення передбачено 

в балках з яружною ерозією, по периметру виробничих територій біля житлових 

територій, у межах санітарно-захисних та охоронних зон комунальних і інженерних 

споруд.  

 

3.9 Організація інженерного забезпечення території 

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

забезпечення міста Почаїв 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». 

− 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)»; 
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− 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.2.2-3-97 «Будинки та споруди навчальних закладів»; 

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

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

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

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

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

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

− ДБН В.2.2-20-2008 «Готелі». 

 

3.9.1. Водопостачання 

Існуючий стан 

На час складання проекту в місті Почаїв існує централізована об’єднана система 

водопостачання на господарсько-питні та протипожежні потреби, яка охоплює частину 

існуючих споживачів. Джерелом для системи водопостачання є підземні водоносні 

горизонти. Для забору води діє водозабір у районі села Старий Почаїв загальним дебітом 

80 м3/год, від якого до міста прокладено водовід. Система водогону знаходиться в 

аварійному стані, водопровід експлуатується з 1953 року термін експлуатації вийшов. 

Трапляється багато поривів на водопроводі, що створює проблему з водою. Необхідна 

реконструкція водоводу.  

У місті додатково діє дві свердловини: по вул. Бригадна дебітом 25 м3/год і по вул. 

Старотаразька дебітом 4 м3/год.  

Для зберігання регулювального та протипожежного запасу води у місті діють 

резервуари чистої води (РЧВ). Загальний об’єм резервуарів 400 м3. Сумарне річне 

водоспоживання містом складає 150 тис. м3/рік. Середньодобове водоспоживання складає 

1426 м3/добу. Максимальне добове – 1711 м3/добу. Протяжність водопровідних мереж 

складає 62 км. категорія надійності системи водопостачання – ІІ. 

 

Проектні рішення 

На перспективний період для забезпечення водопостачанням житлової та 

громадської забудови, а також виробничих об’єктів проектом передбачається 

реконструкція централізованої системи водопостачання з прокладанням додаткових 

водоводів у межах проектних червоних ліній вулиць, влаштуванням додаткових 

артезіанських свердловин, будівництвом додаткових резервуарів чистої води, а також 

влаштування пункту постійного контролю її якості води. 

Проектом прийнято другу категорію надійності реконструйованої системи 

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

мережі та споруди». Ті елементи системи водопостачання, пошкодження яких може 

призвести до перебоїв у подаванні води на потреби пожежогасіння, проектом передбачено 

першої категорії (кільцеві водопровідні мережі з пожежними гідрантами, резервуари 

чистої води, насосні станції тощо). 

Обсяги води на перспективне 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 складає: садибної забудови 

– 7023 чол.; багатоквартирної забудови – 600 чол. На розрахунковий період проектом 

додатково передбачається: нової садибної забудови – 10807 чол.; блокованої забудови – 



48 

 

 

1130 чол.; багатоквартирної забудови – 813 чол. Таким чином разом на розрахунковий 

період передбачається: садибної забудови – 17830 чол.; блокованої забудови – 1130 чол.; 

багатоквартирної забудови – 3040 чол. 

Загальна кількість населення міста складе 22000 чол. 

Середньодобовий (питомий) норматив господарсько-питного водоспоживання на 

одного мешканця садибної та блокованої  забудови, що враховує витрати води на потреби 

громадських будівель прийнято 150 л/доб. Середньодобовий (питомий) норматив 

господарсько-питного водоспоживання на одного мешканця багатоквартирної забудови, 

що враховує витрати води на потреби громадських будівель прийнято 230 л/доб. 

Коефіцієнт, що враховує непередбачені витрати води на господарсько-питні потреби 

прийнято 1,1. (відповідно до примітки 3 таблиці 1, ДБН В.2.5-74:2013). Коефіцієнт добової 

нерівномірності водоспоживання прийнято 1,2 (ДБН В 2.5-74:2013 пункт 6.1.2). 

Для подальших розрахунків приймаємо розрахункову максимальну витрату води на 

господарсько-питні потреби житлових та громадських будівель у розмірі 4700 м3/добу. 

Додатково передбачено витрата на потреби промислових підприємств у розмірі: вода 

питної якості – 300 м3/ добу, технічна вода – 250 м3/ добу. 

Приймаємо витрату вод питної якості на потреби міста – 4700 + 300 = 5000 м3/ добу, 

витрату вод технічної якості – 250 м3/ добу. 

Джерелом господарсько-питного водопостачання на перспективний період 

передбачається залишити водозабір в районі села Старий Почаїв та існуючі свердловини 

на території міста. Передбачається перекладання водоводу від водозабору до міста. 

Додатково передбачається буріння нових свердловин на території міста на взаємних 

відстанях, що виключають перетинання їх гідравлічних зон впливу. Джерелом технічного 

водопостачання передбачається поверхневі води річки Іква, що протікає за межами міста, 

а також технічні свердловини і поверхневі води з накопичувальних резервуарів 

поверхневих вод. 

Враховуючи дебіт існуючих водозабірних свердловин можливим є забезпечення 

подавання 2180 м3/добу питної вод при 20-ти годинній роботі кожної свердловини 

протягом доби. Потрібна кількість додаткових робочих водозабірних артезіанських 

свердловин на розрахунковий період для забезпечення розрахункових потреб при 20-ти 

годинній роботі насосів і дебітом – 20,0 м3/год (відповідно існуючих аналогів) становить 8 

шт. 

Розрахункову кількість робочих свердловин прийнято 19 шт. Кількість резервних 

свердловин для водозабору прийнято згідно з ДБН В.2.5-74:2013 табл. 10 і становить 1 шт. 

Загальна кількість додаткових свердловин складе 9 шт.  

Для забезпечення санітарно-епідеміологічної безпеки та охорони від випадкового, 

або навмисного забруднення водоносного горизонту навколо кожної артезіанської 

свердловини передбачаються 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. 
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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. 

Проектом передбачається влаштуванні станції водопідготовлення, на території якої 

передбачається будівництво додаткових резервуарів чистої води, а також пункту 

контролю якості води.  

Остаточні рішення щодо забезпечення водопостачанням міста, уточнені розрахунки 

об’ємів господарчо-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 міста у перерахунку на одну людину прийнято 40 л. Поливання 

та зрошування пропонується проводити водами з накопичувальних резервуарів очищених 

поверхневих вод, а також поверхневими водами річки Іква, що протікає за межами міста, 

за допомогою стаціонарних або портативних насосних станцій, а також на допомогою 

поливальних автомобілів. 

Витрата води на поливання складе 704 м3/добу. 

Поливання територій, прилеглих до багатоквартирних будинків, громадських 

будівель, комерційної забудови та промислових будівель, пропонується здійснювати 

окремими системами поливальних водопроводів, що живляться від стаціонарних чи 

портативних поливальних насосних станцій, а також поливальними машинами.  

Трасування мереж поливального водопроводу, їх гідравлічні розрахунки, а також 

остаточний вибір місць розташування поливальних насосних станцій пропонується 

здійснювати на наступних стадіях проектування (стадії «Проект» і «Робоча 

документація»). 

 

Водопровідні мережі та споруди 

. Існуючий стан 

Існуючі водопровідні мережі 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 міста 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 
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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 міста функціонує централізована система 

каналізації, яка охоплює частину водоспоживачів. Стічні води самопливними мережами 

надходять до каналізаційних насосних станцій, які перекачують їх на каналізаційні очисні 

споруди. Очисні споруди знаходяться за межами житлової забудови. Протяжність 

каналізаційних мереж складає 4,2 км. 

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

 

Господарсько-побутова каналізація. Проектні пропозиції 

Проектні рішення 

 

Господарсько-побутова каналізація 

Проектом передбачається реконструкція централізованої системи водовідведення 

господарсько-побутових стічних вод з охопленням усієї території міста в проектних межах 

каналізаційними мережами. Передбачається також реконструкція  існуючих 

каналізаційних очисних споруд зі збільшенням їх проектної потужності та введенням в 

дію лінії повного біологічного очищення. 

Розрахункову максимальну добову кількість стічних вод від житлових та 

громадських будівель прийнято рівною розрахунковій максимальній витраті води на 

господарчо-питні потреби – 4700 м3/добу.  

Додатково передбачається скидання стічних вод виробничими підприємствами у 

розмірі 600 м3/добу.  

Сумарна максимальна розрахункова кількість стічних вод, що мають надходити на 

очищення складе 4700 + 600 = 5300 м3/ добу. 

Передбачається відведення стічних вод у межах усіх басейнів каналізування 

самопливними мережами на каналізаційні насосні станції (КНС). Від КНС напірними 

колекторами стічні води пропонується подавати до очисних споруд.  

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 очищення господарсько-побутових стічних вод передбачається реконструкція 

очисних споруд з введенням у дію установок повного біологічного очищення з 

термомеханічною обробкою осадів у закритих приміщеннях. Відповідно до таблиці 30 

ДБН В.2.5-75:2013 «Каналізація. Зовнішні мережі та споруди», навколо очисних споруд, 

що реконструюються передбачається встановлення санітарно-захисної зони розміром 300 

м. як для споруд потужністю від 5000 до 50000 м3/добу. Остаточний вибір установок для 

очищення пропонується здійснити на подальших стадіях проектування. Скидання 

очищених стічних вод передбачається здійснювати у річку Іква за межами населених 

пунктів. Умови скидання мають погоджуватися з органами санітарного нагляду 

Тернопільської області. 

Для житлових будинків існуючої садибної забудови, централізоване каналізування 

яких технічно неможливе, передбачається влаштування локальних очисних споруд, що 

мають бути розташовані на присадибних ділянках. 
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Добова кількість господарчо-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, розташування 

каналізаційних очисних споруд, гідравлічні розрахунки самопливних і напірних мереж з 

визначенням їх діаметрів, розрахунки КНС за басейнами каналізування пропонується 

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

документація»). 

 

Дощова каналізація 

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. 

Пропонується передбачати окремі очисні споруди для усіх басейнів каналізування 

поверхневих вод, які мають бути виконані за окремими проектами, погодженими з 

органами санітарного нагляду Тернопільської області. 

Схему каналізування дощових та снігових вод закритою системою прийнято таку. 

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

поливання вулиць, проїздів та площ з території кожного басейну каналізування 

самопливними мережами надходять до очисних споруд, що пропонується передбачати для 

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

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

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

споруд пропонується скидати у річку Ірва, або подавати у накопичувальні резервуари 

очищених та умовно чистих поверхневих стоків. З накопичувальних резервуарів стічні 

води передбачається використовувати для поливання зелених насаджень та миття 

удосконалених покриттів у періоди відсутності дощів. Надлишок очищених та умовно 

чистих поверхневих стоків передбачається відводити на скидання у поверхневі потоки 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 
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державної санітарно-епідеміологічної експертизи Міністерства охорони здоров‘я України 

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

потужності до 200 м3/добу потребують розмірів санітарно-захисної зони 25 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 міста здійснюється поквартирно 

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

інших видах палива. Опалення громадських споруд та багатоквартирних будинків 

здійснюється переважно від централізованих котелень та місцевих теплогенераторних, що 

також працюють на природному газі. 

 

Проектні пропозиції 

На перспективний період проектом передбачається опалення індивідуальних 

садибних та блокованих житлових 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 багатоквартирних житлових 

будинків та 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.2.2-3-97 «Будинки та споруди 

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

закладів», ДБН В.2.2-9-99 «Громадські будинки та споруди», ДБН В.2.2-10-2000 «Заклади 

охорони здоров'я», ДБН В.2.2-23-2009 «Підприємства торгівлі», ДБН В.2.2-13-2003 

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

побутового обслуговування», ДБН В.2.2-20-2008 «Готелі» тощо, що працюють на 

природному газі. 
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Для теплопостачання виробничих підприємств пропонується влаштування окремих 

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

природному газі.  

Розрахунок теплових потоків для споживачів теплової енергії міста 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 6.1 та таблиці 6.2. 

 

Таблиця 6.1 

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 житлові будинки 

(існуючі) 
2 500 1-2 40,00 

2 Багатоквартирні житлові будинки (існуючі) 200 2-5 3,20 

3 Індивідуальні садибні та блоковані житлові 

будинки (проектні) 
3 979 1-2 63,66 

4 Багатоквартирні житлові будинки (проектні) 813 2-5 13,01 

 Всього:   119,87 

 

Таблиця 6.2 

Теплові потоки на громадські споруди 

№ 

п/п 
Найменування будівлі (споруди) 

Витрата тепла, МВт 

Опалення Вентиляція 

Гаряче 

водопоста-

чання 

Загальна 

1 Громадські споруди (існуючі) 3,57 2,33 0,90 6,80 

2 Громадські споруди (проектні) 2,83 1,76 4,22 8,81 

 Всього: 6,40 4,09 5,12 15,61 

 

Прогнозоване теплоспоживання на промислові потреби прийнято проектом з 

розрахунку 0,67 МВт на 1 га площі (розрахована за аналогічними проектами). 

Теплоспоживання складе 103,85 МВт. 

Загальна сумарна розрахункова максимальна потужність теплоспоживання складає 

119,87 + 15,61 + 103,85 = 239,33 МВт. Прийнято сумарну потужність джерел 

теплопостачання міста на перспективний період 240,0 МВт. 
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3.9.4. Газопостачання 

Існуючий стан 

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

Забезпечення газом споживачів здійснюється мережами високого, середнього та низького 

тисків. Для зниження тиску газу у місті діють газорозподільчі пункти (ГРП). 

Проектні рішення 

Проектом пропонується забезпечення газом існуючої забудови залишити існуючими 

мережами. Забезпечення газом забудови, що проектується, пропонується здійснювати 

мережами середнього та низького тисків, 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, або низького тиску 

проектними вулицям міста 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 міста 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 03. 

 

Таблиця 6.3 

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 (2 500 будинків) 

1 Опалення 4 705,9 9,351 

2 Приготування їжі (ПГ-4) та гаряче 

водопостачання 

820,4 1,756 

Багатоквартирні житлові будинки (200 квартир) 

1 Опалення 376,5 0,748 
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2 Приготування їжі (ПГ-4) та гаряче 

водопостачання 

90,9 0,150 

Громадські споруди 

3 Опалення  417,2 0,791 

4 Вентиляція 271,8 0,216 

5 Гаряче водопостачання 103,1 0,301 

Проектні об’єкти 

Індивідуальні садибні та блоковані житлові будинки (3 979 будинків і квартир) 

6 Опалення 7 489,4 14,883 

7 Приготування їжі (ПГ-4) та гаряче 

водопостачання 

1 344,3 2,984 

Багатоквартирні житлові будинки (813 квартир) 

1 Опалення 1 530,6 3,042 

2 Приготування їжі (ПГ-4) та гаряче 

водопостачання 

301,2 0,610 

Громадські споруди 

8 Опалення  330,7 0,627 

9 Вентиляція 205,3 0,163 

10 Гаряче водопостачання 483,2 1,410 

 РАЗОМ: 18 470,5 37,032 

 

Прогнозовані об‘єми газоспоживання на промислові потреби прийнято з розрахунку 

77,52 м3/годину на 1 га площі (розрахована за аналогічними проектами). Використано 

також коефіцієнт розвитку 0,6. Коефіцієнт годинного максимуму витрат газу прийнято 

1/1300. Об’єм газоспоживання складе: годинна – 7 209,4 м3/годину, річна – 9,372 млн. 

м3/рік 

Сумарні розрахункові годинні витрати газу складуть 18 470,5 + 7 209,4 = 25 697,9 

м3/год, сумарні розрахункові річні витрати – 37,032 + 9,372 = 46,404 млн. м3/рік. 

Прийнято сумарні максимальні годинні витрати газу споживачами міста Почаїв 

37 000 м3/год, сумарні річні витрати – 52,7 млн. м3/рік. 

 

Політика енергозбереження 

Висока надійність роботи системи енергопостачання є однією з вирішальних умов 

забезпечення ефективної життєдіяльності міста. 

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; 
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− 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». 

 

3.9.5. Електропостачання 

Існуючий стан 

Електропостачання споживачів електроенергії міста здійснюється від 

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

встановлено два трансформатори потужністю 6,3 МВА і 4,0 МВА. 

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

виконані повітряними лініями від трансформаторних підстанцій ТП-10/0,4 кВ. У місті діє 

30 трансформаторних підстанцій загальною потужністю 4 635 кВА. 

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 міста зміна джерела живлення не передбачається. 

Розрахунок перспективного споживання електроенергії та максимальних 

навантажень для потреб міста 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, підприємства комунально-побутового 

обслуговування, зовнішнє освітлення, системи теплопостачання, водопостачання та 

водовідведення. 

Закладена в проекті забезпеченість населення міста 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 річної кількості годин використання максимуму електричного навантаження для 

існуючої забудови 3100 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 

1700 кВт год/рік при річній кількості годин використання максимуму навантаження 5200 

годин.  

Розрахунок електричних навантажень об’єктів соцкультпобуту 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 04, 05 та 06. При розрахунку прийнято нормативи 

електроспоживання з коефіцієнтом 0,8 як для малих міст. Нормативи враховують 

житловий і громадський сектор, підприємства комунально-побутового обслуговування, 
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зовнішнє освітлення, міський транспорт, системи теплопостачання, водопостачання і 

водовідведення (таблиця 11.4 ДБН Б.2.2-12:2018). 

 

Таблиця 6.4 

Розрахунок електричних навантажень житлової забудови 

№ 

п/п 

Найменуванн

я 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 Садибна та 

блокована 

житлова 

забудова 

7,023 

 

18,960  1 700 5,62 32,23 3100 5200 1,81 6,20 

2 Багато-

квартирна 

житлова 

забудова 

0,600 3,040  1 700 0,48 5,17 3100 5200 0,15 0,99 

Разом 7,623 22,000   7,23 37,40   2,33 7,19 

Невраховані 

витрати (10%) 

    0,72 3,74   0,20 0,72 

Всього     7,95 41,14   2,16 7,91 

 

 

Таблиця 6.5 

Розрахунок електричних навантажень об’єктів соцкультпобуту та комунальних споруд 

№  

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  

0,89 11,51 5200 5200 0,17 2,21 

2 

Потреби 

комунальних 

cпоруд 

1,10 4,45 4100 4100 0,27 1,08 

 Разом 1,99 15,96   0,44 3,29 

 

Таблиця 6.6 

Зведені електричні навантаження міста 

№ 

п/п 
Найменування споживачів 

Річне споживання 

електроенергії, млн.кВт/год. 

Загальне навантаження,  

МВт 
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Існуючий 

стан 

Розрах. 

строк 

Існуючий 

стан 

Розрах. 

строк 

1 Господарсько-побутові та 

комунальні потреби населення 
7,23 37,40 2,33 7,19 

2 Потреби об’єктів 

соцкультпобуту  
0,89 11,51 0,17 2,21 

3 Потреби комунальних 

cпоруд 
1,10 4,45 0,27 1,08 

4 Потреби промислових 

споживачів 
5,05 15,13 0,97 2,91 

Разом 14,27 68,49 3,74 13,39 

Інші невраховані витрати 10% 1,43 6,85 0,37 1,34 

Всього по об’єкту 15,17 75,34 4,11 14,73 

 

Приймаємо сумарне річне електроспоживання міста на перспективний період 75,3 

млн. кВт∙год/рік. Сумарна необхідна потужність джерел електропостачання приймаємо 

14,7 МВт. 

У зв’язку з очікуванням збільшення житлового фонду за рахунок передбаченого в 

генеральному плані нового будівництва житлових будинків, забезпечення більшої 

комфортності житла, в т.ч. за рахунок збільшення енергоозброєності 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 

міста, генеральним планом пропонується реконструкція існуючої трансформаторної 

підстанції 35/10 кВ «Почаїв» зі встановленням трансформаторів більшої потужності. 

Передбачається також реконструкція існуючих трансформаторних підстанцій 10/0,4 кВ з 

заміною трансформаторів на більш потужні. Передбачається також будівництво 

шістнадцяти нових трансформаторних підстанцій 10/0,4 кВ. Визначення 

трансформаторних підстанцій, що підлягають реконструкції, та необхідні потужності 

трансформаторів, 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 міста 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 існуючі трансформаторні підстанції (при наявності достатніх резервних 

потужностей), реконструйовані 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. 

 

 



59 

 

 

3.9.6  Телефонізація та радіофікація 

На час складання проекту у місті встановлено 1515 телефонів. Телефонну лінію 

виконано повітряною та кабельною. З’єднувальні лінії типу ЄС-11 підключено 

кабельними та волоконно-оптичними лініями зв’язку, які ущільнюються апаратурою ІКМ, 

Ватсон, AMS, до центральної вузлової АТС, що знаходиться у місті Кременець. На 

перспективний період потреба міста у телефонах складає 8200 телефонів. Для реалізації 

перспективної потреби у телефонах на території міста передбачається встановлення малих 

архітектурних форм і розміщення там розподільчих шаф (РШ) з обмеженим доступом 

сторонніх осіб. 

Передбачається прокладання волоконно-оптичного 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 час складання проекту у місті встановлено 9 радіоточок, які підключено до 

радіовузла типу РТВ-600 УМ-001 потужністю 600 Вт, що знаходиться у місті Почаїв вул. 

Лосятинська, 10. На перспективний період потреба міста у радіоточках складає 8200 

радіоточок. Для подальшої радіофікації міста пропонується прокладання проводом 

РМПЗЭП 1х2х1,2 розподільчої фідерної лінії від радіовузла. Остаточне місце підключення 

та обсяги робіт пропонується визначити після отримання технічних умов на підключення. 

Для забезпечення телебаченням міста пропонується прокладання волоконно-

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

пропонується встановити оптичні приймачі. Побудову мережі телебачення пропонується 

здійснювати за допомогою радіочастотного коаксіального кабелю з використанням 

телевізійних підсилювачів. 

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

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

документація»). 

Для забезпечення інтернет зв’язком проектом передбачається приєднання до 

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

пропонується здійснити на подальших стадіях проектування.  

 

 

3.9.7 Протипожежні заходи 

Для протипожежної безпеки міста проектом передбачається використання існуючої 

пожежно-рятувальної частини на два пожежних автомобілі, а також трьох пожежних депо, 

будівництво яких передбачається проектом на території міста. Депо мають обслуговувати 

виробничу та житлову зони території міста. 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 25,0 л/с на одну пожежу, а кількість одночасних пожеж – 2 шт. 

Розрахункову витрату води на потреби внутрішнього пожежогасіння прийнято 2 

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

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 



60 

 

 

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 

8,694
1000

0833,02166060256015022536003
=

++
=пожV ,   (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. 

Зовнішнє пожежогасіння на території міста 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”).  

Для протипожежного водопостачання виробничих підприємств передбачається 

влаштування окремих систем зовнішнього та внутрішнього протипожежного 

водопостачання. На території підприємств передбачається встановлення пожежних 

резервуарів для зберігання протипожежного запасу води, пожежної насосної станції та 

внутрішньо-майданчикових кільцевих мереж протипожежного водопроводу з пожежними 

гідрантами. У випадку пожежі передбачається подавання води пожежною насосною 

станцією з пожежних резервуарів у кільцеву внутрішньо-майданчикову мережу. 

Відновлення протипожежного запасу води в резервуарах передбачається з поверхневих 

джерел (потік Іква, що протікає за межами міста).   

Системи зовнішнього та внутрішнього пожежогасіння, а також системи 

автоматичного пожежогасіння підприємств передбачається виконувати на за окремими 

проектами відповідно до отриманих технічних умов на пожежогасіння. 

Будівництво пожежних депо, придбання пожежної техніки, будівництво резервуарів 

чистої води та пожежних насосів, реконструкція кільцевих мереж водопостачання з 

пожежними гідрантами проектом передбачається на першу чергу забудови території. 

Остаточно способи забезпечення пожежної безпеки передбачається вирішувати на 

подальших стадіях проектування після отримання технічних умов на пожежогасіння. 
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3.10 Визначення територій з особливими умовами використання 

До територій з особливими умовами використання відносяться території пам’яток 

культурної спадщини, в прибережних захисних смугах водойм, в санітарно-захисних 

зонах від виробничої та комунально-складської зони, кладовищ, в охоронній зоні лісу,  

інженерних мереж та споруд тощо. 

В місті Почаєві присутні пам'ятки містобудування і архітектури національного та 

місцевого значення (табл. Х) 

 

Перелік пам'яток містобудування і архітектури національного значення у місті Почаїв 

№ 

п/п 
Назва пам’ятки 

Адреса 

розташування 
Датування Вид пам’ятки 

 

Категорія 

пам’ятки 

 

Охорон-

ний 

номер 

1 2 3 4 5 6 8 

1. 
Успенський собор 

(мур.) 

вул. 

Возз'єднання, 8 

1771 - 1791 

рр. 
архітектури національна 672/1 

2. 
Троїцький собор 

(мур.) 

вул. 

Возз'єднання, 8 

1906 - 1912 

рр. 
архітектури національна 672/2 

3. 

Монастирські 

келії (мур.): 

вул. 

Возз'єднання, 8 

XVIІІ - 

ХІХ ст. 
архітектури національна 672/3 

3/1 - келії  
1771 - 1780 

рр. 
   

3/2 - Трапезна 

церква вмч. 

Варвари та св. кн. 

Ольги 

 1887 р.    

3/3 - Тепла церква 

Похвали Божої 

Матері 1862 р. 

 1862 р.    

4. 
Архієрейський 

будинок (мур.) 

вул. 

Возз'єднання, 8 
1825 р. архітектури національна 672/4 

5. Дзвіниця (мур.) 
вул. 

Возз'єднання, 8 

1861 - 1871 

рр. 
архітектури національна 672/5 

6. 
Надбрамний 

корпус (мур.) 

вул. 

Возз'єднання, 8 
1835 р. архітектури національна 672/6 

7. 
Всіхсвятська 

церква (мур.) 

вул. Липова, на 

цвинтарі 

1773 - 1775 

рр. 
архітектури національна 1593 

 

 

Перелік пам'яток містобудування і архітектури місцевого значення у місті Почаїв 

 

№ 

п/п 
Назва пам’ятки 

Адреса 

розташування 
Датування Вид пам’ятки 

 

Категорія 

пам’ятки 

 

Охоронни

й номер 

1 2 3 4 5 6 8 

19. Свято-Духівська 

церква (мур.) 

вул. Липова, 51 1903 р. архітектури місцева 2070 
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 Перелік пам'яток історії місцевого значення у місті Почаїв 

 

№ 

п/п 
Назва пам’ятки 

Адреса 

розташу-

вання 

Датування 
Вид 

пам’ятки 

Категорія 

пам’ятки 

№ та дата рішення 

про взяття під 

охорону 

Охорон-

ний 

номер 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Пам’ятний 

знак воїнам-

землякам, які 

загинули в 

роки Другої 

Світової війни 

в м. Почаїв 

м. Почаїв 1985 р. історії місцева Тернопільського 

облвиконкому № 

243 від 

25.10.1988 р. 

1639 

2. Будинок, у 

якому 

зупинявся 

поет, 

письменник, 

художник 

Шевченко 

Тарас 

Григорович в 

1846 р. в м. 

Почаїв 

вул. 

Возз'єднан

ня, 8 

Будинок 

1825 р., 

мем. дошка 

1964 р. 

історії місцева Тернопільського 

облвиконкому № 

147 від 

22.03.1971 р. 

414 

3. Будинок, у 

якому 

народився і 

жив художник 

Хворостецьки

й І. в 1888 - 

1958 рр. 

м. Почаїв 1968 р. історії місцева Тернопільського 

облвиконкому № 

147 від 

22.03.1971 р. 

413 

4. Братські 

могили воїнів 

Радянської 

армії 

вул. 

Липова, 

військове 

кладовище 

1953 р. історії місцева Тернопільського 

облвиконкому № 

147 від 

22.03.1971 р. 

412 

5. Братська 

могила євреїв 

– жертв 

німецьких 

фашистів 

вул. 

Липова, 

старе 

кладовище 

 історії місцева Наказ 

управління 

культури 

Тернопільської 

облдержадмініст

рації № 112 від 

18.10.2005 р. 

1606 

6. Могила 

українського 

художника 

Хворостецько

го І. 

вул. 

Липова, 

кладовище 

1958 р. історії місцева Тернопільського 

облвиконкому № 

147 від 

22.03.1971 р. 

411 

7. Пам’ятний 

знак воїнам-

землякам, які 

загинули в 

роки Другої 

світової війни 

с. Старий 

Тараж 

1985 р. історії місцева Тернопільського 

облвиконкому № 

250 від 

26.08.1986 р. 

1109 
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Перелік пам'яток монументального мистецтва місцевого значення у місті Почаїв 

 

 

 

 

 Перелік пам'яток археології місцевого значення у місті Почаїв 

№ 

п/п 
Назва пам’ятки 

Адреса 

розташування 

Дату-

вання 

Вид 

пам’ятки 

Категорія 

пам’ятки 

№ та дата рішення 

про взяття під 

охорону 

Охорон-

ний 

номер 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Пам’ятник 

державному і 

військовому 

діячу, гетьману 

України 

Хмельницькому 

Богдану 

вул. 

Кременецька 

1954 р. монумен

тального 

мистецтв

а 

місцева Тернопільського 

облвиконкому № 

147 від 

22.03.1971 р. 

428 

2. Пам’ятник 

поету, 

письменнику, 

художнику 

Шевченку 

Тарасу 

Григоровичу 

парк 

навпроти 

Лаври 

1995 р. монумен

тального 

мистецтв

а 

місцева Наказ 

управління 

культури 

Тернопільської 

облдержадмініст

рації № 16 від 

27.01.2010 р. 

3203 
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№ 

п/п 
Назва пам’ятки 

Адреса 

розташування 

Дату-

вання 

Вид 

пам’ятки 

Категорія 

пам’ятки 

№ та дата рішення 

про взяття під 

охорону 

Охорон-

ний 

номер 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Городище 

Почаїв І - 

давньоруський 

час 

м. Почаїв 

(кол. Новий 

Тараж), 

урочище 

Десять валів 

(не 

локалізовано) 

 археології місцева Наказ 

управління 

культури ОДА 

№ 112 від 

18.10.2005. 

2523 

2. Крем’яна 

майстерня 

Почаїв ІІ - 

комарівсько-

тшинецька 

культура, 30 х 

40 м. 

м. Почаїв, 

північно-

західні 

околиці 

міста, між м. 

Почаїв і с. 

Старий 

Почаїв 

 археології місцева Наказ 

управління 

культури ОДА 

№ 16 від 

27.01.2010 

1631 

3. Могильник  

Почаїв ІІІ - 

давньоруський 

час 

м. Почаїв 

(кол. Новий 

Тараж), поруч 

із городищем 

в урочищі 

Десять валів 

 археології місцева Наказ 

управління 

культури ОДА 

№ 112 від 

18.10.2005. 

2524 

4. Поселення і 

городище 

Старий Тараж 

І - 

комарівсько-

тшинецька 

культура (ХV - 

ХІІ ст. до н. е.) 

(поселення);  - 

давньоруський 

час ХІ - ХІІІ 

ст. (городище) 

с. Старий 

Тараж, 

урочище 

Коло церкви, 

на території 

села, лівий 

берег Ікви 

 археології місцева Наказ 

управління 

культури ОДА 

№ 112 від 

18.10.2005. 

2541 

5. Могильник 

ґрунтовий 

Старий Тараж 

ІІ - 

давньоруський 

час 

  археології місцева Наказ 

управління 

культури ОДА 

№ 112 від 

18.10.2005. 

2543 

6. Стоянка та 

поселення 

Старий Тараж 

ІІІ - пізній 

палеоліт (40 - 

10 тис. років 

тому) 

(стоянка); - 

енеоліт  - 

ранньозалізни

й час (ІV - І 

тис. до н. е.) 

(поселення) 

  археології місцева Наказ 

управління 

культури ОДА 

№ 112 від 

18.10.2005. 

2544 

7. Поселення 

Старий Тараж 

ІV - бронза - 

ранньозалізни

й час (ІІ - І тис. 

  археології місцева Наказ 

управління 

культури ОДА 

№ 112 від 

18.10.2005. 

2542 
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 Перелік об'єктів, що пропонуються до занесення на статус щойно виявлених 

об'єктів культурної спадщини 

№ 

п/п 
Назва пам’ятки Адреса розташування Датування Вид пам’ятки 

1 2 3 4 5 

1.  Колодязь Йова 

Почаївського (знаходиться 

у внутрішньому дворі 

монастирських келій, 

всередині ківорія другої 

пол. ХХ ст.) 

вул. Возз’єднання, 8 1620 р. архітектури 

2.  Каплиця 900-ліття 

хрещення Русі (мур.) 

вул. Возз’єднання, 8 1888 р. архітектури 

3.  Братський корпус (готель) 

(мур.) 

вул. Возз’єднання, 8 1895 - 1896 рр. архітектури 

4.  Підземні церковні 

комплекси (мур.) 

вул. Возз’єднання, 8 XV - XVIII ст. архітектури 

5.  Водонапірна вежа (мур.) вул. Возз’єднання, 8 кін. XІX ст. архітектури 

6.  Храм на честь 

Великомучениці Варвари 

(мур.) 

вул. Возз’єднання, 8 кін. ХIХ ст. архітектури 

7.  Підпірні стіни з 

декоративною огорожею 

(мур.) 

вул. Возз’єднання, 8 XVIII ст. архітектури 

8.  Мури Троїцького собору 

(мур.) 

вул. Возз’єднання, 8 поч. XX ст. архітектури 

9.  Мури нижні (мур.) вздовж вулиць 

Возз'єднання, 

Радивилівської, Озерної, 

Грушевського 

кін. XIX ст. архітектури 

10.  Будинок проборства (мур.) вул. Липова, 41 (на 

цвинтарі) 

поч. XX ст. архітектури 

11.  Брама (мур.) вул. Липова, 41 (на 

цвинтарі) 

поч. XX ст. архітектури 

12.  Мур-огорожа (мур.) вул. Липова, 41 (на 

цвинтарі) 

поч. XX ст. архітектури 
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У статті 2 Закону України «Про основи містобудування» зазначено, що головні 

напрями містобудівної діяльності включають збереження пам’яток культурної спадщини, 

а Стаття 3 до об’єктів містобудування відносить зони охорони нерухомої культурної та 

природної спадщини. 

Серед основних цілей державного регулювання у галузі туризму, зазначених у Законі 

України «Про туризм», «є збереження цілісності туристичних ресурсів України, їх 

раціональне використання, охорона культурної спадщини та довкілля, врахування 

державних і громадських інтересів при плануванні та забудові територій».  

Для досягнення цих цілей органами державної влади й органами місцевого 

самоврядування у межах їх повноважень затверджуються державні цільові, регіональні й 

інші програми розвитку туризму, які мають бути використані при розробленні 

містобудівної документації як вихідні дані. 

Закон України «Про охорону культурної спадщини» регулює правові, організаційні, 

соціальні й економічні відносини у сфері охорони культурної спадщини з метою її 

збереження, використання об’єктів культурної спадщини у суспільному житті, захисту 

традиційного характеру середовища в інтересах нинішнього і майбутніх поколінь. 

Стаття 1 даного Закону містить визначення: «нерухомий об’єкт культурної 

спадщини – об’єкт культурної спадщини, який не може бути перенесений на інше місце 

без втрати його цінності з археологічного, естетичного, етнологічного, історичного, 

архітектурного, мистецького, наукового чи художнього погляду та збереження своєї 

автентичності». 

Поряд із будівлями та спорудами – об’єктами культурної спадщини – при 

проектуванні необхідно зберігати цінне історичне планування та забудову, цінний 

природний ландшафт і пам’ятки природи, видові точки та зони, звідки розкриваються 

види на пам’ятки та їх комплекси.  

Знесення, переміщення або інші зміни стану пам’яток культурної спадщини 

проводяться у виняткових випадках з дозволу Кабінету Міністрів України після 

попереднього погодження з державними органами охорони культурної спадщини.  

Виходячи з умов збереження фізичного стану нерухомих об’єктів слід передбачати 

певні відстані від пам’яток культурної спадщини до транспортних та інженерних 

комунікацій, визначені нормативними вимогами. 

Режими використання пам’яток встановлює орган охорони культурної спадщини 

Ради міністрів Автономної Республіки Крим, органи охорони культурної спадщини 

обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій – щодо 

пам’яток місцевого значення. 

З метою захисту традиційного характеру середовища окремих пам’яток навколо них 

мають встановлюватися зони охорони пам’яток: охоронні зони, зони регулювання 

забудови, зони охоронюваного ландшафту, зони охорони археологічного культурного 

шару.  

Межі та режими використання зон охорони пам’яток визначаються відповідною 

науково-проектною документацією, затверджуються відповідним органом охорони 

культурної спадщини і обов’язково мають бути використані при розробленні 

містобудівної документації. 

Режим використання території охоронної зони спрямований на забезпечення збереження 

історичного середовища пам’яток і можливість відтворення його втрачених цінних 

елементів. Режим визначає первісна функція пам’яток (оборонна, культова, житлова, 

громадська, промислова, інженерна тощо), їх архітектурне вирішення, сучасне використання, а 

також особливості середовища пам’яток, їх взаємодія з ним. 
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В охоронній зоні зберігають і виявляють історично цінні розпланування, забудову, 

впорядження та ландшафт і відтворюють їх кращі втрачені елементи й якості, усувають 

дисгармонійні будівлі та споруди й елементи впорядження, створюють сприятливі умови 

для огляду пам’ятки й її оточення. В охоронній зоні забезпечують необхідні для збереження 

пам’яток гідрогеологічні умови, чистоту повітря та водоймищ, захист від динамічних 

впливів, зсувів, пожежну безпеку тощо. 

В охоронній зоні за погодженням із відповідним органом охорони культурної 

спадщини та відповідним органом з питань містобудування й архітектури можуть 

виконуватись: 

−  роботи, пов’язані зі збереженням, реабілітацією та відтворенням будинків і 

споруд, розпланування та впорядження, що формують історичне середовище 

пам’ятки; 

− улаштування доріг і доріжок, в окремих випадках невеликих автостоянок, 

зовнішнього освітлення, озеленення та впорядження, розміщення реклами, 

встановлення інформаційних стендів і вітрин, які стосуються пам’ятки, та 

забезпечення інших форм благоустрою, викликаних умовами сучасного 

використання, але такими, що не порушують традиційного характеру середовища 

пам’ятки та природного ландшафту, що підпорядкований пам’ятці; 

− земляні роботи, якщо вони не порушують середовища пам’ятки та наявних 

археологічних об’єктів; 

− заміна підприємств, майстерень, складів, які виводять з зони, та будівель, які 

зносять, будинками та спорудами чи зеленими насадженнями, що не заважають 

візуальному сприйняттю та збереженню пам’ятки та не порушують її оточення; 

− вибіркові реконструкція та збільшення розмірів окремих будівель, які не 

порушують традиційного характеру середовища у відповідності з розробленими 

та погодженими історико-містобудівними обґрунтуваннями; 

− - нове будівництво можливе лише у виключних випадках і тільки за проектами, 

розробленими на основі історико-містобудівних обґрунтувань і погодженими з 

відповідними державними органами охорони культурної спадщини. 

В охоронній зоні забороняють будівництво, земляні роботи та впорядження, що 

порушують засади збереження пам’ятки та традиційного характеру її середовища. 

На територіях з історичним культурним шаром слід враховувати необхідність 

проведення археологічних досліджень. У разі виявлення у процесі досліджень унікальних 

археологічних пам’яток (фундаментів стародавніх храмів, давніх похоронних споруд, 

печер, житлових комплексів і оборонних систем тощо) необхідно передбачити їх 

музеєфікацію. 

 

В спеціальному режимі використання перебувають території, що знаходяться в 

прибережних захисних смугах озера та ставків (25, 100м). На даних територіях (згідно ст. 

88 Водного Кодексу України) обмежена господарська діяльність, де забороняється: 

− розорювання земель, садівництво та городництво; 

− зберігання та застосування пестицидів і добрив; 

− влаштування літніх таборів для худоби; 

− будівництво будь-яких споруд (крім гідротехнічних, гідрометричних і лінійних), у 

тому числі баз відпочинку, дач, гаражів і автостоянок автомобілів; 

− миття та обслуговування транспортних засобів і техніки; 

− влаштування звалищ сміття, гноєсховищ, накопичувачів рідких і твердих відходів 

виробництва, кладовищ, скотомогильників, полів фільтрації тощо. 

Об’єкти, що знаходяться в прибережній захисній смузі, можуть експлуатуватись, 

якщо при цьому не порушується її режим. На подальших стадіях проектування, при 
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необхідності, може бути встановлено прибережну захисну смугу з урахуванням існуючої 

забудови та розроблених і погоджених проектів нового проходження прибережної 

захисної смуги. 

 

Території, які попадають в санітарно захисні зони від виробничих і комунально-

складських  об’єктів, сміттєзвалища,  кладовищ, 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; 

− охоронних зон джерел водопостачання, водозабірних споруд. 

 

В охоронній зоні лісів (20, 50, 100м) забороняється будівництво.  

 

Існують також планувальні обмеження для забудови в охоронній зоні джерел 

водозабору,  мереж та споруд газопостачання. 

 

 

3.11 Інженерна підготовка та захист території 

 

Існуючий стан 

Територія м.Почаїв 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 285,00 м БС до 395,00 м БС. 

В центральній частині міста присутні водойми, які потребують інженерних заходів. 

Територія населеного пункту не потрапляє у зону прояву  процесу підтоплення, але при 

значних обсягах дощових та талих вод можливе потенційне підтоплення територій в 

осінньо-весняний період.  

Існуюча частина міста сформована  садибною, громадською та виробничо- 

комунальною 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. 

Оцінка території по ухилам за придатністю для будівництва 

Природні умови є однією з найважливіших передумов для створення здорового та 

зручного життя населення, що відповідає одночасно вимогам економіки його будівництва 

і експлуатації. Ефективне використання природних умов може бути досягнуто лише на 

основі  вивчення території: водних об’єктів (водойм та водотоків), зелених насаджень, 

рельєфу та геології. 

Оцінка території  виконуються по таким критеріям, що враховують несприятливі 

природні і антропогенні явища, та розділяють території на: сприятливі, малосприятливі та 

несприятливі. 

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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Відповідно до геоморфологічної будови на території міста Почаєва  присутні 

території з проявом несприятливих процесів: 

- ерозією; 

- ярами та балками. 

 

Сприятливі території  

I категорія – придатні території, які в подальшому можливо потребуватимуть 

загальних заходів з інженерної підготовки. Рельєф виражений ухилами від 5 до 80 %0, 

який є рівнинним та сприятливим для забудови різного призначення. Інженерно-

геологічні умови територій сприятливі, як для промислового так і для цивільного 

будівництва. Рівнинний рельєф характеризується незначною різницею висотних відміток, 

підвищених і знижених місць, відсутністю горбів і ярів. 

 

Малосприятливі  території 

ІІ категорія – обмежено-придатні території, які в подальшому можливо 

потребуватимуть загальних та частково спеціальних заходів з інженерної підготовки. 

Рельєф виражений ухилами менше 5%0, та від 80 до 150 %0. Середній рельєф 

характеризується поєднанням водорозділів, долин, горбів, невеликих ярів та балок. 

З несприятливих процесів на цих територіях, слід відзначити: ерозію, яри. 

 

Несприятливі території 

ІІІ категорія – непридатні території, які в подальшому можливо потребуватимуть 

загальних та спеціальних заходів з інженерної підготовки. Рельєф виражений ухилами 

більше 150 %0. Складний рельєф визначається різко виявленими крутими схилами, 

глибокими долинами і ярами. Круті схили є несприятливими для промислової та цивільної 

забудови, але можливе використання цієї території під ландшафтно-рекреаційне 

призначення. 

З несприятливих процесів на цих територіях, слід відзначити: ерозію, яри, обриви. 

Ерозійні процеси виражені в південно-східній частині міста. Ці процеси 

проявляються 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 2016 році. Система висот - 

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

Інженерна підготовка та захист території м. Почаїв Кременецького району 

Тернопільської області здійснюється з метою підготовлення території для будівництва на 

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

та житлових будинків, доріг, споруд. Схема розроблена за принципами максимального 

збереження існуючого рельєфу та мінімального перетворення місцевості з урахуванням 

інженерних та архітектурно-планувальних вимог. 

Внаслідок вивчення та аналізу місцевих природних умов, планових та 

картографічних матеріалів, визначився перелік найбільш актуальних питань: 

− - інженерна підготовка водних об’єктів; 

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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− - 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: 

- розчищення та регулювання водойм та водотоків; 

- регулювання поверхневого стоку; 

- планувальні заходи; 

- агролісомеліорація. 
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Пропозиції, що покращення стану водних об’єктів  

Систему потрібно регулярно відновлювати, виконуючи комплекс спеціальних 

заходів інженерної підготовки щодо покращення стану прибережних земель. 

Першочерговими інженерними заходами є: 

- розчищення та регулювання водойм та водотоків (за необхідності днопоглиблення); 

- очищення від заростання та замулення ; 

- вирубування чагарників; 

- благоустрій прибережних територій (в межах санітарно-захисних смуг). 

Першочерговими водними об’єктами, що потребують проведення заходів щодо 

покращення їх стану є водойми (в центральній та північній частині міста). 

В межах населеного пункту проектом передбачається розчищення водойм з 

передбаченням благоустрою берегів. Розчищення водних об’єктів забезпечить пониження 

рівня грунтових вод. Розчищення водних об’єктів забезпечить пониження рівня грунтових 

вод, негативного впливу від можливого потенційного підтоплення території та усунення 

причин, що впливають на формування процесу підтоплення. 

Загальна площа розчищення водойм в межах міста складає S=2,14 га.  

Вийнятий ґрунт, при розчищенні водних об’єктів можливо використовувати для 

влаштування укосів берегів, підсипання території. Також вийнятий ґрунт, який містить 

велику кількість гумусу та торфу можливо використовувати для влаштування зелених 

насаджень. 

Берегоукріплення водойм в межах населеного пункту представлені у вигляді 

благоустрою прибережних територій, що включає влаштування укосів берегів та їхнього 

озеленення. На прибережних ділянках розчищених водойм та водотоків передбачається 

влаштування зон зелених насаджень спеціального призначення. Благоустрій водних 

об’єктів приведе до покращення санітарно-гігієнічного стану прибережних територій.  

Загальна довжина берегоукріплення водойм в межах міста складає L=1,86 км.  

 

Регулювання поверхневого стоку 

Поздовжні ухили існуючих вулиць запроектовані в межах від  4‰ до  50 ‰, на 

проектних вулицях – від 5 ‰ до  80 ‰, відповідно до ДБН В.2.3-5-2018.  

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. 

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 вирахувані території, які потрібно підсипати та зрізати. 

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

території від підтоплення з можливістю освоєння території під різного виду 

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

перевищує 0,5 м. 

Загальна площа підсипки території в межах міста складає S=3,85 га. 

Загальна площа зрізки території в межах міста складає S=5,16 га. 
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Агролісомеліорація 

Завершальним етапом планувальних робіт є виконання агролісомеліоративних 

заходів, що забезпечать стійкість схилів (укосів) при освоєнні та захист від ерозії 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 міста складає S =281,5 га. 

 

Основні дані по небезпечним геологічним процесам та пропозиції по проектним 

рішенням див. таблиця 10 «Відомість основних показників інженерного підготовлення та 

захисту території населеного пункту».  

Таблиця 3.17 

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 1,86 Примітка, п.1 

2.2 Берегоукріплення водотоків  км -  

2.3 Розчистка водойм  га 2,14 Примітка, п.1  

2.4 Розчистка водотоків  км -  

2.5 Штучна водоперепускна споруда км -  
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2.6 Підсипка території га 3,85 Примітка, п.1  

2.7  Намив території га -  

2.8 Зрізка території  га 5,16 Примітка, п.1 

2.9 Водовідвідний лоток км -  

2.10 Освоєння заболочених територій га -  

2.11 Протизсувні заходи га -  

2.12 Протиерозійні заходи га  Примітка, п.1 

2.13 Протикарстові заходи га -  

2.14 Протиабразійні заходи га -  

2.15 Протиселеві заходи га -  

2.16 Агролісомеліорація га 281,5 Примітка, п.1 

 

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

 

 

 

Першочергові заходи  

У складі першочергових робіт передбачаються наступні заходи з інженерного 

підготовлення території: 

− підсипка та зрізка території; 

− розчистка дна та берегоукріплення водних об’єктів ; 

− відведення стічних вод з вулиць в понижені місця; 

− влаштування дощової каналізації закритого типу; 

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

 

 

3.13 Обґрунтування комплексу заходів щодо реалізації рішень генерального плану.  

Першочергові заходи 

Для реалізації проекту Генерального плану необхідно: 

− погодити Генеральний план з відповідними службами; 

− організувати громадське обговорення генерального плану; 

− 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. 

 

Першочергові заходи 

У складі першочергових робіт по реалізації проектних рішень Генплану 

передбачаються наступні заходи: 

- закриття існуючого кладовищ та заборона підхоронень в межах їх СЗЗ;  

- закриття сміттєзвалища; 

- організація нового кладовища;  

- забезпечення централізованим водопостачанням, в першу чергу, території, 

житлової та громадської забудови, що розташовані в СЗЗ кладовища; 
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- розроблення спеціалізованої схеми санітарного очищення з уточненням заходів, 

спрямованих на поліпшення екологічного та санітарного стану, будівництва 

сміттєсортувальної станції, тимчасового полігону ТПВ та районного підприємства 

промислової переробки із знешкодження відходів на базі  сучасної технології, що 

виключає шкідливий вплив на навколишнє середовище, скорочення площі полігону ТПВ, 

зменшення транспортних витрат, тощо; 

- охоплення усієї території сіл (усіх споживачів) централізованою планово-

регулярною системою санітарного очищення;  

- впровадження системи роздільного збору, сортування, утилізації, подрібнення, 

польового компостування відходів зеленого господарства та інших заходів з метою 

зменшення обсягів вивезення та захоронення відходів;  

- реконструкція існуючих вулиць з покращенням технічних характеристик; 

- інженерна підготовка території; 

- будівництво нових ділянок доріг; 

- розчистка та берегоукріплення меліоративних водойм; 

- відведення дощових та талих вод з вулиць в понижені місця; 

- влашування дощової каналізації закритого типу; 

- відновлення рослинного покрову, за рахунок проведення агролісомеліоративних 

заходів; 

- будівництво кільцевого протипожежного водопроводу з пожежними гідрантами, 

пожежними резервуарами та пожежною насосною станцією; 

- реконструкція каналізаційних очисних споруд (для очищення господарсько-

побутових стічних вод);  

- придбання  спецавтотранспорту та іншої техніки для санітарного очищення, 

контейнерів для роздільного збору ТПВ;  

- облаштування ділянок для встановлення контейнерів; 

- створення умов для миття та дезобробки спецавтотранспорту та контейнерів. 

- забезпечення  місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого 

самоврядування розроблення та виконання регіональних і місцевих схем та програм 

розвитку екомережі, проведення необхідних для цього наукових досліджень а також 

надання відповідно до закону фінансової та іншої підтримки власникам і користувачам 

земельних ділянок, що знаходяться в межах територій та об’єктів екомережі (відповідно 

до Закону України «Про екологічну мережу»). 
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3   ОХОРОНА НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА 

3.1. Аналіз стану складників довкілля 

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. Відмічається активізація транспортного руху в центральних 

частинах міста. В зимовий період забруднювачами атмосферного повітря є викиди 

котелень опалювальної системи, приватних будинків, індивідуальних опалювальних 

систем комунальних квартир. 

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.  

Таблиця 4.1 

Вміст забруднюючих речовин в атмосферному повітрі м.Почаїв* 

Назва забруднюючої 

речовини 

Середньо- 

річний вміст, 

мг/м3 

Середньодобові 

ГДК, мг/м3 

Максимальні  

разові ГДК, 

мг/м3 

Максимальний 

вміст, мг/м3 

Пил 0

,5 

0,

27 

0

,41 

0,4

1 

Діоксид сірки 0

,5 

≤ 

0,04 

≤ 

0,04 

≤ 

0,04 

Діоксид азоту 0

,2 

≤

0,01 

≤

0,01 

≤0,

01 

Формальдегід 0

,035 

≤

0,01 

≤

0,01 

≤0,

01 
* за даними Державної установи „Тернопільський обласний лабораторний центр Міністерства 

охорони здоров’я України” 

 

На території міста Почаїв функціонують здебільшого підприємства легкої та 

харчової промисловості IV-V класу небезпеки. Відповідно до Державних санітарних 

правил планування та забудови населених пунктів № 173 від 19.06.1996р. розміри 

санітарно-захисних зон підприємств даних класів небезпеки становлять 100-50 м. 

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 
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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 

Стан і якість водних ресурсів визначається природними умовами водозаборів, 

зворотними водами підприємств та стоком з територій. Основними причинами 

забруднення водойм є те, що населені пункти не забезпечені станціями для очистки 

стічних вод, значна кількість діючих очисних споруд застарілі і не відповідають сучасним 

вимогам, відсутні кошти на проведення реконструкції та будівництво нових очисних 

споруд, каналізаційних мереж.  

Централізоване водовідведення м.Почаїв також докладає свій внесок у забруднення 

р.Іква. У 2017 року в м.Почаїв запустили першу чергу нових очисних споруд, що 

дозволило відводити у річку Іква очищену і знезаражену воду. Ефективність очистки 

господарсько-побутових стічних вод становить 87-99 відсотків. Наразі проводиться 

робота над виготовленням проектно-кошторисної документації на другу чергу очисних 

споруд. 

Стан водойм можна охарактеризувати в цілому як задовільний. Це обумовлюється 

тим, що водойми передаються в оренду фізичним і юридичним особам і відповідно 

покращується догляд за ними. По якості води в водоймах воду можна охарактеризувати як 

нормативно-чисту. 

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. 

Контроль за якісним станом питної води здійснює Державна установа 

„Тернопільський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я України”. 

Протягом 2017 року фахівцями ДУ «Тернопільський ОЛЦ МОЗУ» відбирались та 

досліджувались проби води за санітарно-хімічними та санітарно-мікробіологічними 

показниками із комунальних, відомчих та сільських водогонів. 

Питома вага нестандартних взірців питної води відібраних з комунальних водогонів 

за санітарно-хімічними та санітарно-мікробіологічними показниками становить 3,9 % та 

12,3%, з відомчих водогонів - 9,9 % та 8,8%, з сільських водогонів – 10,6% та 23,3%.  

Забруднюючі шкідливі речовини потрапляють у поверхневі водні об’єкти з 

недостатньо очищеними побутовими і промисловими зворотними водами, 

сільськогосподарськими поверхневими та зливовими стоками. До токсичних сполук, 

небезпечних для здоров’я людини, відносяться важкі метали, СПАР, пестициди, феноли, 

хлорорганічні сполуки тощо. Навіть після очистки та знезаражування питної води 
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токсичні речовини можуть залишатись та надходити у водопостачальну мережу. До того 

ж існуючі технології для знезаражування питної води передбачають широке застосування 

хлору, внаслідок чого в питній воді утворюються токсичні і канцерогенні хлорорганічні 

сполуки, що мають кумулятивну дію. 

Забруднення питної води може виникати також в розподільчій мережі у зв’язку з 

незадовільним станом трубопроводів та їх високою аварійністю. Неякісна питна вода є 

однією з причин зростання у населення таких захворювань, як виразкова хвороба шлунку, 

жовчо-кам’яна хвороба, хвороби органів дихання. У процесі підготовки питної води для її 

знезаражування здійснюється хлорування, в процесі якого утворюються токсичні 

речовини, які можуть викликати порушення центральної нервової системи, негативно 

впливати на функцію нирок і печінки. 

Водопостачання м. Почаїв складається з водонасосної станції села  Старий Почаїв, 

на якій розташовані 3 артезіанські свердловини та  свердловини по вул. Бригадна, по вул. 

Шевченка (база Почаївського ККП), по вул. Польова та водопровідної мережі довжиною 

54,8 км.  

Програмою «Реконструкція водопровідної мережі в м. Почаїв на 2017-2018 роки» 

передбачено забезпечення населення якісною питною водою шляхом підвищення 

ефективності роботи об’єктів забору, транспортування і розподілу питної води джерел м. 

Почаїв.  

Актуальність проекту полягає в створенні умов для забезпечення питною водою 

населення м.Почаїв. Через високий ступінь зношеності водопровідної мережі, її постійні 

пошкодження робить цю проблему особливо гострою. Такий стан речей зумовлює 

проникнення забруднюючих речовин та мікроорганізмів у трубопроводи, погіршує 

санітарно - епідеміологічний стан та нормальну життєдіяльність населення. Виконання 

проекту покращить екологічний та санітарний стан міста, дозволить контролювати якість 

питної води в мережі. 

 

Стан ґрунтів 

Основні чинники антропогенного впливу на земельні ресурси 

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

сільське господарство, промисловість, 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. м.Почаїв,  мають середній бал - 55. Тому ці землі 

відносяться в основному до сільськогосподарських земель середньої якості. 

Таблиця 4.3 
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15,5 - - 4,9 31,61 7,1 45,81 1,8 11,61 1,7 10,97 - - 55 
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Якість ґрунтів сільськогосподарського призначення в Кременецькому районі 
*  за даними Тернопільської філії ДУ „Держгрунтохорона” 

 

Джерелами та причинами забруднення ґрунтів на території міста є викиди від 

автотранспорту, відсутність розвинутої системи зливової каналізації, неповне охоплення 

садибної забудови централізованим водовідведенням.  

 

Об’єкти природно-заповідного фонду, формування екомережі. 

На території міста Почаїв знаходиться два об’єкти природно-заповідного фонду 

місцевого значення, дані щодо яких представлені в таблиці 4.2. 

Таблиця 4.2 

Об’єкти природно-заповідного фонду на території м.Почаїв 

Назва 

об’єкта 
Площа, га Розташування 

Керуюча 

організація 

Рішення про 

створення 

1 2 3 4 5 

Ботанічна 

пам’ятка 

природи 

«Почаївська 

липа» 

0,02 

Кременецький 

район, м. Почаїв, 

вул. Липова, біля 

лісництва 

Почаївський 

комбінат 

комунальних 

підприємств 

Рішення ВК ТОР 

від 21.12.1974 р. 

№ 554 

Ботанічна 

пам’ятка 

природи 

«Липова 

алея» 

0,6 

Кременецький 

район, м. Почаїв, 

вул. Липова 

Почаївський 

комбінат 

комунальних 

підприємств 

Рішення ВК ТОР 

від 21.12.1974 р. 

№ 554 

 

Інформації щодо створення нових об`єктів природно-заповідного фонду на території 

міста не надано (лист управління екології та природних ресурсів Тернопільської 

облдержадміністрації №05/1754 від 05.12.2018р.). 

На підставі Законів України „Про екологічну мережу України” та “Про 

загальнодержавну Програму формування національної екологічної мережі України на 

2002-2015” була розроблена регіональна схема формування екологічної мережі 

Тернопільської області. Програмою формування регіональної екологічної мережі 

Тернопільської області на 2002-2015 рр. передбачено об’єднання усіх розрізнених ділянок 

природно-заповідного фонду в єдиний екологічний каркас.  

Місто Почаїв розташоване в межах національного екокоридору Кременецький 

горбогірний. 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. 
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Поводження з відходами 

Промислові відходи в місті утворюються на основних та побічних виробництвах 

переробної, харчової, легкої промисловості. В Тернопільській області відсутній полігон 

для зберігання промислових відходів. Промислові відходи, що не мають подальшого збуту 

або відсутні технології їх утилізації, тимчасово зберігаються на територіях підприємств. 

Видалення твердих побутових відходів відбувається на сміттєзвалищі, яке 

розташоване в південно-східній частині м.Почаїв. Збір та вивезення ТПВ здійснюється 

відповідно до схеми санітарного очищення міста Почаїв, яка була затверджена рішенням 

сесії Почаївської міської ради № 1502 від 19.02.2014р. Роздільний збір твердих побутових 

відходів не впроваджено. 

 

3.2. Основні екологічні проблеми 

Аналіз існуючої ситуації стосовно стану навколишнього природного середовища, у 

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

1. Атмосферне повітря 

- забруднення атмосферного повітря автотранспортом; 

- вплив  промислових підприємств на стан атмосферного повітря. 

2. Водні ресурси 

- часткове охоплення міста каналізаційною мережею, її зношеність;  

- незадовільний стан очисних споруд міста; 

- відсутність централізованого відведення та очищення дощових та снігових вод; 

- аварійний стан системи водогону; 

- відсутність встановлених меж водоохоронних зон та прибережних захисних смуг. 

3. Зелені насадження 

- незадовільний стан парків, скверів; 

- недостатній рівень озеленення міста. 

4. Здоров’я населення 

- незадовільний стан питної води 

- розміщення кладовищ в житловій зоні з порушенням санітарних норм. 

5. Поводження з відходами  

- відсутність роздільного збору ТПВ; 

- відсутність потужностей з обробки та переробки ТПВ. 

 

SWOT-аналіз екологічної ситуації довкілля 

Узагальненні результати SWOT-аналізу екологічної ситуації на території м.Почаїв 

наведені в таблиці 4.4 

Таблиця 4.4 

SWOT-аналіз екологічної ситуації м.Почаїв 

Сильні сторони Слабкі сторони 

1 2 

• Відносно сприятлива екологічна ситуація 

• Наявність рекреаційних ресурсів 

• Відсутність промислових підприємств 

високого класу санітарної шкідливості 

• Безпечний радіоекологічний стан міста 

• Наявність ставків  

• Наявність об’єктів природно-заповідного 

• Забруднення повітряного басейну 

• Зношеність автомобільних шляхів м. Почаїв 

та незадовільний технічний стан дорожнього 

покриття; 

• Недостатній рівень розвитку 

електротранспорту 

• Забруднення водних ресурсів 
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фонду 

• Кліматичний потенціал для впровадження 

альтернативних видів енергетики 

 

• Відсутність встановлених меж 

водоохоронних зон та прибережних захисних 

смуг  

• Відсутність результатів досліджень стану 

довкілля на здоров’я населення 

• Розташування промислових підприємств в 

безпосередній близькості від житлових 

кварталів 

• Відсутність централізованого відведення та 

очищення дощових та снігових вод 

• Відсутність роздільного збору та переробки 

ТПВ 

• Високий рівень зношеності інженерної 

комунальної інфраструктури 

• Відсутність 100% централізованого 

водовідведення  

• Недостатній рівень озеленення міста 

• Незадовільний стан парків, скверів 

Можливості Загрози 

• Розвиток альтернативної енергетики 

• Підвищення енергоефективності у 

виробництві, 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 

 

Аналіз відповідності проекту генерального плану м.Почаїв  цілям охорони 

довкілля 

В частині охорони навколишнього природного середовища діяльність міста 

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, 

- Програма «Реконструкція водопровідної мережі в м. Почаїв на 2017-2018 роки»; 

- Програма поводження з твердими побутовими відходами на території Почаївської 

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

При проведені аналізу контексту стратегічного планування виявлено основні цілі та 

завдання законодавчих актів стосовно ключових екологічних проблем, виявлених у 

м.Почаїв. 

Таблиця 4.5 

Цілі охорони довкілля 

 відносно виявлених екологічних проблем території 

Сфери охорони 

довкілля 

Основні виявлені проблеми, 

пов’язані із проектом 

документа державного 

Стратегічні цілі інших актів 

законодавства, які мають 

відношення до виявлених 
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планування проблем 

Атмосферне повітря Вплив автотранспорту та 

промислових підприємств на 

стан повітря. 

Зменшення викидів шкідливих 

речовин  (впровадження 

каталізаторів пального на 

маршрутних автобусах і таксі). 

Зниження рівня викидів 

забруднюючих речовин в 

атмосферне повітря, розроблення 

та реалізація схем оптимізації руху 

автотранспорту в населених 

пунктах. 

Водні ресурси Забруднення стоками річки 

Іква. 

 

Відновлення і підтримання 

сприятливого гідрологічного 

режиму та санітарного стану русла 

річки Іква. 

Реконструкція та будівництво 

нових каналізаційних очисних 

споруд і мереж, застосування 

сучасних методів очищення 

зворотних вод. 

Капітальний ремонт каналізаційних 

очисних споруд у м.Почаїв. 

Біорізноманіття Екологічно незбалансоване 

природокористування - 

зменшення природних 

територій. 

Розширення мережі природно-

заповідного фонду та збільшення 

лісистості (розширення площ 

озеленення). 

Установлення в натурі (на 

місцевості) меж територій та 

об’єктів природно-заповідного 

фонду, як ключових елементів 

екологічної мережі. 

Поводження з відходами Відсутність роздільного збору 

ТПВ та потужностей з обробки 

відходів. 

Забезпечення збору та переробки 

твердих побутових відходів 

населених пунктів (спорудження 

сміттєпереробних підприємств). 

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. 
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3.3. Містобудівні заходи з охорони навколишнього середовища, культурної 

спадщини, територій та  об’єктів природно-заповідного фонду 

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 міста 

виступає діяльність промислових підприємств та експлуатація транспорту. Основними 

напрямами зменшення надходження забруднюючих речовин в атмосферне повітря від 

промислових підприємств є насамперед виконання природоохоронних заходів, 

дотримання передбачених проектами нормативів гранично допустимих викидів, 

переведення паливовикористовуючого обладнання на природний газ, впровадження 

сучасних технологій очищення промислових викидів. 

Для промислових підприємств та інших об’єктів, що є джерелами виробничих 

шкідливостей, повинні бути організовані санітарно-захисні зони, розміри яких слід 

встановлювати відповідно до діючих санітарних норм, а також даних лабораторних 

досліджень щодо аналогічних діючих підприємств та об’єктів. Основою для встановлення 

санітарно-захисних зон є санітарна класифікація підприємств, виробництв і об’єктів, що 

наведена в Державних санітарних правилах планування та забудови населених пунктів 

№173 від 19.06.1996р. 

Дані щодо розмірів санітарно-захисних зон існуючих промислових підприємств 

представлені в таблиці 4.6. 

Таблиця 4.6 

Вид діяльності 

підприємства 

Класифікація 

підприємств 

Розмір 

санітарно-

захисної зони 

Фабрика ТзОВ Пластик-М ІV клас 100 м 

Підприємство "Аранті" (млин, складські приміщення, 

гаражі) 

ІV клас 100 м 

Хлібокомбінат ТзОВ "Надзбруччя Хліб" V клас 50 м 

Фабрика "Іква" V клас 50 м 

ТзОВ "Об'єднана мода України" V клас 50 м 

 

У зв’язку з розвитком Почаєва як європейського туристичного центру, виробничі 

об’єкти передбачається перенести на територію пропонованої виробничої забудови в 

південній частині міста. З боку сельбищної території передбачено створення смуги 

дерево-чагарникових насаджень. Мінімальна площа озеленення санітарно-захисної зони 

розміром від 50 м до 300 м повинна складати 60%. 

Санітарно-захисну зону слід встановлювати від джерел шкідливості до межі 

житлової забудови, ділянок громадських установ, будинків і споруд, в тому числі дитячих, 

навчальних, лікувально-профілактичних установ, закладів соціального забезпечення, 

спортивних споруд та ін., а також територій парків, садів, скверів та інших об’єктів 

зеленого будівництва загального користування, ділянок оздоровчих та фізкультурно-

спортивних установ, місць відпочинку, садівницьких товариств та інших, прирівняних до 

них об’єктів. 

Територія санітарно-захисної зони не повинна використовуватися як резервна 

ділянка для розвитку підприємства. У межах санітарно-захисної зони дозволяється 

розміщення споруд аналогічного виробництва з нижчим класом шкідливого впливу, 

адміністративно-господарських, науково-проектних та інших закладів (крім спортивних, 

дитячих, лікувально-оздоровчих закладів, парків і пляжів). 
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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. 

Зменшити негативний вплив від автотранспорту на атмосферне повітря населених пунктів 

можна, якщо використовувати об’їзні автодороги та впроваджувати «зелені хвилі» на 

вулицях міста, де для регулювання руху автотранспорту і пішоходів використовуються 

світлофори.  

 Охорона водних об’єктів. Забруднення  водойм не тільки збільшує ступінь 

санітарно-гігієнічної та епідеміологічної загрози, але й зменшує об’єм води, придатної для  

використання в промислових, сільськогосподарських та комунально-побутових цілях. 

Заходи зі збереження водних ресурсів передбачають впровадження замкнених 

циклів, повторного використання промивних вод та скид виробничих стоків у водні 

об’єкти попередньо очищеними на очисних спорудах підприємств. Підприємства в 

обов’язковому порядку повинні погоджувати об’єми скидів у водоймища з місцевими 

органами охорони природи. 

Не допускаються до скидання у водні об’єкти наступні стічні води: 

− що містять шкідливі речовини, для яких не встановлено ГДК і для яких відсутні 

методи аналітичного контролю; 

− які після очищення можна використовувати в оборотних та в повторних системах 

водопостачання підприємств або для зрошення в сільському господарстві; 

− неочищені та недостатньо очищені виробничі, господарсько-побутові стічні води 

та стоки із заводських територій; 

− які містять збудників інфекційних захворювань, а також стічні води, що містять 

радіонукліди, сміття, неочищені стоки, стоки з нафтопродуктами. 

Для кожної забруднюючої речовини за допомогою розрахунків встановлюються 

ГДС у водні об’єкти, дотримання яких повинне забезпечувати якість води в контрольних 

пунктах. 

Для створення сприятливого режиму водних об’єктів, попередження їх забруднення, 

засмічення і вичерпання, знищення навколоводних рослин і тварин, а також зменшення 

коливань стоку навколо водойм встановлюються водоохоронні зони та виділяються 

ділянки під прибережні захисні смуги. Водоохоронна зона є природоохоронною 

територією господарської діяльності, що регулюється. Зовнішні межі водоохоронних зон 

визначаються за спеціально розробленими проектами. На території водоохоронних зон 

забороняється: 

- використання стійких та сильнодіючих пестицидів; 

- влаштування кладовищ, скотомогильників, звалищ, полів фільтрації; 

- скидання неочищених стічних вод, використовуючи рельєф місцевості (балки, 

пониззя, кар’єри тощо), а також у потічки. 

Прибережні захисні смуги встановлюються на земельних ділянках всіх категорій 

земель, крім земель транспорту. Прибережні захисні смуги є природоохоронною 

територією з режимом господарської діяльності. У прибережних захисних смугах 

забороняється: 

- розорювання земель (крім підготовки ґрунту для залуження і залісення), а також 

садівництво та городництво; 

- зберігання та застосування пестицидів і добрив; 

- влаштування літніх таборів для худоби; 

- будівництво будь-яких споруд (крім гідротехнічних навігаційного призначення, 

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

автомобілів; 

- миття та обслуговування транспортних засобів і техніки; 

- влаштування звалищ сміття, гноєсховищ, накопичувачів рідких і твердих 

відходів виробництва, кладовищ, скотомогильників, полів фільтрації тощо. 
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Згідно статті 88 Водного кодексу України прибережні захисні смуги 

встановлюються по берегах річок та навколо водойм уздовж урізу води (у меженний 

період) шириною 25 м для ставків площею менше 3 гектарів. Якщо крутизна схилів 

перевищує три градуси, мінімальна ширина прибережної захисної смуги подвоюється. 

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

якщо при цьому не порушується її режим. Не придатні для експлуатації споруди, а також 

ті, що не відповідають встановленим режимам господарювання, підлягають винесенню з 

прибережних захисних смуг. 

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

водопостачання населення, лікувальних і оздоровчих потреб 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 

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; 
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− 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; 

- 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 міста необхідне виконання наступних 

першочергових заходів: 

- перехід автотранспорту на газоподібне паливо та припинення використання 

етилованого бензину, розвиток електротранспорту; 

- влаштування системи дощової каналізації; 

- 100% охоплення міста централізованим водовідведенням; 

- розширення площ озеленення території міста; 

- рекультивація сміттєзвалища. 

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. 

Заходи з охорони земель історико-культурного призначення та природно-

заповідного фонду.  

Для населених пунктів, занесених до Списку історичних населених місць України, в 

межах визначених історичних ареалів у складі генерального плану населеного пункту 

визначаються режими регулювання забудови. Інформація про об’єкти культурної 

спадщини зазначається в історико-архітектурному опорному плані.  

Проекти планування та забудови населених пунктів, занесених до Списку 

історичних населених місць України, можуть виконуватися тільки після відповідних 

передпроектних досліджень, на основі яких розробляється науково-проектна 

документація, що включає історико-архітектурний опорний план, зони охорони пам'яток 

культурної спадщини, межі та режими використання історичних ареалів. Ця 

документація є основою для проектних рішень у детальних планах території 

історичних населених місць, використовується при підготуванні завдань на 

проектування, наданні містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки  

тощо.  

Межі та режими використання історичних ареалів населених місць, обмеження 

господарської діяльності на територіях історичних ареалів населених місць визначаються 

у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України (постанова Кабінету Міністрів 
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України від 13.03.2002 №318), відповідною науково-проектною документацією, яка 

затверджується центральним органом виконавчої влади у сфері охорони культурної 

спадщини або уповноваженими ним органами охорони культурної спадщини.  

При проектуванні на території історичних ареалів необхідно передбачати 

спадкоємність в архітектурно-містобудівному розвитку населених пунктів, враховувати 

особливості історичного середовища (комплекс планування, яке склалося, та відповідної 

йому забудови), яке характеризується специфічними для конкретного поселення й етапів 

його розвитку співвідношеннями об'ємів архітектурних споруд і відкритих просторів, 

умовами зорового сприйняття пам'яток та їх комплексів, зв'язками з природним 

ландшафтом. 

 Оскільки історичне місто є просторовою системою, що розвивається у часі, то з 

методичного погляду єдиною прийнятною для нього є стратегія спадкоємного розвитку, в 

основі якої лежить орієнтація на найстабільніші чинники: природну підоснову, структуру 

та розпланування поселення, характер забудови певних ділянок середовища й їх 

взаємозв'язки. При цьому важливо зберігати три основні структуроутворюючі елементи: 

композиційні центри; композиційні вісі; системи відкритих, напіввідкритих просторів 

тощо. 

На землях природоохоронного призначення забороняється будь-яка діяльність, яка 

негативно впливає на їх стан чи перешкоджає їх використанню за цільовим призначенням.  

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

встановлених Законом України "Про природно-заповідний фонд України" та іншими 

актами законодавства України, можуть використовуватися: 

− у природоохоронних цілях; 

− у науково-дослідних цілях; 

− в оздоровчих та інших рекреаційних цілях; 

− в освітньо-виховних цілях; 

− для потреб моніторингу навколишнього природного середовища. 

Розміри охоронних зон визначаються відповідно до їх цільового призначення на 

основі спеціальних обстежень ландшафтів та господарської діяльності на прилеглих 

територіях. В охоронних зонах об’єктів природно-заповідного фонду не допускається 

будівництво промислових та інших об'єктів, розвиток господарської діяльності, яка може 

призвести до негативного впливу на дані об'єкти.  

Вирішальним питанням є збереження існуючих заповідних об'єктів від незаконного 

використання, пошкодження і знищення природних комплексів. Одним з важливих 

заходів, направлених на забезпечення режиму охорони заповідних об'єктів, є 

встановлення їх меж на місцевості.  

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 вирішення наявних проблем в місті у частині поводження з відходами 

проектом пропонується: 

– 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; 
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– удосконалення технології збирання та перевезення відходів шляхом технічного 

переоснащення контейнерного господарства та парку спеціально обладнаних транспортних 

засобів; 

– розроблення сучасних технологій утилізації відходів, що відповідають вимогам 

енергоефективності та екологічної безпеки, застосування яких гарантує зниження рівня 

забруднення навколишнього природного середовища, забезпечує використання відходів як 

енергетичних і матеріальних ресурсів (за умови надання державної підтримки); 

– удосконалення технології захоронення залишків відходів, що не можуть бути 

перероблені або утилізовані, з метою запобігання їх негативному впливу на навколишнє 

природне середовище; 

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

свідомості населення. 

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

напрямками: 

– поліпшення якості обслуговування міста у сфері поводження з побутовими 

відходами; 

– оновлення  сміттєвозного парку та контейнерного господарства; 

– впровадження роздільного збору ТПВ; 

– впровадження новітніх технологій щодо переробки ТПВ; 

– будівництво сміттєсортувальної станції; 

– закриття та рекультивація місця видалення відходів. 

Санітарне очищення території міста повинно бути планово-регулярним і включати 

раціональне та своєчасне збирання, зберігання, перевезення та видалення, надійне 

знешкодження, економічно доцільну утилізацію побутових відходів і екологічно безпечне 

захоронення 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 міста; 

– зменшення шкідливого впливу твердих побутових відходів на навколишнє 

природне середовище і здоров’я людини; 

– поліпшення якості обслуговування населених пунктів у сфері поводження з 

побутовими відходами; 

– започаткування впровадження роздільного збору твердих побутових відходів з 

метою використання  ресурсоцінних компонентів відходів; 

– впровадження нових технологій переробки, сортування 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. Для створення ефективної системи поводження з відходами 

проектом передбачається будівництво сміттєсортувальної станції. Додатково станція може 

обладнуватися дільницею пресування, компостування, дробаркою для подрібнення 

великих габаритних відходів та ремонтних відходів, складом для зберігання вторсировини. 
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Враховуючи те, що м.Почаїв є центром Почаївської  МОТГ, передбачається 

обслуговування сміттєсортувальною станцією всіх населених пунктів громади. 

Планування сміттєсортувальних станцій, полігонів для захоронення залишкових ТПВ 

здійснюється відповідно до розрахованого щорічного обсягу відходів.   

Нормативні обсяги ТПВ на прогнозний стан (ДБН Б.2.2-12:2018, п.11.2.1) 

представлено в таблиці 4.7. 

Таблиця 4.7 

Нормативні обсяги ТПВ 

Пор. 

№ 

Населений пункт 

 

Перспективне 

населення, тис. осіб 

(розрахунковий період) 

Нормативний обсяг 

накопичення ТПВ, 

тис. т /рік 

1. м.Почаїв 22,0 6,6 

2. с.Затишшя 1,2 0,36 

3. с.Комарин 2,2 0,66 

4. с.Старий Тараж 6,5 1,95 

 Всього 31,9 9,57 

 

Нормативний розрахунок річного обсягу ТПВ для населення МОТГ (зважаючи на 

демографічний прогноз) складає 10 тис. т. Необхідна площа земельної ділянки для  

будівництва сміттєсортувальної станції складатиме 0,9 га. Розмір санітарно-захисної зони 

становитиме 300 м. Розміщення станції доцільно в районі існуючого сміттєзвалища, після 

його рекультивації. Фракції, непіддатливі сортуванню і переробці, підлягатимуть 

похованню на полігоні після пресування. Передбачається, що основним споживачем 

продукції сміттєсортувальної станції стане сміттєпереробне підприємство, яке планується 

розмістити в районі м.Кременець згідно зі Схемою планування території Тернопільської 

області та Програмою охорони навколишнього природного середовища в Тернопільській 

області на 2014-2020 роки. 

Реконструкція та облаштування діючих полігонів для захоронення ТПВ та 

неутилізованого залишку після переробки ТПВ (10-20% загальної кількості ТПВ) 

передбачається на перехідний період до впровадження максимальної сміттєпереробки. 

Об’єкти видалення відходів мають відповідати існуючим будівельним та санітарно-

гігієнічним вимогам  («Полігони твердих побутових відходів Основні положення 

проектування» (ДБН В.2.4-2-2005) та ДСП 173-96). 

На першому етапі необхідно провести санітарно-технічне упорядкування полігонів 

та сміттєзвалищ, далі – поступове виведення їх з експлуатації та перехід на систему 

формування регіональних сміттєпереробних підприємств. 

 

3.4. Оцінка впливу проекту генерального плану м.Почаїв на довкілля  

Оцінка відповідності положень проекту генерального плану м.Почаїв 

завданням природоохоронної політики 

Аналіз основних заходів проекту генерального плану м.Почаїв на відповідність 

цілям регіональних та місцевих програм з охорони довкілля представлено в таблиці 4.8 

 

Таблиця 4.8 

Оцінка відповідності положень проекту генерального плану м.Почаїв 

цілям охорони довкілля 

Цілі, викладені в 

природоохоронних програмах 

Завдання, викладенні в проекті 

генерального плану м.Почаїв 

Ступінь формальної 

відповідності 

Зменшення викидів шкідливих 

речовин  (впровадження 

каталізаторів пального на 

маршрутних автобусах і таксі). 

Покращення стану атмосферного 

повітря в центрі міста внаслідок 

винесення існуючих промислових 

підприємств до проектної 

+ 
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Зниження рівня викидів 

забруднюючих речовин в 

атмосферне повітря, розроблення 

та реалізація схем оптимізації руху 

автотранспорту в населених 

пунктах. 

виробничої зони в південній 

частині міста та будівництва 

ділянки автомобільної дороги 

регіонального значення, яка буде 

виконувати функцію об’їзної 

дороги міста.  Зменшення 

забруднюючих речовин в 

атмосферному повітрі шляхом 

встановлення для промислових 

підприємств визначених 

законодавством розмірів санітарно-

захисних зон, планування зелених 

насаджень спеціального 

призначення (санітарно-захисні 

зони промислових підприємств).  

Відновлення і підтримання 

сприятливого гідрологічного 

режиму та санітарного стану русла 

річки Іква. 

Реконструкція та будівництво 

нових каналізаційних очисних 

споруд і мереж, застосування 

сучасних методів очищення 

зворотних вод. 

Капітальний ремонт 

каналізаційних очисних споруд у 

м.Почаїв. 

 Реконструкція централізованої 

системи водовідведення 

господарсько-побутових стічних 

вод з охопленням усієї території 

міста в проектних межах 

каналізаційними мережами. 

Реконструкція очисних споруд з 

введенням у дію установок повного 

біологічного очищення з 

термомеханічною обробкою осадів 

у закритих приміщеннях. 

Влаштування дощової каналізації. 

 

++ 

Розширення мережі природно-

заповідного фонду та збільшення 

лісистості (розширення площ 

озеленення). 

Установлення в натурі (на 

місцевості) меж територій та 

об’єктів природно-заповідного 

фонду, як ключових елементів 

екологічної мережі. 

Відновлення та створення нових 

зелених зон міста. 

Встановлення меж об’єктів 

природно-заповідного фонду на 

місцевості. 

 

++ 

Забезпечення збору та переробки 

твердих побутових відходів 

населених пунктів (спорудження 

сміттєпереробних підприємств). 

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 

Впровадження роздільного 

збирання та сортування відходів. 

Будівництво сміттєсортувальної 

станції. 

Закриття та рекультивація місця 

видалення відходів. 

++ 
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відходів. 

Налагодження системи управління 

відходами, припинення їх 

вивезення на несанкціоновані 

сміттєзвалища. 

 

Для оцінки відповідності цілей використовувалася п’ятибальна шкала:  

«++» – цілі Схеми планування території добре узгоджені з цілями природоохоронної 

політики. 

«+» – цілі Схеми планування території та цілі природоохоронної політики 

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

«0» – цілі Схеми планування території та цілі природоохоронної політики нейтральні 

по відношенню одні до одних. 

«-» – цілі Схеми планування території 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 Схеми та природоохоронних цілей.  

«--» – цілі Схеми планування території та цілі природоохоронної політики 

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

цієї цілі Схеми. 

 

Можливі чинники змін антропогенного та природного характеру 

Значним антропогенним чинником є незадовільний стан звалища твердих побутових 

відходів та проблема розміщення та захоронення ТПВ. Проектне рішення стосовно 

організації поводження з ТПВ, а саме впровадження роздільного збору ресурсоцінних 

компонентів ТПВ, організація збору та вивозу ТПВ має сприяти зменшенню ваги цього 

чинника. Позитивним чинником змін антропогенного характеру у данній сфері має стати 

будівництво сміттєсортувальної станції, передбачене Схемою, та рекультивація діючого 

місця видалення відходів.  

Важливим антропогенним чинником є забруднення поверхневих вод стічними 

водами, пов'язаний з недостатньо ефективною роботою очисних споруд, незадовільним 

станом каналізаційних мереж і відсутністю споруд зливової каналізації. Зменшенню 

скидів забруднюючих речовин у р. Іква та водойми міста мають сприяти заходи, 

спрямовані на модернізацію системи водовідведення, реконструкцію очисних споруд та 

влаштування дощової каналізації. 

На екологічну ситуацію може вплинути демографічний чинник. Оскільки 

передбачається збільшення кількості населення та туристів важливим є виконання 

передбачених  проектом заходів щодо поводження з відходами, охорони водних об’єктів 

та створення рекреаційних зон міста.  

Одним з найважливіших чинників змін природного характеру, що можуть вплинути 

на розвиток міста, є зміна клімату. До антропогенних джерел надходження вуглекислого 

газу у атмосферу належать: спалювання викопного палива; викиди забруднюючих 

речовин автотранспортом; промислові викиди в атмосферу; вирубка лісів, використання 

деревини, спалювання сільськогосподарських відходів. Виконання передбачених 

природоохоронних заходів має призвести до зменшення викидів вуглекислого газу в 

атмосферу.  

 

 Ймовірний екологічний вплив проектних рішень на складові довкілля 

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 м.Почаїв. Територіальний поділ, який міститься в проекті генплану, було 

оцінено методом групування об’єктів за стандартними категоріями (території виробничої 
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зони, сільськогосподарські території, лісопаркові зони тощо) з метою визначення 

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

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

заходів генерального плану м.Почаїв, наступні: 

атмосферне повітря – покращення якості атмосферного повітря в центрі міста 

через винесення промислових підприємств до проектної виробничої зони у південній 

частині міста; 

водні ресурси – зменшення скидів забруднюючих речовин до поверхневих водних 

об’єктів; 

здоров’я населення – покращення санітарно-епідеміологічних умов шляхом 

закриття кладовищ, які розташовані в межах житлової забудови; створення рекреаційних 

зон для короткочасного відпочинку; прийняття належних заходів щодо покращення умов 

водопостачання; 

грунт – переведення сільськогосподарських територій в категорію комерційного, 

житлового та виробничого призначення; збільшення площ зелених зон міста; 

відходи – зменшення обсягів твердих побутових відходів шляхом впровадження 

роздільного збору, рекультивація місця видалення відходів. 

В результаті аналізу проектних рішень була здійснена оцінка ймовірного впливу 

проекту на складові довкілля. В таблиці 4.9. представлені основні фактори впливу на стан 

довкілля, в тому числі здоров’я населення. 

Таблиця 4.9 

Фактори ймовірного впливу в результаті запропонованих змін призначення 

територій* 

Призначення 

території 

(існуючий стан) 

 

Назва і призначення 

відповідно до 

проекту Генплану 

Місце 

знаходження 

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 

сільськогосподарсь

кого використання  

Зона садибної 

житлової забудови, 

комерційні та 

комунально-складські 

території 

Південно-

західна 

частина міста -1 0 0 +1 0 

Території 

сільськогосподарсь

кого використання, 

ліс 

Зона садибної 

житлової забудови, 

паркова зона 

Північно-

західна 

частина міста 
0 0 +1 +1 +1 

Території 

сільськогосподарсь

кого використання 

Зона садибної 

житлової забудови, 

зона громадської 

забудови 

Північна 

частина міста 
-1 0 0 +1 0 

Території 

сільськогосподарсь

кого використання 

Виробнича територія 

(підприємства ІII-V 

класів санітарної 

шкідливості). 

Південна 

частина міста 
-2 -1 -2 -2 -2 

Території 

сільськогосподарсь

кого використання, 

території ПТУ 

Зона садибної 

житлової забудови, 

зона громадської 

забудови, зона 

Північно-

східна 

частина міста 
-1 0 +1 +1 +1 
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(використовуються 

для 

сільськогосподарсь

ких потреб) 

органічного 

землеробства 

Території 

сільськогосподарсь

кого використання 

Зона садибної 

житлової забудови, 

комерційні та 

комунально-складські 

території 

Південно-

східна 

частина міста -1 0 0 +1 0 

Території 

виробничої зони 

 

Зона 

багатоквартирної та 

блокованої житлової 

забудови 

Центр міста 

0 0 0 +1 0 

Території 

сільськогосподарсь

кого використання, 

фруктовий сад, 

виробнича 

територія (недіюче 

с/г підприємство) 

Територія 

громадської забудови, 

паркова зона 

 

Центр міста 

-1 0 0 +2 +1 

Території 

сільськогосподарсь

кого використання 

Комерційні та 

комунально-складські 

території 

Центр міста 

(біля 

кладовища) 

-1 0 0 -2 -1 

Звалище побутових 

відходів 

Зона відновлення 

довкілля 

(рекультивація), 

сміттєсортувальна 

станція 

 

+1 +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. 

 

Фактори потенційного кумулятивного впливу. 

У рамках проведеної оцінки ймовірного впливу проекту на складові довкілля 

пропонуються заходи щодо зниження потенційного негативного впливу, що забезпечують 

більш ефективне використання території міста, його природних ресурсів, а також 

збереження природних і культурно-історичних пам’яток. З урахуванням такої оцінки 

заходів, передбачених генпланом, було проведено аналіз чинників і ризиків потенційного 

кумулятивного впливу з метою формулювання альтернативних рішень і заходів щодо 

зниження впливу, а також попередження будь-яких негативних наслідків реалізації 

генплану розвитку м.Почаїв. 

Узагальнені результати оцінки факторів ризику кумулятивного впливу надані в 

таблиці 4.10. 

Таблиця 4.10 

Оцінка факторів ризику для довкілля 

Елементи генплану з 

факторами потенційного 

негативного впливу 

Фактор потенційного 

кумулятивного впливу 

Пропоновані заходи 

зменшення впливу 

Виробнича територія 

(підприємства ІII-V класів 

санітарної шкідливості) в 

південній частині міста. 

Викиди забруднюючих 

речовин від промислових 

підприємств і автотранспорту 

Розміщення промислових 

підприємств виключно з 

використанням сучасних 

екологічних технологій та 
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обладнання. 

Озеленення санітарно-

захисних зон підприємств. 

Комерційні та комунально-

складські території в центрі 

міста (біля кладовища) 

Збільшення кількості 

автотранспорту 

Впровадження заходів щодо 

зменшення надходження 

забруднюючих речовин в 

атмосферне повітря від 

автотранспорту. 

Озеленення санітарно-

захисних зон складських 

територій. 

Зона багатоквартирної та 

блокованої житлової забудови 

Збільшення обсягів скидів у 

каналізацію та викидів 

забруднюючих речовин від 

автотранспорту 

Реконструкція очисних споруд. 

Створення системи об’єктів 

зелених насаджень загального 

користування в складі 

новоутворених житлових 

масивів. Впровадження заходів 

щодо зменшення надходження 

забруднюючих речовин в 

атмосферне повітря від 

автотранспорту. 

 

 

Таким чином, реалізація генерального плану м.Почаїв не має супроводжуватися 

появою нових значних негативних наслідків для довкілля. Разом з тим, впровадження 

багатьох проектних рішень генплану може призвести до покращення екологічної ситуації 

в місті. 

 

Розгляд альтернатив 

Законодавство України та передова міжнародна практика передбачають оцінку 

альтернативних варіантів як частину екологічної оцінки конкретного місця. У контексті 

стратегічної екологічної оцінки генерального плану міста Почаїв з метою розгляду 

альтернативних проектних рішень і їх альтернативних наслідків було розглянуто 

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

При гіпотетичному «нульовому» сценарії не розробляється і не затверджується 

генеральний план м.Почаїв. 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. 

 

Рекомендації СЕО 

Оцінка проводилась паралельно з підготовкою генерального плану м.Почаїв, 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 міста. 

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 міста. Така оцінка дозволила 

сформулювати ряд пріоритетних заходів щодо попередження, скорочення або зниження 
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передбачуваних наслідків негативного впливу на стан довкілля, у тому числі здоров’я 

населення. 

Таким чином міській раді необхідно забезпечити реалізацію наступних заходів: 

- впровадження екологічно чистих технологій на підприємствах-забруднювачах; 

- введення автоматизованої системи контролю та обліку викидів на джерелах 

забруднення; 

- здійснення оцінки впливу на довкілля об’єктами, що можуть мати значний вплив 

на навколишнє природне середовище;   

- здійснення реконструкції централізованої системи водопостачання; 

- створення санітарно-захисних зон та їх озеленення; 

- закриття кладовищ, санітарно-захисна зона яких не відповідає санітарним 

вимогам; 

- впровадження в технологічному процесі замкнених циклів, повторного 

використання технічної води; 

- реконструкція очисних споруд міста; 

- влаштування системи дощової каналізації; 

- відновлення та створення нових зелених зон міста; 

- встановлення меж об’єктів природно-заповідного фонду на місцевості; 

- забезпечення роздільного збору відходів; 

- будівницво сміттєсортувальної станції. 
 

Організація моніторингу фактичного впливу генерального плану міста на 

довкілля 

З метою виявлення непередбачених несприятливих наслідків реалізації генерального 

плану міста 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. 

Таблиця 4.11 

Ключові показники моніторингу  

Індикатор Визначення  Джерело даних 

Середньодобовий вміст 

забруднюючих речовин у 

атмосферному повітрі 

Обсяги викидів 

забруднюючих речовин в 

атмосферне повітря від 

стаціонарних і пересувних 

джерел 

Звіт державної 

гідрометеорологічної служби, 

річний звіт підрозділу з охорони 

навколишнього природного 

середовища. 

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. 

Річний звіт підрозділу з охорони 

навколишнього природного 

середовища. 

Середньорічні концентрації 

речовин в контрольних 

Об’єм скидання зворотних 

вод. 

Річний звіт підрозділу з охорони 

навколишнього природного 
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створах водних об’єктів. Обсяг забруднюючих 

речовин. 

середовища. 

Території зелених зон в місті. Площа зелених насаджень, 

м2 на особу. 

Звіти підприємств, що надають 

комунальні послуги. 

Якість питної води. Відповідність якості питної 

води санітарно-гігієнічним 

вимогам. 

Звіти лабораторних досліджень 

підрозділу МОЗ України. 

Спорудження каналізації. Протяжність каналізаційних 

мереж (км), пов’язаних зі 

станцією очищення стічних 

вод. 

Звіти міської ради. 

Встановлення меж об’єктів 

природно-заповідного фонду 

та їх охоронних зон. 

Кількість об’єктів, для яких 

були розроблені та 

встановлені межі, розміри 

охоронних зон. 

Звіти міської ради. Річний звіт 

підрозділу з охорони 

навколишнього природного 

середовища. 

Встановлення водоохоронних 

зон та прибережних захисних 

смуг. 

Протяжність встановлених 

водоохоронних зон та 

прибережних захисних смуг 

(км), протяжність 

винесених в натуру 

прибережних захисних смуг 

та водоохоронних зон (км). 

Звіти міської ради. Річний звіт 

підрозділу з охорони 

навколишнього природного 

середовища. 
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4 ОСНОВНІ ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ ПРОЕКТУ 

Таблиця 18 

Показники генерального плану  

Показники 
Одиниця 

виміру 

Вихідний рік 

2018 р. 

Розрахунковий 

термін  
 

1 2 3 4 

1. Населення тис. чол. 7623 22000 

2. Територія га 825,89 2 015,30 

3. Житловий фонд  

, всього 

будинків/ м2 2704/385600 7490/1027100 

садибна забудова будинків/ м2 2500/375000 6167/925050 

блокована будинків/ м2 4/600 356/53400 

багатоквартирна будинків/ м2 200/10000 973/48650 

4. Середня житлова забезпеченість 

населення 

м2/чол. 51 47 

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

- дитячі дошкільні заклади, всього місць 150 1350 

на 1 тис. населення місць   

- загальноосвітні школи, всього місць 1220 4500 

на 1 тис. населення місць   

- Медичні заклади, всього відвід. За зміну 62            176 

на 1 тис. населення відвід. За зміну   

6. Довжина вулиць всього  км   

з них з твердим покриттям    

7. Благоустрій (зелені території 

загального користування) 

га 3,41 25,37 

8. Зелені насадження спецпризначення га 18,69 44,44 

 9. Сільськогосподарські території га 245,52 106,42 

10. Інженерне обладнання: 

Водопровід:    

- сумарний відпуск води тис. м3 / добу 1,4 5,0 

Каналізація:    

- загальний об’єм стічних вод тис. м3 / добу н/д 5,3 

- потужність очисних споруд тис. м3 / добу н/д 6,0 

Газопостачання:    

- річне споживання газу, всього млн. м3 / рік 5.73* 46,40 

Теплопостачання:    

- споживання тепла, всього МВт н/д 240,0  

Електропостачання:    

- потужність джерел електропостачання МВт 4,6 14,7 

12. Інженерна підготовка території:    
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1 2 3 4 

 вертикальне планування території га -  

13. Охорона навколишнього середовища:    

- території в зоні пам’яток культурної 

спадщини 

га 11,51 11,51 

- площа територій, що попадають в 

санітарно-захисні зони всього 

га   

 

Таблиця 20 

Баланс території м. Почаїв 

Показники 
Одиниця 

виміру 

Вихідний рік 

2018 р. 

Розрахунковий 

термін 

А. Територія житлової та громадської 

забудови, всього 

га 399,41 869,70 

1. Територія житлової забудови 

У розрахунку на 1 чол. 

Га  

кв. м/чол. 

359,52 

471,62 

770,14 

350,06 

У тому числі: 

- Садибної житлової забудови 

Га  

 

 

356,93 

 

744,61 

- Блокованої забудови га 0,21 13,42 

- Багатоквартирної забудови га 2,38 12,11 

2. Територія громадської забудови га 39,89 99,56 

в тому числі:  

- об'єкти адміністративні, навчальних 

закладів, торгівлі, обслуговування, 

тощо 

 

га 

 

15,67 

 

33,05 

- території культових комплексів, 

об'єктів 

га 22,92 33,58 

- території медичних закладів га 1,30 4,28 

- території комерційних об'єктів (в 

галузі відпочинку, туризму, розваг, 

дозвілля тощо) 

га  28,65 

Б. Території виробничої та комунально-

складської зони, всього 

га 50,21 327,02 

3. Територія наукової та науково-виробничої зони га 0,27 21,50 

4. Виробничі території га 38,69 139,61 

5. Комерційні та комунально-складські території V 

класу санітарної шкідливості (санітарно-захисна 

зона яких до 50 м) 

га 11,25 165,91 

В. Інші території в межах сільського поселення га 376,27 818,58 

6. Лісові насадження (територія лісгоспу) га 15,19 339,74 

7. Зелені насадження спецпризначення га 18,69 44,44 

8. Зелені насадження загального користування га 3,41 25,37 

9. Рекреаційні території га  35,64 

10. Території інженерної інфраструктури га 3,68 15,95 

11. Водойми га 1,70 2,1 

12. Сільськогосподарських територій га 245,52 106,42 
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13. Території індивідуального садівництва га 5,69  

14. Кладовища та сміттєзвалище га 6,46 8,96 

15.Інші території (вулиці, проїзди, площі тощо) га 75,93 239,96 

Баланс території (п.п. А, Б, В) га 825,89 2 015,30 
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