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ВСТУП 
Генеральний план села Солдатське Петрівського району Кіровоградської 

області розроблений  ФОП Поляшенко Т.П. на підставі рішення сесії 

Богданівської сільської ради від 22 березня 2018 р  № 278/7. 

Замовник проекту – Богданівська сільська рада.  

Генеральний план розроблений у відповідності до завдання, 

затвердженого замовником. На основі проектних рішень генерального плану, 

згідно завдання на проектування, у його складі розроблений план зонування.  

Законодавчою та нормативною основою розроблення проекту є: 

− Закони України: «Про регулювання містобудівної діяльності», «Про 

охорону навколишнього природного середовища», «Про благоустрій 

населених пунктів» та ін.; 

− Державні норми: ДБН Б.1.1-15:2012 «Склад та зміст генерального 

плану населеного пункту», ДБН 360-92** «Містобудування. 

Планування та забудова міських і сільських поселень»,                

ДСТУ-Н Б Б.1-1-12:2011 «Настанова про склад та зміст плану 

зонування території (зонінг)», «Державні санітарні правила 

планування та забудови населених пунктів», інші державні норми, 

стандарти і правила.  

Головною метою генерального плану є обґрунтування довгострокової 

стратегії планування й забудови території села для забезпечення його сталого 

розвитку – соціально, економічно і екологічно збалансованого. 

В Генеральному плані с. Солдатське визначені: напрямки і межі 

територіального розвитку села, функціональне призначення території, заходи 

з інженерної підготовки та захисту території, охороні навколишнього 

середовища, інженерного обладнання території, визначені інженерно-

технічні заходи цивільного захисту, розвитку транспорту, формуванню 

магістральної вуличної мережі, розроблена модель перспективного розвитку 

села. 
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Основні показники генерального плану, згідно з завданням, розраховані 

на етап 15-20 років. Крім цього, в проекті надані пропозиції на 

позарозрахунковий етап реалізації генерального плану, враховуючи 

необмежений термін його дії.  

Містобудівна документація проекту Генерального плану с. Солдатське 

розроблена на паперових і електронних носіях на оновленій картографічній 

основі М 1:2000 в цифровій формі у державній системі координат УСК-2000, 

виготовленій ПП Кисельов у 2018р. 

Згідно з чинним законодавством, затверджена в установленому порядку 

містобудівна документація «Генеральний план с. Солдатське» стане основою 

для розроблення наступних видів містобудівної документації: плану 

зонування та детальних планів територій, якими визначаються містобудівні 

умови та обмеження використання території для містобудівних потреб, а 

також підставою для розроблення плану земельно-господарського устрою та 

ведення містобудівного кадастру села.  

І. АНАЛІТИЧНА ЧАСТИНА 
І.1. ГЕОРГАФІЧНЕ ПОЛОЖЕННЯ ТА МІСЦЕ В СИСТЕМІ 

РОЗСЕЛЕННЯ 

С. Солдатське Петрівського району Кіровоградської області 

розташовано на території Богданівської сільської ради на лівому березі р. 

Інгулець. Загальна площа території Богданівської сільської ради становить 

3682,6000 га, у тому числі с. Богданівка 101,5000 га, с. Солдатське 56,9000 га 

та с. Мала Ганнівка 59,3409 га. Чисельність населення села складає 201чол., у 

тому числі зареєстровані 201 чол. 

Територія Богданівської сільської ради знаходиться у центральній 

частині Петрівського району та межує з Петрівською селищною, 

Петрівською сільською, Іскрівською сільською та Червонокостянтинівською 

сільською радами. 

Недостатня кількість робочих місць у місцях проживання веде до 

скорочення надходжень до місцевих бюджетів. З іншого боку територія 
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регіону виступає як інвестиційно-приваблива з точки зору її використання 

для оздоровчих та рекреаційних потреб; розміщення комунально-складського 

та транспортного господарства, а також житлового будівництва. 

С.Солдатське в повній мірі відповідає вищевказаному: 

- тісні трудові зв’язки з смт. Петрове (проживають на території села, але 

працюють у смт. Петрове близько 15% населення); 

- створення на території села нових підприємств, комунально-

складських установ, які технологічно пов’язані з діяльністю підприємств 

центру і сприяють тісним виробничим та організаційно-господарчим 

зв’язкам між ними; 

- наявність розвинутої та «зручної» транспортної інфраструктури, що 

зв’язує його з смт. Петрове (головна вулиця села, вул.Квітнева); 

- примикання до житлових кварталів земель ДП «Долинського лісового 

фонду», які утворюють залісненні території, що сходять до річки Інгулець, 

дають можливість формування єдиної комплексної зеленої зони                               

с. Солдатське, що використовується для короткочасного відпочинку 

мешканців села. 

Таке місце розташування населеного пункту інвестиційно привабливе, 

що буде сприяти його економічному та соціальному розвитку. 

І.2. ПРИРОДНІ УМОВИ ТА СТАН НАВКОЛИШНЬОГО 

ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА 

І.2.1. Природні умови 

Клімат 

За природно-сільськогосподарським районуванням територія 

Богданівської сільської ради відноситься до зони Правобережного степу 

Південно-Бужсько-Інгульського округу, Новгородківського природно-

сільськогосподарського району.  

Клімат району, де розміщена територія Богданівської сільської ради, 

помірно-континентальний. Його можна охарактеризувати як теплий, 

помірно-посушливий. 
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Середньомісячна та середньорічна кількість опадів, мм 

Місяці 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 За рік 

Опади, мм 26 21 23 36 41 63 58 47 30 36 32 33 446 

Характерним є нерівномірність випадання опадів протягом року, 

чергування посушливих років з більш зволоженими. 

Дані таблиці  показують, що основна кількість опадів випадає в теплий 

період – з квітня по вересень (311 мм), майже ¾ річної суми. В цей період 

опади випадають переважно у вигляді злив. 

Гідротермічний коефіцієнт (умовний показник вологозабезпеченості 

рослин в період інтенсивної вегетації сільськогосподарських культур) для 

району, де розміщене господарство, становить 0.83, це свідчить, що 

випарування в цей період переважає  кількість опадів. Територія 

Богданівської сільської ради знаходиться в умовах недостатнього 

зволоження, тому заходи по нагромадженню, збереженню та раціональному 

використанню грунтової вологи є одним з основних факторів у формуванні 

урожаю. 

Зима малосніжна, з частими відлигами та похолоданнями, тому частими 

є такі негативні явища, як вимерзання при різних похолоданнях та 

випрівання при підвищеннях температури. Сніговий покрив нестійкий. 

Середня з найбільших за зиму висота снігового покриву становить 13 

см, максимальна – 22 см, мінімальна – 4 см.                                                                                

За даними метеостанції Кіровоград найраніше сніговий покрив 

встановлюється 16 листопада, найпізніше зникає – 1 квітня. 

Глибина промерзання грунту протягом більшості років не перевищує         

57 см, в малосніжні, холодні зими може досягти 93 см. 

Теплові умови визначаються температурою повітря та грунту. Середня 

річна температура становить +7,8°С, максимум спостерігається літні місяці у 

липні-серпні – +38°С, мінімум зимові місяці– -33°С. 
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Середньомісячна та середньорічна температура повітря, °С 

Місяці 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 За 
рік 

Температура 
повітря, °С -5,9 -5,2 -0,1 7,8 15,0 18,6 21,0 20,3 15,1 8,6 1,5 -3,6 7,8 

З переходом середньодобової температури через +5°С відновлюється 

вегетація озимих культур та багаторічних трав. Тривалість вегетаційного 

періоду – близько 210 днів, безморозного – близько 160 днів. Грунт набуває 

м’якопластичного стану – «стиглості» в кінці третьої декади березня, в цей 

час розпочинаються весняні польові роботи. 

Щорічно у весняний період бувають похолодання та приморозки – 

закінчуються в середньому 28 квітня, восени заморозки починаються в 

середньому 5 жовтня, найраніше – 9 вересня. 

З небезпечних явищ природи нерідко бувають градобої, сильні зливи, 

літні засухи, суховії, пов’язані в основному з південно-східними та східними 

вітрами. 

Переважаючими напрямками вітрів є північні, північно-західні, 

північно-східні та східні. 

В цілому кліматичні умови сприятливі для сільськогосподарського 

виробництва за умови нагромадження та раціонального використання 

грунтової вологи. 

Місцеположення, рельєф 

Докембрійським фундаментом північного Правобережно-Дніпровського 

Степу, де розміщена територія Богданівської сільської ради, є Український 

кристалічний щит, складений серією архейських порід Кіровоградсько-

Житомирського комплексу. Кристалічні породи перекриті шаром продуктів 

вивітрювання та осадочними відкладами третинного та четвертинного 

періодів. 

У четвертинний період сформувалась потужна товща лесів, верхні яруси 

яких є грунтоутворюючи породами. 
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За геоморфологічним районуванням територія господарства відноситься 

до Інгуло-Інгулецької акумулятивної лесової розчленованої рівнини. 

Вододіли вузькі, балки глибокі, широкі, великої протяжності, з добре 

вираженими в різній мірі зволоженими днищами, шириною 60-180м. 

Сильнорозчленовані великою кількістю відрогів, промоїн та ярів. 

Добре виражена яружна система, особливо в прирічковій частині. Яри, 

глибиною 3-18 і більше метрів, нерідко врізаються в корінні породи. По 

днищах деяких балок інтенсивно розвиваються процеси вторинної доннової 

ерозії і формування донних ярів. 

Схили вододілів довгі, опуклої, опукло-ввігнутої та поздовжньо-рівної 

форми, крутизною переважно 1-5°, місцями нерідко 5-7°, 7-10°. Схили балок 

стрімкі, крутизною 5-15° і більше, з великою кількістю промоїн та ярів різної 

глибини та величини, особливо на схилах південних експозицій. 

Плато широкі, їх площа перевищує площу схилів. Схили вологіші, 

коротші, переважно прямі або випуклі, крутизною 1-3°, тільки в північно-

східній частині до 5°. Схили балок крутизною 5-15°, задерновані, з вузькими 

слабо вираженими днищами, меншою кількістю промоїн та ярів, добре 

вираженими бровками. Характерні явища донної ерозії. 

Найскладнішим щодо рельєфу є масив, розташований на лівобережжі 

Інгульця. Частина його – це типова вузько-хвиляста рівнина, з переважанням 

площ схилів над площами плато. 

В цілому рельєф складний. Переважання силових поверхонь, значна 

розчленованість приводить до формування в різній мірі еродованих грунтів, 

слабозмитих – на схилах крутизною 1-3°, інколи 3-5°, середньо змитих – 2-7°, 

сильнозмитих – 5-15°. Піддаються змиву 69% орних земель. 

Грунти схилів південних експозицій характеризуються інтенсивнішими 

проявами ерозійних процесів. Змив посилюється на довгих схилах. 

Рельєф в значній мірі визначає вологозабезпеченість грунтів. Найбільш 

зволоженими є вододільні верхні та днища балок, найменш – схилові, при 

чому з наростанням крутизни умови зволоження атмосферними опадами 
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погіршуються. Південні та південно-східні схили характеризуються гіршими 

ніж північні та північно-західні умовами зволоження. 

Підгрунтові води на плато залягають на глибині 15-25 м, на схилах 

глибина їх залягання зменшується. Ці води у зв’язку з глибоким заляганням 

участі у ґрунтоутворюючому процесі не приймають. 

Зволоження цілком проходить за рахунок атмосферних опадів, які 

восени та весною іноді проникають на глибину до 2 м. Найкраще 

зволожуються вирівняні ділянки вододілів, найгірше – схилові поверхні. 

Значна розчленованість території погіршує умови зволоження грунтів. 

Природоохоронні території 

У межах села Солдатське об’єкти природно-заповідного фонду відсутні, 

але частина території Іскрівського водосховища,  яка примикає до населеного 

пункту являється орнітологічним заказником місцевого значення 

«Петрівський», затверджений рішенням Кіровоградської обласної ради           

№ 166 від 28.01.2000 року. Заповідний об’єкт розташований на території 

Петрівської селищної ради та Богданівської сільської ради. 

1.2.2. Стан навколишнього природного середовища 

Розділ розроблений відповідно вимог ДБН 360-92**, ДСП 173-96. 

Графічне викладення матеріалу представлено на схемах існуючих та 

перспективних планувальних обмежень, М 1:2000. Санітарно-захисні зони 

підприємств наведені нормативні.  

З метою охорони навколишнього середовища генеральним планом 

передбачаються заходи з охорони ґрунтів, водного та повітряного басейну. 

Основним джерелом забруднення ґрунтів на території села є проведення 

утилізації побутових відходів на присадибних ділянках та наявність 

поглинаючих ям у дворових туалетах, сечозбірниках та гноєсховищах. 

Відходи, що утворюються на території с. Солдатське Богданівської сільської 

ради видаляються Петрівськими комбінатом комунальних підприємств на 

територію місця видалення відходів (МВВ), що знаходиться на території 

Петрівської селищної ради, відповідно до укладеного договору та графіку 

вивезення твердих побутових відходів на 2019 рік. 
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Крім цього, уздовж автодоріг ґрунти забруднюються осідаючими 

шкідливими речовинами з вихлопних газів автотранспорту.  

З метою покращення санітарного стану ґрунтів даним проектом 

передбачено упродовж найближчих років замінити поглинаючі вигреби на 

водонепроникаючі у селі.  

При спорудженні об’єктів, комунікацій, доріг слід верхній шар землі 

переміщати на малопродуктивні ділянки для покращення родючості ґрунтів. 

Основним джерелом забруднення водного басейну на території села є не 

каналізована індивідуальна забудова, об’єкти громадського обслуговування.  

На території села Cолдатське вздовж річок з метою охорони 

поверхневих водних об'єктів від забруднення і засмічення та збереження їх 

водності генеральним планом встановлено прибережні захисні смуги, а саме: 

річки Інгулець проектом коригування прибережних захисних смуг по 

об’єкту: «Створення водоохоронних зон: встановлення прибережної захисної 

смуги річки Інгулець в населених пунктах в межах Петрівського району з 

урахуванням містобудівної документації» та річки Крутенька (Солдатська) 

шириною 25 м від урізу води. 

Прибережні захисні смуги уздовж річок, навколо водойм є 

природоохоронною територією з режимом обмеженої господарської 

діяльності. Та у них забороняється:  

а) розорювання земель (крім підготовки ґрунту для залуженняі 

залісення), а також садівництво та городництво;  

б) зберігання та застосування пестицидів і добрив;  

в) влаштування літніх таборів для худоби;  

г) будівництво будь-яких споруд (крім гідротехнічних, гідрометричних 

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

автомобілів;  

ґ) влаштування звалищ сміття, гноєсховищ, накопичувачів рідких і 

твердих відходів виробництва, кладовищ, скотомогильників, полів фільтрації 

тощо;  

д) миття та обслуговування транспортних засобів і техніки.  
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Об'єкти, що знаходяться у прибережній захисній смузі, можуть 

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

експлуатації споруди, а також ті, що не від повідають встановленим режимам 

господарювання, підлягають винесенню з прибережних захисних смуг 

Основним джерелом забруднення лінійно-векторного характеру 

виступає автотранспорт та кар’єр ПрАТ «ЦГЗК». Підвищене забруднення 

приземних смуг атмосферного повітря продуктами згорання палива та 

осадом пилу в повітрі. 

Очевидно також, що на прилеглих до кар’єру територіях населення теж 

відчуває вплив запиленого атмосферного повітря.  

На території с. Солдатське відсутні об’єкти, які б здійснювали  

радіоактивне забруднення території села та забруднення токсичними 

елементами. 

На території с. Солдатське природних та штучних біохімічних об’єктів, 

що могли б приводити до мікробіологічного забруднення та негативного 

впливу на здоров’я населення немає.  

На території Богданівської сільської ради не має сміттєзвалища, тому 

вивезення сміття буде здійснюватися на сміттєзвалище згідно договору з 

підрядною організацією. Періодичність вивезення сміття узгоджено.  

Джерелами шуму у селі є трансформаторні підстанції, автотранспорт та 

локомотив, що перевозить руду по залізничній колії.  

Електропостачання села здійснюється від трансформаторних підстанцій. 

За даними технічного паспорту об'єкту, перевищення допустимого рівня 

шуму фіксується тільки в межах технічного відводу території. Проводити 

додаткові шумозахисні заходи на даних ділянках не доцільно. 

Джерелом акустичних навантажень на сельбищну територію, по 

магістральних вулицях виступає автотранспорт. У межах вуличної мережі 

необхідно впроваджувати застосування шумозахисних заходів для першої 

лінії забудови (віконні блоки, облицювальні матеріали, озеленення вздовж 

вулиць). Система організації дорожнього руху, яка намічена комплексом 

заходів генерального плану, направлена на вирішення даної проблеми. 
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В межах північно-східної частини села проходить одноколійна, не 

електрифікована залізнична лінія ПрАТ «ЦГЗК» з станційними під’їзними 

шляхами. Залізниця відкрита в 1883 році. Нормативна СЗЗ - 50м, ( ДБН 360-

92**, п.7.8 - під’їзна), витримана.  

Заходи по боротьбі з шумом передбачають 10-и метрову посадку дерев 

вздовж автодоріг та вулиць в місцях, де вони відсутні, ремонт дорожнього 

покриття вулиць, заборону проїзду сільськогосподарської техніки через 

житлову зону села, а також віддалення проектованих будинків від червоних 

ліній більше ніж на 6 м. Влаштування шумозахисних екранів від автодоріг та 

залізниці не передбачається.  

Враховуючи здійснення вище згаданих заходів та незначне збільшення 

інтенсивності руху транспорту перевищення допустимого рівня шуму на 

житлову забудову не передбачається.  

Джерелом електромагнітного випромінювання на території села є 

трансформаторні підстанції. Згідно з технічною характеристикою та 

наявними санітарними паспортами, прояв даного фактора відбувається в 

межах технічного відводу території і не поширюється на ділянки житлової 

забудови з урахуванням їх розташування. У межах села наявні ЛЕП 

напругою 10 кВ та 35 кВ  із охоронними зонами 10  м та 15 м відповідно. 

Підприємств, які можна віднести до чинників неприємного запаху, таких 

як господарський двір, складська забудова, в селі немає. Об’єктів, які є 

потенційно небезпечними в плані забруднення грунтів та підземних вод – 

немає. 

Система планувальних обмежень представлена головним чином 

санітарно-захисними зонами (СЗЗ) сільськогосподарського підприємства,  

водних об’єктів, комунальних, комунікаційних об’єктів та природоохоронні 

об’єкти. 
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Нормативні СЗЗ основних виробництв та інших об’єктів 

Об'єкти Існуюча 
СЗЗ, м 

Нормативна 
СЗЗ, м Документ 

Комунікаційні обєкти 

Газопровід - 4 ДБНВ.2.5-20-2001,(табл.6)                
ДБН 360-92**, (дод.8.1) 

ЛЕП  10 кВ - 10 
ДБН 360-92, (табл. 8.5а*) ЛЕП  35 кВ - 15 

КТП -   
Промислові підприємства 

Карєр ПрАТ "ЦГЗК" 500 1500 ДСП 173-96 (додаток №4) 

Залізниця ПрАТ "ЦГЗК" - 50 ДБН 360-92, п.7.8 
Обєкти комунального призначення 

Кладовище:   діюче - 300 ДСП 173-96 (додаток №4); 
ДсанПіН 2.2.2.028-99                        закрите - 100 

Природоохоронні обєкти 
Прибережні захисні 
смуги р. Інгулець та р. 
Крутенька (Солдатська) 

- 
нормативна 

частина, 25-50 
метрів 

ВКУ (ст. № 88) та згідно  
містобудівної документації 

По санітарно-захисним зонам - органам виконавчої влади і місцевого 

самоврядування визначити своїм розпорядженням порядок розробки і 

погодження проектів СЗЗ промислових, сільськогосподарських та 

комунальних підприємств. Першочергово правовому врегулюванню 

підлягають підприємства і комунальні об’єкти нормативні параметри СЗЗ 

яких не витримуються. Контроль за виконанням цих заходів здійснюють 

установи санепідслужби. У тих випадках, коли організація СЗЗ не можлива в 

конкретних умовах, необхідно приймати заходи, передбачені п.5.5                     

ДСП №173-96. Доцільним є розробка комплексної СЗЗ для групи підприємств 

із розрахунком ризиків для здоров'я. Можливість розміщення перспективної 

забудови на територіях, що входять до складу нормативних СЗЗ (згідно з 

ДСП 173-96) слід розглядати лише після отримання відповідного висновку 

державної санітарно-епідеміологічної експертизи про скорочення СЗЗ у 

визначеному чинним законодавством порядку.  

Подальше зменшення нормативних розмірів СЗЗ можливе на підставі 

спеціалізованих наукових висновків, що розробляються сертифікованими 

санітарно-епідеміологічними установами МОЗ України відповідно вимог 
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ДСП 173-96, - "Державні санітарні правила планування та забудови 

населених пунктів"( п.5.5-5.9). 

Щодо формування СЗЗ виробництв, необхідно зазначити, що в умовах 

сьогодення це складне питання. У відповідності з ДСП 173-96 (п. 5.14) 

проекти організації СЗЗ слід розробляти в комплексі з проектом будівництва 

(реконструкції) підприємства з першочерговою реалізацією заходів 

передбачених в СЗЗ, тобто проблема організації СЗЗ є складовою виробничо-

технологічного процесу самих підприємств. Враховуючи те, що в умовах 

сформованого села витримати вимоги по територіальних розривах СЗЗ не 

завжди можливо, головне завдання підприємств, що їх створюють, полягає в 

упровадженні новітніх технологій з подальшим погодженням службами СЕС 

скорочення даних нормативів СЗЗ до мінімально-можливих розмірів. 

Головним механізмом реалізації даних вимог є законодавча база по охороні 

довкілля через механізм приписів, штрафів, компенсаційно-соціальних 

виплат.  

Таким чином, система планувальних обмежень, що регламентує 

проектне рішення, представлена СЗЗ промислових, комунальних та 

сільськогосподарських об’єктів, прибережними захисними смугами, 

системою зелених насаджень різного виду використання.  

І.3. ХАРАКТЕРИСТИКА СУЧАСНОГО СТАНУ МІСТОБУДІВНОГО 

РОЗВИТКУ 

Демографічна ситуація 

За даними відділу статистики у Петрівському районі чисельність 

наявного населення села на 01.01.2018р. складає 201 особа, чисельність 

постійного населення –201 осіб. У розподілі населення за статтю жінок – 109, 

чоловіків - 92. 
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Характеристика змін загальної чисельності населення  

Роки Населення Різниця 
      

2014 187   
    -2 

2015 185   
    -4 

2016 181   
    -6 

2017 187   
    -14 

2018 201 -26 
Разом 895   
Середнє за 5 років 188   

В останні роки переважає тенденція до зменшення чисельності 

населення.  

Частка осіб у працездатному віці по cелу становить – 34%, проте, частка 

осіб молодше працездатного віку в селі становить – 8%. 

Подальші розрахунки основних показників генерального плану на 

існуючий стан проводились виходячи з чисельності наявного населення села 

–  201 особа. 

Господарський комплекс та зайнятість населення 

В структурі зайнятих у господарському комплексі села основне місце 

належить сільському господарстві, яке  спеціалізується на вирощувані зерна 

та промисловості, яка представлена добуванням залізної руди.  

Виробничий комплекс села Солдатське, сформований у другій половині 

ХХ ст., як головна контора колгоспу із спеціалізацією рослинництва і 

тваринництва на сьогодні практично повністю ліквідований. Території 

виробничого використання, які розташовані на південній околиці села на 

даний час знаходяться в занедбаному стані.  

Сучасний розподіл зайнятого населення за видами діяльності наведений 

нижче 

 

 



  

 

Змн. Арк. № докум. Підпис Дата 

Арк 

18 45 ПЗ 

№   
з/п Види діяльності осіб % 

Виробнича сфера 
2 Промисловість 20 36,36 
3 Сільське господарство 10 18,18 

Невиробнича сфера 
1 Органів місцевого самоврядування 3 5,45 
4 Дошкільні заклади 3 5,45 
5 Закладів культури та спорту 1 1,82 
6 Торгівлі 1 1,82 
        

7 Працівники, які приїджають на 
роботу з інших населених пунктів 15 27,27 

8 Працівники, які виїджають на 
роботу в інші населені пункти 2 3,64 

  Всього 55 100,00 
 

Житлові умови 

Житловий фонд села на 01.01.2018р. становить 439000 м2 загальної 

площі.  

Садибна забудова, головним чином, одноповерхова. Середній розмір 

садибного будинку становить 60м2 загальної площі. 

Житловий фонд та розселення населення 

Поверховість 
житлового 

фонду 

Житловий фонд, всього у томц числі 

Загальна 
площа, 

(м2) 

Кількість  
будинків 

(од.) 

Кількість 
мешканців 

(осіб) 

одноквартирний (садибний) 
житловий фонд 

Загальна 
площа, 

(м2) 

Кількість  
будинків 

(од.) 

Кількість 
мешканців 

(осіб) 
Одноквартирний 

(садибний) 439000 102 201 439000 102 201 

 

Заклади обслуговування населення  

Система соціальної інфраструктури села забезпечує обслуговування 

його населення установами освіти та торгівлі. 
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Дошкільну освіту на території села забезпечує один заклад  -                       

дошкільний навчальний заклад, який знаходиться по вул. Квітнева. Загальна 

кількість дітей, яка відвідує дошкільний заклад становить 19 чол. 

Загальну шкільну освіту села забезпечує загальноосвітня школа               

І-ІІ ступенів, філія КЗ «Петрівське НВО «Загальноосвітня школа І-ІІ 

ступенів-гімназія», що знаходиться по вул. Квітнева. На сьогодні в школі 

навчається 33 чол.  

Забезпеченість населення закладами соціальної сфери 
Найменування 

закладів 
обслуговування 

Одиниця 
виміру 

Кількість 
об'єктів 

Сучасна 
ємність 

Дошкільні навчальні 
заклади місць 1 19 

Загальноосвітня 
школа місць 1 33 

Магазини м2 торгової 
площі 1 300 

 

Сучасне використання території. Територіальні ресурси 

Територія села Солдатське станом на 01.01.2018 р. згідно форми 6-зем 

складає 56,9000 га. За обмірами Плану існуючого використання території, 

виконаного в електронному вигляді на оновленій топографічній основі 

масштабу 1:2000 в системі УСК-2000, площа села складає 122,0000 га. 

Планувальна структура утворена, в основному, кварталами садибної 

забудови, які мають найбільшу за площею частку в межах села. В 

центральній частині села зосереджені основні заклади обслуговування. 

Центральна частина села має розвинену систему установ шкільної та 

дошкільної освіти. Спортивні споруди представлені дитячим майданчиком, 

спортивний майданчик та капличка, які будуть збудовані на перспективу. 

Переважна більшість виробничих та складських об’єктів 

сконцентрована в південно-східній та центральній частинах села.  

До комунальних об’єктів, територія яких у структурі села віднесено 2 

кладовища, які розміщені в центральній та східній частинах села без 

дотримання санітарних розривів до житлової забудови.  
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Водні поверхні представлені річкою Крутенька (Солдатська), яка 

розташована в центральній частині села.  

Зелені насадження загального користування на території села та 

лісовими масивами, які розташовані в водоохоронній зоні річки Інгулець, а 

також невеликими площами  неупорядкованих зелених насаджень (дерева та 

чагарникова рослинність) навколо річки Крутенька (Солдатська).  

Землі сільськогосподарського використання представлені ділянками 

ріллі, які використовуються громадянами села для городництва та 

пасовищами. 

Слід відзначити, що с. Солдатське не достатньо має пасовищ для 

використання громадянами села, тому на перспективу до населеного пункту 

включено пасовища, які використовуватимуться громадою та складатимуть 

значний територіальний ресурс для розвитку населеного пункту. 

Сучасний розподіл території с. Солдатське 
№         
з/п Території га % 

1 2 3 4 
1 Житлової забудови: 40,9658 71,9961 
            одноквартирної (садибної) 40,9658 71,9961 
2 Виробничої 0,0007 0,0012 
3 Громадської забудови 1,9714 3,4647 
           дошкільний навчальний заклад 0,3425 0,6019 
           загальноосвітня школа 1,5617 2,7446 
           магазини 0,0357 0,0627 

           дитячий майданчик 0,0315 0,0554 
4 Комунальної, з неї: 0,6260 1,1002 
           кладовища 0,6260 1,1002 
5 Транспортної інфраструктури, у т.ч.: 2,6554 4,6668 
           вулично-дорожньої мережі 2,6554 4,6668 
6 Зелених насаджень загального користування 1,8572 3,2640 
7 Інших зелених насаджень (чагарникова рослинність) 0,5710 1,0035 
8 Лісових насаджень 0,2109 0,3707 
9 Сільськогосподарського призначення, у т.ч.: 7,9786 14,0221 
             городи 2,9462 5,1779 
             пасовища 5,0324 8,8443 

10 Водних поверхонь, з них: 0,0315 0,0554 
           річки 0,0315 0,0554 
  Територія в межах села всього 56,9000 100,0000 
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І.4. КОНКУРЕНТНІ ПЕРЕВАГИ ТА ФАКТОРИ ОБМЕЖЕННЯ 

РОЗВИТКУ СЕЛА 

До основних факторів, які сприяють розвитку с. Солдатське відносяться: 

- роль села як адміністративного і господарського центру в системі 

населених пунктів Кіровоградської області; 

- наявність територіальних ресурсів придатних для сільськогосподар-

ського використання; 

- озеленені території, які можна використати під рекреаційну функцію. 

До основних факторів, які ускладнюють розвиток села, відносяться: 

- планувальні; 

- проходження транзитного вантажного руху через сельбищну 

територію. 

ІІ.  ОБГРУНТУВАННЯ ТА ПРОПОЗИЦІЇ 
ІІ.1. ПЕРСПЕКТИВИ ДЕМОГРАФІЧНОГО ТА ЕКОНОМІЧНОГО 

РОЗВИТКУ 

Перспективи розвитку с.Солдатське в значній мірі визначаються його 

роллю в системі населених місць Петрівського району. 

Основною метою розвитку села Солдатське визначено покращення 

добробуту населення шляхом підвищення конкурентоспроможності села 

через інвестиційно-інноваційний розвиток економіки та вирішення найбільш 

актуальних соціальних проблем на основі раціонального використання 

географічного положення, природно-ресурсного і трудового потенціалу 

Основою сталого стійкого зростання економіки села визначено 

сільськогосподарську діяльність, а перспективу генеральним планом надано 

пріоритетний розвиток таким видам виробничої діяльності як переробка 

сільгоспсировини та промисловість. 

Таким чином, враховуючи вигідне економіко-географічне положення, 

наявні інвестиційні проекти по розвитку господарського комплексу села, в 

генеральному плані прогнозована чисельність населення с. Солдатське 

визначена концептуально  і становитиме на кінець розрахункового  періоду 
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(2038 р.)  орієнтовно  220 осіб. Запропонований демографічний розвиток 

враховує соціально-економічне зростання добробуту мешканців села, 

активне проведення заходів демографічної політики на державному та 

регіональному рівнях, уповільнення темпів природного скорочення 

чисельності населення і зростання міграційного приросту за рахунок 

трудової міграції. 

При прогнозуванні структури зайнятості прийняті до уваги тенденції 

сучасного розвитку суспільства, при переході від індустріального до 

постіндустріального, що збільшує чисельність зайнятих у невиробничій 

сфері та очікуваного подальшого росту числа малих підприємств та 

чисельності зайнятих в них.  

ІІ.2. ФУНКЦІОНАЛЬНО-ПЛАНУВАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ ТЕРИТОРІЇ 

БОГДАНІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ 

Богданівська сільська рада розташована у Петрівському районі 

Кіровоградської області і межує з з Петрівською селищною, Петрівською 

сільською, Іскрівською сільською та Червонокостянтинівською сільською 

радами. 

Площа сільської ради складає 3682,6000 га. На території Богданівської 

сільської ради розташовані три населених пункти: Богданівка, Солдатське та 

Мала Ганнівка.  

Значну частину території сільської ради займають сільгоспземлі. На 

території сільської ради знаходяться землі промисловості такі як                       

ПрАТ «ЦГЗК», які представлені залізницею, високовольтними лініями 

електропередач, відвалами кар’єру. 

Значну частину території сільської ради займають сільгосподарські землі які 

використувуються господарствами для вирощування сільськогосподарських 

культур та використання населення з метою садівництва та огородництва.  

На території сільської ради знаходяться землі промисловості такі як                       

ПрАТ «ЦГЗК», які представлені залізницею, високовольтними повітряними 

та кабельними лініями електропередач, відвалами розкривних порід кар’єру. 
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Водний фонд сільської ради формують  р. Інгулець та  р. Крутенька 

(Солдатська), витік, якої починається у глибокій розлогій балці на території 

села Солдатське. 

Територією сільської ради проходить газопровід та електричні мережі.  

Розподіл території Богданівської сільської ради 

№         
з/п Території га % 

1 2 3 4 
1 Територія населених пунктів 217,7409 5,9127 

2 Виробничі, комунальні та інші території (за межами 
населених пунктів) 139,7334 3,7944 

3 Землі житлової та громадської забудови 2,5749 0,0699 
4 Транспортна інфраструктура 24,0776 0,6538 
  Під залізницями 8,0700 0,2191 
  Служба автомобільних доріг у Кіровоградській області 16,0076 0,4347 
5 Рекреаційна зона, у т.ч.: 28,0505 0,7617 
  Бази відпочинку 28,0505 0,7617 
6 Ліси та інші лісовкриті площі 412,2868 11,1955 
  ДП "Долинське лісове господарство" 258,5109 7,0198 
  Полезахисні лісосмуги 64,5959 1,7541 
  Інші захисні насадження 45,2207 1,2280 
  чагарники 43,9593 1,1937 
7 Землі сільськогосподарського призначення, у т.ч.: 2513,3413 68,2491 
  рілля 2196,9919 59,6587 
  пасовища 212,1217 5,7601 
  багаторічні насадження 2,7291 0,0741 

  землі, які перебувають в стадії меліоративного 
будівництва та відновлення родючості 53,9988 1,4663 

  Польові шляхи 20,0363 0,5441 
  під господарськими дворами 22,2596 0,6045 
  відкриті землі без рослинного покрову 5,2039 0,1413 
8 Водні об'єкти, у т.ч.: 343,8421 9,3369 
  внутрішні води (річки, ставки, гідротехнічні споруди) 337,2943 9,1591 
  болота 6,5478 0,1778 
9 Історико-культурного призначення 0,9525 0,0259 
  Всього 3682,6000 100,0000 
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ІІ.3. ФУНКЦІОНАЛЬНО-ПЛАНУВАЛЬНА ОРАГНІЗАЦІЯ ТЕРИТОРІЇ 

В основу функціонально-планувальної організації території села 

Солдатське покладені основні принципи містобудування: 

♣створення планувальної структури, яка має забезпечити зручні та 

надійні транспортні зв’язки з місцями праці, проживання та відпочинку; 

♣раціональне використання земель; 

♣концентрація виробничих підприємств, складських та інших об’єктів у 

виробничих групах; 

♣оздоровлення навколишнього середовища. 

Враховуючи особливість планувальної організації села з 

відокремленими частинами (житлові масиви та група кварталів по вул. 

Квітнева), генпланом передбачається посилення транспортних зв’язків цих 

районів з основною частиною села шляхом реконструкції вулиці Квітнева  

Згідно з проектними рішеннями генерального плану, магістрально-

вулична мережа доповнюється системою вулиць місцевого значення для 

обслуговування житлових кварталів, громадської забудови, ландшафто-

рекреаційних територій та виробничих зон.  

В структурному відношенні територія села складається з житлових 

кварталів садибної забудови, а також груп виробничих підприємств, зелених 

зон, розташованих, переважно вздовж р. Інгулець. 

Генеральним планом передбачено зонування території села за 

функціональним призначенням і характером використання на сельбищну, 

виробничу  і ландшафтно-рекреаційну території.  

Сельбищні території включають ділянки житлових будинків, 

громадських об’єктів, зелених насаджень, внутрішньосельбищну вуличну 

мережу.  

Території житлової забудови на сьогодні складають 36,2411 площі 

території села, з яких 36,2411– садибна забудова. 
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Території громадської забудови включають центри обслуговування та 

окремі об’єкти обслуговування, такі як установи освіти, спорту, торгівлі, 

тощо. 

Існуючі установи обслуговування  сконцентровані по вул. Квітнева. 

Враховуючи те, що термін дії генерального плану не обмежується у часі, по 

вул. Квітнева пропонується створення установ дозвілля для населення, які 

включають спортивний майданчик для дітей та капличку для населення села. 

Ландшафтно-рекреаційні території складаються з озеленених 

територій села загального користування. Наявні у селі Солдатське значні 

рекреаційні ресурси, такі як річка Крутенька (Солдатська) та лісові масиви, 

які стали основою для організації ландшафтно-рекреаційної зони яка 

формується з обох сторін р. Інгулець. 

Території виробничого та складського призначення складаються з 

територій промислових підприємств, підприємств інженерної 

інфраструктури та комунальних територій.    

Території вказаного призначення розташовані як в межах так і за межами 

населеного, відповідно на перспективу будуть включені в межі населеного 

пункту для економічного розвитку. Дані території представлені земельними 

ділянками під КТП ПАТ «Кіровоградобленерго», земельною ділянкою 

промисловості та земельними ділянками промисловості ПрАТ «ЦГЗК». 

Комунальні території. До цієї категорії віднесені кладовища, яких в 

населеному пункті 2, а саме одне з них не діюче, яке має санітарно-захисну 

зону 100 м та одне діюче – санітарно-захисна зона рівна 300 м. На 

перспективу передбачено земельну ділянку пасовища під кладовище, 

оскільки площа на діючому кладовищі закінчується.         

Нижче, в таблиці наведений проектний розподіл території села згідно 

передбачених масштабів розвитку села Солдатське на розрахунковий етап 

передбачається збільшення території села, за рахунок земель лісового фонду, 

земель рекреації, сільськогосподарського призначення та промисловості. 
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Проектний розподіл території с.Солдатське 
№ 
з/п Території Етап 15-20 р. 

га % 
1 2 3 4 
1 Житлової забудови: 44,2141 36,2411 
            одноквартирної (садибної) 44,2141 36,2411 
2 Виробничої 1,7337 1,4211 
  землі промисловості 1,7319 1,4196 
  землі для виробництва та розподілу електроенергії 0,0018 0,0015 
3 Громадської забудови 2,0698 1,6966 
           дошкільний навчальний заклад 0,3425 0,2807 
           загальноосвітня школа 1,5617 1,2801 
           магазини 0,0357 0,0293 
           дитячий майданчик 0,0315 0,0258 
           спортивний майданчик 0,0584 0,0479 
           капличка 0,0400 0,0328 
4 Комунальної, у т.ч.: 1,1783 0,9658 
           кладовища 0,9213 0,7552 
5 Транспортної інфраструктури, у т.ч.: 6,8156 5,5866 
           вулично-дорожньої мережі 6,8156 5,5866 
6 Зелених насаджень загального користування 5,4860 4,4967 
7 Інших зелених насаджень (чагарникова рослинність) 0,5710 0,4680 
8 Лісових насаджень 10,0803 8,2625 
9 Закладів відпочинку 10,3039 8,4458 

10 Сільськогосподарського призначення, у т.ч.: 36,9661 30,3001 
             городи 2,9462 2,4149 
             пасовища 34,0199 27,8852 

11 Водних поверхонь, з них: 2,5812 2,1157 
           річки 1,6602 1,3608 
           болото 0,9210 0,7549 
  Територія в межах села всього 122,0000 100,0000 

 
ІІ.4. МОДЕЛЬ ПЕРСПЕКТИВНОГО РОЗВИТКУ СЕЛА 

Розроблена модель села представляє собою перспективне бачення 

функціонально-планувального розвитку населеного пункту не залежно від 

часових рамок реалізації і важко прогнозованих інвестиційних процесів.  

Рівень інвестицій в розвиток житлово-цивільного будівництва, 

інженерно-транспортної інфраструктури, виробничого комплексу значною 

мірою не впливатиме на зміну функціонально-планувальних рішень, а лише 
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на строки їх реалізації. В моделі закладений потенційний резерв для 

подальшого розвитку села. 

Розвиток виробничих територій передбачається у північно-східному 

напрямку, а саме складських приміщень площа та розмір яких будуть 

визначені під час звернення громадян або суб’єктів господарювання для 

отримання певної частини земельної ділянки для оформлення права оренди 

або права власності. Під час виділення даної частини земельної ділянки 

враховуватиметься  санітарно-захисна зона, з урахуванням обсягів 

мінеральних добрив та паливно-мастильних матеріалів, які будуть 

зберігатись, а також розроблятиметься Детальний план даної території з його 

затвердженням відповідно до вимог ЗУ «Про стратегічну екологічну оцінку». 

Виходячи з цього та враховуючи фактори, викладені у розділі 

«Пропозиції по зміні межі села», розвиток територій села на віддалену 

перспективу поза (розрахунковим етапом генерального плану) 15-20 років 

можна прогнозувати у вище зазначених межах. 

Таким чином, виходячи з прогнозованої моделі розвитку села, його 

площа може збільшитися орієнтовно на 65,1000 га, і становитиме 122,0000 га. 

ІІ.5. ПРОПОЗИЦІЇ ПО ЗМІНІ МЕЖІ СЕЛА 

Територія села  Солдатське складається з трьох частин, які відокремлені 

один від одного землями рекреації (туристичні бази, бази відпочинку), 

лісовими насадженнями та пасовищами.  

Генеральним планом передбачено включення в межу населеного пункту 

земель лісового фонду - зелені насадження вздовж берегу річки Інгулець, для 

забезпечення населення села озелененими територіями загального 

користування, також ці землі можуть бути використані для відпочинку 

населення та гостей села; земель рекреаційного призначення – земельні 

ділянки на яких розміщені бази відпочинку, туристичні бази, що після 

проведення грошової оцінки та заключення договорів оренди дасть змогу 

забезпечити надходження додаткових коштів у бюджет сільської ради; 

земель сільськогосподарського призначення – пасовищ, польових шляхів, з 

метою забезпечення населення Богданівської сільської ради землями для 
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випасу малої та великої рогатої худоби, землі промисловості (бувші паливні 

склади) – на цій земельній ділянці в перспективі можливе розміщення 

складських будівель, що будуть використовуватися для зберігання 

мінеральних добрив, паливно-мастилиних матеріалів і т.д. 

Включення цих земель в межу села Солдатське дозволить збільшити 

кількість робочих місць та збільшити надходження коштів до бюджету 

сільської ради. Таким чином, в межу села включаються такі території 

Богданівської сільської ради: 

- пасовища загальною площею 29,6060 га; 

- землі промисловості загальною площею 1,7337; 

- лісові насадження загальною площею 9,8694 га; 

- річки загальною площею 1,6287 га; 

- болота загальною площею 0,9210 га; 

- житлової забудови загальною площею 3,2483 га; 

- закладів відпочику загальною площею 10,3039 га; 

- земель зелених насаджень загального користування загальною площею 

3,6288 га; 

- земель вулично-дорожньої мережі загальною площею 4,1602 га. 

Вказані планувальні перетворення обумовлюють збільшення площі села 

на 65,1000га, площа якого в проектних межах на перспективу становитиме 

122,0000га.  

Після затвердження генерального плану, пропозиції по коригуванню 

межі села повинні бути покладені в основу розробки необхідної 

землевпорядної документації (проект встановлення (зміни) межі населеного 

пункту) з наступним затвердженням її в установленому порядку у 

відповідності до чинного законодавства. 

ІІ.6. ОХОРОНА КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ 

На території села Солдатське відсутні пам’ятки культурної спадщини, 

що внесені до Державного реєстру нерухомих пам’яток України. 
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ІІ.7. ОБСЯГИ  ЖИТЛОВОГО  БУДІВНИЦТВА ТА 

РОЗСЕЛЕННЯ НАСЕЛЕННЯ 

У зв’язку з незначною кількістю населення та незначною динамікою 

росту населення в межах села Солдатське не передбачається виділення площ 

для нової садибної забудови. У разі ж виникнення необхідності у новому 

садибному будівництві рекомендується надавати для цих цілей земельні 

ділянки житлової та громадської забудови, що зараз не використовуються 

(занедбані садиби).  

На територіях садибної забудови розташовуються 102 садибних 

будинків, з яких 7 будинків у ветхому стані і підлягають знесенню (земельні 

ділянки цих садиб можуть бути використані для цілей вказаних у 

попередньому абзаці). 

Житловий фонд с. Солдатське складають індивідуальні садибні та 

незначна кількість садові будинки. 

Площа присадибних ділянок від 0,12 га до 0,25 га. 

ІІ.8. РОЗВИТОК СОЦІАЛЬНОЇ  ІНФРАСТРУКТУРИ 

Організація системи громадського обслуговування створює умови для 

раціонального забезпечення всебічних потреб населення у різних видах 

послуг, які реалізуються в установах і підприємствах обслуговування. 

Генеральним планом передбачено забезпечення населення села 

Солдатське усіма видами підприємств і установ соціально-культурного 

обслуговування відповідно до гарантованих державою соціальних 

стандартів. 

В селі з існуючих закладів культурно-побутового призначення, що 

знаходяться в хорошому стані, на розрахунковий етап документацією 

зберігаються і використовуються за прямим призначенням школа І-ІІІ 

ступенів, дитяча дошкільна установа, магазини, дитячий майданчик. 

Стан будівель добрий. Всі ці об’єкти перебувають в радіусі пішохідної 

доступності та рекомендованих величин максимально допустимих радіусів 

обслуговування згідно з табл.1. Додатку 6.3, ДБН 360-92**. 
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Основним принципом розміщення установ та підприємств 

обслуговування є створення зручних умов для одержання населенням послуг 

необхідного виду, рівня та якості.  

Протипожежні заходи 

Згідно з ДБН 360-92** (таблиця 6.1) для населених пунктів з населенням 

до 1 тис. жителів слід передбачати 1 пожежний автомобіль. На 

розрахунковий етап, при проектній чисельності населення у 180 жителів, 

потреба залишається без змін – 1 пожежний автомобіль.  

З урахуванням вимог пожежної безпеки, у відповідності з «Правилами 

пожежної безпеки України» та ДБН 360-92**, в проекті генерального плану 

передбачаються наступні містобудівні протипожежні заходи: 

♣ формування житлових утворень розділених системою магістралей; 

♣ організація безперервної системи магістральних вулиць та доріг для 

забезпечення транспортних зв’язків між житловими кварталами; 

♣ створення єдиної системи зелених насаджень, які у випадках 

пожежної небезпеки повинні бути шляхами евакуації населення і під’їзду 

пожежних машин; 

♣ будівництво нових пожежних депо; 

♣ забезпечення проїздів до природних водних об’єктів та штучних 

водойм на територіях зелених насаджень загального користування та місць 

відпочинку для забору води пожежними автомобілями згідно п. 4 додатку 3.1 

«Протипожежні вимоги» (обов’язкового) ДБН 360-92**;  

♣ забезпечення відстані від меж забудови до лісових масивів згідно п.5 

додатку 3.1 «Протипожежні вимоги» (обов’язкового) ДБН 360-92**. 

На сьогодні протипожежний захист с. Солдатське та Богданівської 

сільської ради забезпечує держаний пожежно-рятувальний загін, що 

знаходиться в смт. Петрове. 

На території села Солдатське не має водозабірних споруд, які можливо 

було б використати для забору води на пожежогасіння, тому на перспективу 

передбачається забір води для пожежогасіння здійснювати з р. Інгулець. Для 



  

 

Змн. Арк. № докум. Підпис Дата 

Арк 

31 45 ПЗ 

цього необхідно запроектувати на побудувати на березі річки пірс для підїзду 

пожежного автомобіля  для забору води. 

Кладовища 

На території села розташовано 2 кладовища загальною площею – 

0,6260га. Земельна ділянка під діючим кладовищем площею  0,4568 га, а під 

закритим 0,1692 га (див розділ. 1.4.2 Охорона навколишнього середовища).  

У зв’язку з відсутністю вільних земель на території села Солдатське на 

розрахунковий етап реалізації генерального плану на перспективу 

запроектовано земельну ділянку для традиційних поховань площею       

0,2953 га.  

ІІ.9. ЗЕЛЕНІ НАСАДЖЕННЯ 

Головним завданням озеленення території є благоустрій і створення 

сприятливих умов для відпочинку населення у безпосередній близькості від 

житла, покращення загального стану довкілля. 

Система зелених насаджень загального користування                                           

с. Cолдатське представлена сільським парком та зеленими насадженнями та 

невеликими озелененими територіями в кварталах житлової забудови та біля 

громадських об’єктів центральної частини села. 

Загальна площа існуючих озеленених територій загального 

користування, згідно з обмірами опорного плану, складає – 2,6391га.  

Відповідно до вимог ДБН 360-92** (таблиця 5.1) норматив зелених 

насаджень загального користування для с. Солдатське становить  14 м2чол.  

165 х 14 = 2,3100 га 

На перспективну кількість населення  села норматив в зелених 

насадженнях загального користування складатиме 336 м2чол. 

Вікові дерева біля доріг, повітряних ліній та існуючої забудови 

потребують обстеження на предмет загрози безпеки людей, комунікацій та 

споруд. 

Існуючі насадження і природний рельєф, зберігаються і забезпечують 

органічну єдність житлової забудови та її природного оточення. 
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Озеленення житлових вулиць повинно забезпечувати захист житлових 

будинків та озеленених територій від шуму й пилу. 

В палісадниках з боку вулиць  висаджуються квітучі багатолітники, 

кущі та квіти. 

ІІ.10. ТРАНСПОРТ 

Транспортні зв’язки Богданівської сільської ради з населеними 

пунктами прилеглих до неї сільських та селищних рад Петрівського району 

(Петрівська селищна рада, Луганська сільська рада) виконуються 

автомобільним транспортом.  

Залізничний траспорт 

На території Богданівської сільської ради проходить одноколійна 

неелектрофікована залізнична гілка ПрАТ «ЦГЗК» з протяжністю через 

Іскрівську, Петрівську сільську та Зеленську сільські ради для перевезення 

видобутої залізної руди. Рух пасажирських поїздів відсутній.   

На перспективу до межі села Солдатське підходитиме залізнична колія, 

санітарно-захисні зони від якої поширюватимуться на населений пункт. 

Автомобільні дороги та автотранспорт 

На сьогодні автомобільні транспортні зв’язки села Солдатське з іншими 

населеними пунктами Петрівського району  забезпечує розгалужена мережа 

автодоріг місцевого значення. 

Внаслідок обмеженого фінансування, обсяги здійснення ремонтних 

робіт існуючої мережі доріг є недостатніми. Незначна протяжність доріг 

знаходиться в задовільному експлуатаційному стані, тому дороги можуть ще  

деякий час підтримуватися за рахунок проведення поточного ремонту. 

Також передбачено реконструкцію та капітальний ремонт по вулиці 

Квітнева  

На головних і житлових вулицях висаджуються ширококронні, стійкі до 

вихлопів газів породи дерев (горіх грецький, каштан кінській, липа 

великолистяна, акація біла). 

Для покращення сполучення, дороги району потребують постійного 

проведення капітального ремонту з влаштуванням площадок відпочинку та 
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інших об’єктів сервісу на них, приведенням у нормативний стан штучних 

споруд. 

Вулична мережа та транспорт села 

Основними вулицями села Солдатське являються вулиця Квітнева, яка 

має асфальтобетонне покриття та вулиця Шкільна, яка має грунтове 

покриття. Загальний благоустрій та озелення села не виконані в повному 

об’ємі.    

Транспортні і пішохідні зв’язки всередині села здійснюються по 

існуючих вулицях. Ширина основних житлових вулиць в межах 

проектованих червоних ліній становить 12 м.  

На сьогодні пасажирські перевезення здійснюються міськими, 

приміськими, міжміськими автобусними маршрутами, легковим 

автотранспортом та мототранспортом. 

ІІ.11. ІНЖЕНЕРНА ПІДГОТОВКА ТА ЗАХИСТ ТЕРИТОРІЇ 

Інженерна підготовка території cела передбачається з метою поліпшення 

санітарно-гігієнічних умов, підготовлення території для будівництва на ній 

об’єктів культурно-побутового призначення та житлових будинків і включає 

схему інженерної підготовки, розроблену за принципом максимального 

збереження існуючого рельєфу місцевості з урахуванням інженерних та 

архітектурно-планувальних вимог. 

Схема інженерної підготовки території розроблена на основі 

генерального плану с. Солдатське.  

Існуючий стан 

Житлові квартали села Солдатське розташовані на території з крутизною 

схилів від 0 до 1 градуса. В південній частині села розташована річка, 

крутизна схилів прибережної ділянки річки становить 5-7 градусів, територія 

прибережної ділянки підлягає враженню зсувним процесам.  

Архітектурно-планувальними рішеннями даного генерального плану 

передбачається благоустрій прибережної зони в межах села.  
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Проектні пропозиції 

В результаті обстеження території, вивчення й аналізу природних умов, 

наявного картографічного матеріалу, враховуючи перспективи розвитку 

території села визначені наступні заходи та роботи щодо інженерної 

підготовки:  розчистка та благоустрій існуючих водних об’єктів. 

Розчистка і благоустрій існуючих водних об’єктів 

Очищення водойм - один з найскладніших елементів благоустрою 

території. Для покращення санітарно-гігієнічного стану заплав і русел річок 

необхідно виконати ряд заходів по регулюванню їх русел, а саме: розчистка 

русел мулу, наносів та вологолюбивої рослинності. Заходи по розчистці 

водних об’єктів рекомендується виконувати регулярно, так як вони 

поступово замулюються і заростають вологолюбивою рослинністю.  

ІІ.12. ІНЖЕНЕРНА ІНФРАСТРУКТУРА 

Розвиток інженерного та комунального господарства передбачається для 

забезпечення села і містобудівної системи, виходячи з максимальних 

показників містобудівного освоєння.  

ІІ.12.1. ГАЗОПОСТАЧАННЯ 

При виконанні розділу «Газопостачання» були використані матеріали:  

Нормативні документи:  

− ДБН 360-92** «Містобудування. Планування і забудова міських і 

сільських поселень»;  

− ДБН В.2.5-20-2001 «Газопостачання». 

На даний час централізоване газопостачання с.Солдатське здійснюється 

від мережі середнього тиску Олександрійського управління експлуатації 

газового господарства м. Олександрія.  

Подача газу на територію села Солдатське здійснюється від головного 

газорегуляторного пункту, який знаходиться в с. Богданівка.  

Подальший розвиток системи газопостачання с. Солдатське вирішується 

з урахуванням нових споживачів. 

На базі природного мережного газу розглядається забезпечення таких 

категорій споживачів: 
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−житлові будинки - на господарсько - побутові потреби; 

−джерела теплопостачання – як паливо. 

Норми питомих витрат природного газу для споживачів на господарсько 

- побутові потреби прийняті згідно з ДБН В.2.5-20-2001 “Газопостачання” з 

урахуванням наявності в садибній забудові – газової плити і газового 

водонагрівача (централізоване теплопостачання та гаряче водопостачання 

відсутнє). 

Приготування їжі в дитячих дошкільних та шкільних закладах 

передбачено на базі використання електроенергії. 

Результати розрахунків річних витрат природного газу, за умови 100% 

газифікації с. Солдатське у межах, визначених проектом на кінець 

розрахункового періоду, наведено у таблиці.  

ВИТРАТИ ПРИРОДНОГО ГАЗУ 

№ 
п/п 

Найменування будівлі 
(споруди) 

Годинні витрати 
газу, м3/год 

Річні витрати 
газу, млн. м3/рік 

Індивідуальна садибна забудова 
1 Опалення 112,8 0,254 
2 Приготування їжі 25,6 0,020 

Громадські споруди 
1 Опалення 6,2 0,012 
  РАЗОМ 144,6 0,286 

ІІ.12.2. ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ 

Енергопостачальною організацією с.Солдатське є                                          

РЕМ ПАТ «Кіровоградобленерго» та ПАТ «Кіровоградобленерго». 

Електропостачання с. Солдатське на даний час забезпечується від 

трансформаторних підстанцій та електропідстанції.  

Опорною підстанцією с.Солдатське є підстанція ПС «Петрово» 35/10 кВ 

приєднана до електричної мережі повітряними лініями електропередачі 10кВ 

та 35 кВ.  

Передача та розподіл електроенергії між споживачами села 

здійснюється по лініях електропередачі 10 кВ та 35 кВ через 

трансформаторні підстанції. 
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Для вирішення схеми електропостачання виконано розрахунок 

електричних навантажень на довгостроковий період. Електричні 

навантаження підраховані згідно до архітектурно-планувальних рішень та 

питомих нормативів: господарсько-побутові та комунальні потреби 

населення підраховано за укрупненими показниками споживання 

електроенергії за рік на одну людину згідно норм ДБН 360-92** 

“Містобудування. Планування і забудова міських та сільських поселень”, як 

для будинків з газовими плитами. При цьому, прийняті нормативи 

враховують електроспоживання житловими будинками, громадськими 

закладами, підприємствами побутового призначення, вуличним освітленням, 

водопостачанням, водовідведенням тощо. 

Підсумки розрахунків приведені в таблицях. 
Підрахунок господарсько-побутових та комунальних потреб населення 

№                   
п/п 

Наймену-
вання 

споживачів 

Загальна 
кількість 

мешканців, 
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 

Розр
ах. 

етап 

Існую-
чий           
стан 

Розр 
ах. 

етап 

Існую-
чий           
стан 

Розр 
ах. 

етап 

Існую-
чий           
стан 

Розрах. 
етап 

Існую-
чий           
стан 

Розр  
ах. 

етап 

1 

Господарсько
- побутові  та 
комунальні 
потреби 
населення 

165 180 800 950 0,132 0,76 3000 4100 26 54 

  Разом     0,132 0,171   26 54 

Розрахунок електричних навантажень громадсько-побутового призначення 

№                   
п/п 

Найменування 
споживачів 

Річне споживання 
електроенергії,  млн. 

кВт , год. 

Число годин  
використання  

максимуму  
навантаження, 

рік 

Загальне  
навантаження  

тис. кВт 

Існую-
чий           
стан 

Розрах. 
етап 

Існуючий           
стан 

Розрах. 
етап 

Існую-
чий           
стан 

Розрах. 
етап 

1 
Об'єкти громадсько-
побутового 
призначення 

0,17 0,19 4100 4100 69,7 77,9 

  Разом 0,17 0,19 4100 4100 69,7 77,9 
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Розрахунок електричних навантажень с. Солдатське 

№                   
п/п Найменування споживачів 

Річне споживання 
електроенергії,  
млн. кВт , год. 

Загальне  
навантаження  

тис. кВт 

Існуючий           
стан 

Розрах. 
етап 

Існуючий           
стан 

Розрах. 
етап 

1 Господарсько-побутові та 
комунальні потреби населення 0,132 0,171 26 54 

2 Об'єкти громадсько-побутового 
призначення 0,17 0,19 69,7 77,9 

  Разом 1,26 1,54 69,7 77,9 

 

Виходячи з електричних навантажень та враховуючи місцеві умови                

с. Солдатське, схема зовнішнього електропостачання села може залишитись 

без змін. При цьому, в зв’язку з ростом навантажень та для забезпечення 

надійного електропостачання споживачів села в цілому, впродовж всього 

розрахункового періоду необхідно проводити реконструкцію електричних 

мереж 10кВ та 35 кВ, заміну зношеного і морально застарілого обладнання, 

упроваджувати енергозберігаючі установки та технології. 

Положення підстанції і траси ліній електропередачі 35 кВ та 10 кВ 

показані на схемі. 

ІІ.12.3. ТЕЛЕФОННИЙ ЗВ'ЯЗОК, ПРОВОДНЕ МОВЛЕННЯ 

В даному розділі проекту розглянуто питання мереж зв’язку, 

проводового мовлення та телебачення Генерального плану                                       

с. Солдатське  Кіровоградської області. 

Через село Солдатське не проходять кабелі ліній зв’язку (КЛЗ)                                     

ВАТ «Укртелеком». 

ІІ.12.4. ВОДОПОСТАЧАННЯ ТА ВОДОВІДВЕДЕННЯ 

На час складання проекту в селі Солдатське централізоване 

водопостачання відсутнє. На даний час населення задовольняє свої питні та 

гігієнічні потреби за допомогою підземних водозаборів (свердловин та 

колодязів).  



  

 

Змн. Арк. № докум. Підпис Дата 

Арк 

38 45 ПЗ 

Для забезпечення дитячого дошкільного закладу та школи водою 

обладнано водозабірну свердловину для господарських потреб. 

Водою для харчових потреб дитячого садочка та школи слугує привозна 

бутильована вода. 

Для обладнання централізованого водопостачання та водовідведення 

населення відповідно до вимог ДСанПіНУ 2.2.4.171-10 небхідно розробити 

детальний план кварталів села з нанесеними об’єктами централізованого 

водопостачання та водовідведення з урахуванням їх санітарно-захисних зон 

та затвердженням відповідно до вимог ЗУ «Про стратегічну екологічну 

оцінку». 

Проектом передбачено включення в межі села баз відпочинку, 

водозабезпечення, що розташовані в береговій зоні села Солдатське 

водопостачання яких здійснюється з підземних джерел водопостачання, 

водовідведення у спеціально облаштовані герметичні вигрібні ями, які 

використовуються сезонно та перед початком роботи проходять огляди та 

перевірки відповідних державних установ. 

ІІ.12.5. КАНАЛІЗАЦІЙНІ МЕРЕЖІ ТА СПОРУДИ 

Населення садибної забудови користується дворовими вбиральнями з 

водонепроникними вигребами. 

На території села Солдатське в дитячому дошкільному закладі та школі 

проведено роботи по водозабезпеченю. Забезпечення дошкільного 

навчального закладу водою пропонується за рахунок створення водозабірної 

свердловини. Водовідведення буде здійснюватись у яму-септик.   

Рідкі відходи будуть вивозитися асенізаційними машинами до селищних 

очисних споруд.  

ІІ.13. ПРОПОЗИЦІЇ ЩОДО ПОЛІПШЕННЯ САНІТАРНО-

ЕКОЛОГІЧНОГО СТАНУ ТЕРИТОРІЇ СЕЛА 

З метою покращення стану навколишнього середовища проектом 

передбачається ряд планувальних та інженерних заходів, до яких 

відносяться: 
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Заходи, що впливають на всі компоненти середовища і в цілому 

покращують санітарно-гігієнічні умови 

• встановлення та організація санітарно-захисних зон житлової забудови 

(в межах санітарно-захисних зон забороняється нове житлове 

будівництво, капремонти існуючих будинків з добудовою та 

перебудовою і передбачається озеленення смугами зелених 

насаджень); 

• інженерне підготовлення території та вертикальне планування, 

благоустрій, озеленення, влаштування твердого покриття вулиць, доріг. 

Ширина вулиць у межах червоних ліній і розміри елементів поперечного 

профілю встановлено згідно з категорією вулиць, характером та 

інтенсивністю руху, типом забудови, рельєфом, розміщенням інженерних 

мереж, зеленими насадженнями. 

Заходи по охороні атмосферного повітря: 

• озеленення зовнішніх доріг і санітарно-захисних зон; 

• озеленення території cела. 

 Заходи по охороні водного басейну: 

- екологічне оздоровлення р. Крутенька (Солдатська); 

- 100% забезпечення села централізованим водопостачанням, а також 

визначення зон санітарної охорони; 

- 100% охоплення громадських будівель та споруд септиками. 

Вирішення проблеми щодо належного розвитку та утримання систем 

централізованого водопостачання і водовідведення вод можливо при 

достатній фінансовій підтримці існуючих природоохоронних програм на 

місцевому рівні. 

Заходи по охороні грунтів: 

- дотримання 100% охоплення сільської території планово-подвірною 

санітарною очисткою; 

- реалізація роздільного збору побутових відходів. 
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Ландшафтно-планувальні заходи: 

-  проведення інвентаризації системи сільських зелених насаджень у 

відповідності з вимогами п. 6.8 «Правил утримання зелених 

насаджень сел та інших населених пунктів»; 

- Передбачити формування планувальної структури села з урахуванням 

особливостей ландшафту: 

- передбачити гідротехнічне упорядкування р. Крутенька (Солдатська); 

- благоустрій та озеленення наявної системи нормативних СЗЗ 

підприємств села, з віднесенням їх до категорії спеціального 

призначення;  

- розробка спеціалізованого проекту землеустрою з урахуванням рішень  

генерального плану щодо визначення меж прибережних захисних смуг  

р.Інгулець та р. Крутенька (Солдатська). 

ІІ.14. САНІТАРНА ОЧИСТКА ТЕРИТОРІЇ 

Існуючий стан 

Раціональна очистка населеного пункту від відходів є одним із 

найважливіших заходів у справі санітарної охорони ґрунту, води і повітря, 

невід'ємним елементом впорядкування населеного пункту і одним з основних 

заходів профілактики, а тому вирішення проблеми санітарної очистки села 

приведе до поліпшення екологічної ситуації, сприятиме захисту життя і 

здоров’я його населення.  

Сприяють благоустрою та озелененню села постійні проведення днів 

довкілля, місячників благоустрою, суботників, які оголошуються у різні пори 

року.  

Поводження з побутовими відходами. 

Утворювачами побутових відходів с. Солдатське є постійні та тимчасові 

мешканці і гості села. Об'єктами утворення побутових відходів є: житлові 

будинки, адміністративні організації, установи, підприємства торгівлі, 

заклади культури та освіти, медицини, тощо.  

Мешканці виносять ТПВ із приміщень (переважно в полімерних 

пакетах) і складують їх біля будинків.  
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Існуюча система поводження з ТПВ в с. Солдатське включає їх первісне 

накопичення у полімерні пакети та вивезення сміттєвозним транспортом               

КП "Петрівське" на сміттєзвалище за межами населеного пункту для 

захоронення. Сектор індивідуальної забудови обслуговуються за планово – 

подвірною системою. 

Відходи, що утворюються на території с. Солдатське Богданівської 

сільської ради видаляються Петрівськими комбінатом комунальних 

підприємств на територію місця видалення відходів (МВВ), що знаходиться 

на території Петрівської селищної ради, відповідно до укладеного договору 

та графіку вивезення твердих побутових відходів на 2019 рік. 

Більшою частиною населення здійснюється компостування органічних 

відходів у домашньому господарстві.  

Згідно з Законом України «Про відходи» суб’єкти господарської 

діяльності у сфері поводження з відходами зобов’язані забезпечувати повне 

збирання, належне зберігання та недопущення знищення і псування відходів, 

для утилізації яких в Україні існують технології, що відповідають вимогам 

екологічної безпеки.  

Централізоване водовідведення відсутнє. Мешканці приватної забудови 

по мірі заповнення вигрібних ям, в індивідуальному порядку замовляють 

послуги асенізаторної машини.  

Отже очистка терторії с. Солдатське полягає у плановому збиранні, 

тимчасовому зберіганні, видаленні й утилізації відходів.  Робити проводяться 

в найкоротші строки і регулярно. Кожний з цих заходів  до мінімуму зводить 

можливість контакту людини з відходами, починаючи з моменту їх збирання 

і до вивезення та утилізації.  

Інші заходи з санітарного очищення.  

Прибирання обєктів благоустрою.  

Прибирання ведеться без поділу на зони, оскільки населений пункт не 

поділено на адміністративні райони. Загальна площа села становить 

(існуючий стан) – 122,0000 га. 
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Роботи з благоустрою - в весняну пору проводиться місячник 

благоустрою, прибирання вулиць, території загального користування з 

залученням жителів, працівників установ та організацій розташованих на 

території сільської ради. Прибирання об’єктів благоустрою здійснюється 

виключно в ручний спосіб.  

Літнє прибирання та полив прибудинкових територій в с. Іскрівка 

здійснюють власники домоволодінь вручну. Основні роботи, які проводяться 

з літнього утримання вулично-дорожньої мережі села - це сезонне та 

періодичне (при необхідності) прибирання територій.  

Прибирання здійснюється комплексно з використанням ручного 

підмітання та переміщення змету із проїжджих частин доріг у валки або купи  

та подальшим завантаженням змету в транспортні засоби і вивизенням його 

на сміттєзвалище для розміщення.  

Проектні рішення 

Згідно з санітарно-епідеміологічними вимогами для збору ТПВ та сміття 

повинні використовуватися контейнери, що встановлені на спеціальних 

забетонованих або заасфальтованих ділянках, до яких є вільний під'їзд.  

Для проведення в повному обсязі і у встановлені терміни робіт із 

санітарної очистки та прибирання с. Солдатське у відповідності з сучасними 

санітарно-гігієнічними вимогами необхідно придбати контейнери для 

роздільного збирання сміття. Крім того, необхідно облаштувати контейнерні 

майданчики для розміщення сміттєзбиральних контейнерів.  

На перспективу на території села Солдатське в дитячому дошкільному 

закладі та школі передбачається проведення робіт по водовідведеню, яке 

буде здійснюватись у септик.  Рідкі відходи будуть вивозитися 

асенізаційними машинами до селищних очисних споруд.  

ІІ.15. ОСНОВНІ ЗАХОДИ ПО РЕАЛІЗАЦІЇ ГЕНЕРАЛЬНОГО 

ПЛАНУ 

Для реалізації основних стратегічних цілей генерального плану по 

забезпеченню розвитку села на довгострокову перспективу необхідно 
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запровадити ряд заходів, провести наукові дослідження і виконати 

містобудівні та проектні розробки по таких напрямках: 

Загальносільські організаційні заходи. Соціальна сфера. Житлове 

будівництво. 

1.Розробка стратегії комплексного соціально-економічного розвитку 

с.Солдатське з урахуванням рішень генерального плану до 2038 року. 

2.Розробка землевпорядної документації по встановленню межі села. 

3.Проведення інвентаризації житлового фонду села. 

4.Розробка детальних планів окремих частин території села. 

5.Розробка місцевої програми по облаштуванню та благоустрою зон 

рекреаційного призначення (фізичної культури та відпочинку) на території 

села. 

Транспортна інфраструктура. 

1.Розробка плану червоних ліній. 

2.Розробка проектної документації з реконструкції існуючих елементів 

магістрально-вуличної мережі. 

Інженерна інфраструктура та санітарне очищення, охорона 

навколишнього середовища 

1. Коригування існуючих схем електро- та газопостачання села у 

відповідності до нових навантажень і пропозицій щодо забезпечення 

стабільності експлуатації систем в цілому. 

2.    Розробка схеми санітарного очищення села. 

3. Розробка спеціалізованих наукових висновків по зменшенню 

нормативних розмірів СЗЗ.  

5. Розробка проекту землеустрою щодо визначення прибережних 

захисних смуг водних об’єктів села. 
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ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНУ  

СЕЛА СОЛДАТСЬКЕ 

Ч.ч. Назва показника Одиниця 
виміру 

Існуючий 
стан 

Етап 15-20 
років 

1 Населення осіб 165  180 
2 Територія в межах населеного пункту, всього: га 56,9000  122,0000 

  у т.ч. житлової забудови, всього -    
  садибної - 40,9658 44,2141  
  блокованої - - -  
  багатоквартирної - - -  

  Громадської забудови, всього - 1,9714 2,0698  
  Виробничої, всього - 0,0007 1,7337  
  Комунальної, всього - 0,6260 1,1785  
  Складської, всього - - -  
  Транспортної інфраструктури, всього - 2,6554 6,8156  
  у т.ч. вулично-дорожньої мережі - 2,6554 6,8156  
  зовнішнього транспорту - - -  

  Ландшафтно-рекреаційної та озелененої, 
всього - 2,6391  16,1373 

  у т.ч. загального користування - 2,4282  6,0570 
  лісів - 0,2109 10,0803  
  дач та садівницьких товариств - -  - 
  Природно-заповідного фонду, всього - - -  
  Водних поверхонь - 0,0315 2,5812  
  Сільськогосподарських угідь - 7,9786 36,9661  
  Інші території - - -  

3 Житловий фонд, всього тис. м2  40,9658   44,2141 

     кількість 
квартир 102 102 

  у т.ч. непридатний житловий фонд - - - 

  Розподіл житлового фонду за видами 
забудови:   - - 

  садибна -  40,9658   44,2141 
  блокована - - - 
  багатоквартирна - - - 

  Середня житлова забезпеченість населення 
загальною площею м2/чол - - 

  Вибуття житлового фонду, всього: тис. м2 - - 
  непридатного - - - 
  придатного у зв'язку з реконструкцією - - - 

4 Нове житлове будівництво, всього: тис. м2  - - 

    кількість 
квартир  -  - 

  одноквартирне садибне - - - 
  блоковане - - - 
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  багатоквартирне - - - 
5 Об'єкти громадського обслуговування:   -   - 

  дитячі дошкільні заклади, всього місць  19 -  
  загальноосвітні школи, всього -  22 -  
  лікарні, всього тис. ліжок  - -  

  поліклініки, всього 
тис. від-
відувань     
за зміну 

-   - 

  амбулаторі, всього   - -  

  фельдшерсько-акушерські пункти (для сільських 
населених пунктів), всього Об'єкт  - -  

  пожежні депо, всього 
Об'єкт/ 

пожежних 
автомобілів 

 -  1 

6 Вулично-дорожня мережа та транспорт 
населеного пункту       

  Довжина вулиць і доріг, всього км  4 4  

  у т.ч. для міських магістралей (окремо загально-
міського та районного значення) - -   - 

  для сільських вулиць і доріг усіх категорій  - 4 4 
  Щільність вулиць і доріг, всього км/км2 -   - 

  у т.ч. для міських магістралей (окремо загально-
міського та районного значення) -  -  - 

  для сільських вулиць і доріг усіх категорій  -  -  - 

  
Довжина подвійного шляху ліній міського 
(сільського) пасажирського транспорту, 
всього 

км  -  - 

  у т.ч. автобуса -  - -  
  тролейбуса -  -  - 
  трамвая -  - -  
  швидкісного трамвая -  -  - 
  метрополітену -  -  - 
  міської залізниці -  -  - 

  Щільність мережі наземного пасажирського 
транспорту км/км2  -  - 

  Загальний рівень автомобілізації машин на           
1 тис.чол.  -  - 

  у т.ч. рівень автомобілізації легкового 
автомобільного транспорту -  -  - 

  
Кількість місць постійного зберігання 
автомобілів (за складом парку та видами 
зберігання - гаражі, відкриті автостоянки) 

машино-            
місць  -  - 

7 Інженерне забезпечення       
  Водопостачання       

  Сумарний відпуск води тис. 
м3/добу -  - 

  Потужність головних споруд водопроводу -     
  Каналізація    -  - 
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  Загальне надходження стічних вод -  -  - 
  Сумарна потужність очисних споруд -  -  - 
  Електропостачання       

  Сумарне споживання електроенергії млн. кВт х 
год/рік  357,2  558,2 

  Потужність джерел покриття 
електронавантажень тис. кВт     

  Теплопостачання       

  Потужність централізованих джерел тепла, 
всього МВт  -  - 

  Подача тепла, всього -  - -  
  Газопостачання       
  Споживання газу, всього млн. м3/рік  0,0286  0,0286 

8 Інженерна підготовка та захист території       
  Захист території від затоплення:       
  площа; га  -  - 
  протяжність захисних споруд км  -  - 
  Намив, підсипання території га  -  - 
  Берегоукріплення -  -  - 
  Пониження рівня грунтових вод -  -  - 
  Регулювання русел рік/водойм км/га  -  - 

  Протиерозійні, протизсувні, протикарстові 
заходи га  - 2,37  

  Освоєння заторфованих і заболочених територій  -  -  - 

  Освоєння територій із іншими складними 
умовами:    -  - 

  протипросадні заходи; -  -  - 
  сейсмічністю 7 балів і більше -  -  - 
  Дошова каналізація км  -  - 
  Очисні споруди дощової каналізації одиниць  -  - 

9 Санітарне очищення території    -  - 
  Обсяги твердих побутових відходів, всього: тис. т/рік  - - 
  Сміттєпереробні заводи    - -  
  Кількість одиниць  - -  
  Потужність загальна тис. т/рік  -  - 
  Полігони       
  Кількість одиниць  - - 
  Площа га  -  - 
  Звалища       
  Кількість одиниць  -  - 
  Площа га  -  - 

 

 


