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ВСТУП 
Генеральний план села Федорівка Петрівського району Кіровоградської 

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

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

Замовник проекту – Новостародубська 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 Б.2.2-12:2018 «Планування і 

забудова територій»,  ДБН Б.1.1-22:2017 «Склад та зміст плану 

зонування території», «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. Федорівка 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. 

Основні показники генерального плану, згідно з завданням, розраховані 

на етап 15-20 років. Крім цього, в проекті надані пропозиції на 
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позарозрахунковий етап реалізації генерального плану, враховуючи 

необмежений термін його дії.  

Містобудівна документація проекту Генерального плану с. Федорівка 

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 2018 р. 

Згідно з чинним законодавством, затверджена в установленому порядку 

містобудівна документація «Генеральний план с. Федорівка» 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. Федорівка Петрівського району Кіровоградської області розташоване 

на території Новостародубської сільської ради на лівому березі р. Інгулець. 

Чисельність населення села складає 77 чол., у тому числі зареєстровані 

77чол. 

Територія Новостародубської сільської ради знаходиться у північно-

західній частині Петрівського району та межує із землями Чечеліївської, 

Малинівської, Зеленської сільських рад Петрівського району, землями 

Спасівської, Петрокорбівської сільських рад Новгородківського району, 

землями Головківської, Ізмайлівської, Щасливської, Добронадіївської 

сільських рад Олександрійського району. 

Село Федорівка знаходиться на відстані 20 км від смт. Петрове, за              

20 км від ж.д. станції Королівка та за 3 км від житлової забудови с. Новий 

Стародуб. 
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Недостатня кількість робочих місць у місцях проживання веде до 

скорочення надходжень до місцевих бюджетів. З іншого боку територія 

регіону виступає як інвестиційно-приваблива з точки зору її використання 

для оздоровчих та рекреаційних потреб; розміщення комунально-складського 

господарства, а також житлового будівництва. 

1.2. ОЦІНКА РЕАЛІЗАЦІЇ РІШЕНЬ ПОПЕРЕДНЬОГО 

ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНУ СЕЛА 

Попередній генеральний план села був розроблений інститутом 

«УКРКОЛХОЗПРОЕКТ» у 1970 році. 

За роки реалізації генплану чисельність населення села скоротилась на 

256 осіб, а відносно розрахункової чисельності на 425 осіб. Так, на       

01.01.2018 р. чисельність наявного населення с. Федорівки становить 77 осіб 

проти 425 осіб, намічених у генеральному плані. 

На час складання проекту нараховувалось 114 садиб, на першу було 

передбачено 10 одноетажні садибні житлові будинки для переселенців. 

В розподілі трудових ресурсів особливих змін не відбулося. В структурі 

чисельність зайнятих в сільському господарстві скоритилась в 4,3 рази по 

відношенню до 1970 р. і в 5,5 рази до проектного періоду. За останні роки 

скоротилася кількість населення села та й відповідно кількість працюючого 

населення, яке повязане з виїздом населення до інших населених пунктів та 

природнім скороченням. 

За період реалізації генерального плану сталися зміни у запланованому 

територіальному розвитку села. Генеральним планом 1970 р. був намічений 

розвиток сельбищних територій з розміщенням садибної та громадської 

забудови переважно.  

Реалізовано: 

Побудову громадських будівель таких як: 

- Магазин; 

- Фельдшерсько-акушерський пункт. 

Не реалізовано: 

1.Побудову громадських будівель таких як:  
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- школа 1-4 класи з прилеглими до неї будівлями на 80 учнів; 

- дитячий садочок на 45 місць; 

- клуб на 150 місць;  

- пождепо на 2 автомобілі; 

- баня на 10 місць; 

- котельня;  

2. Садибна житлова забудова у північній частині вулиці Першотравнева 

замість неї розміщені будівлі господарського двору. 

По водопостачанню села генеральним планом було передбачено 

побудову артсвердловини та водонапірної вежі, від якої водозабезпечення 

населення здійснювалося через водорозбірні колонки. На першу чергу 

передбачалося водозабезпечення від шахтних колодязів. Проектні рішення 

попереднього генерального плану не було  реалізовано. 

По каналізації для населення села було намічено централізовану 

обладнану  очисними спорудами. На першу чергу передбачалося місцеву 

каналізацію. 

По електропостачанню для населення передбачалося від Балахівської 

підстанції. На сьогоднішній день так і відбувається 

По газопостачанню привозні газобалони з заправкою. 

Теплопостачання села повинно було здійснюватися від запроектнованої 

котельні. 

Телефонізація та радіофікація. Телефонізувати передбачалося 5 

абонентів,  радіофікувати всі будівлі. На першу чергу передбачалася 

радіофікація в будівлях, які будувалися в першу чергу. 

Передбачалося також благоустрій вулиць, площ, садиб, парка. Провести 

благоустрій вулиці, садиби, покрити основну дорогу твердим покриттям з 

послідуючим асфальтуванням. На першу чергу передбачалося 2 км дороги з 

твердим покриттям. 
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І.3. ПРИРОДНІ УМОВИ ТА СТАН НАВКОЛИШНЬОГО 

ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА 

І.3.1. Природні умови 

Клімат 

За природно-сільськогосподарським районуванням територія 

Новостародубської сільської ради відноситься до зони Правобережного степу 

Південно-Бужсько-Інгульського округу, Новгородківського природно-

сільськогосподарського району.  

Клімат району, де розміщена територія Новостародубської сільської 

ради, помірно-континентальний. Його можна охарактеризувати як теплий, 

помірно-посушливий. 

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 

Новостародубської 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. 
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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 у літні місяці 

– +38°С, мінімум у зимові місяці– -33°С. 

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. 
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В цілому кліматичні умови сприятливі для сільськогосподарського 

виробництва за умови наргромадження та раціонального використання 

грунтової вологи. 

Місцеположення, рельєф 

Докембрійським фундаментом північного Правобережно-Дніпровського 

Степу, де розміщена територія Новостародубської 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. 

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°. Територія значно слабше розчленована. Схили балок 

крутизною 5-15°, задерновані, з вузькими слабо вираженими днищами, 

меншою кількістю промоїн та ярів, добре вираженими бровками. Характерні 

явища донної ерозії. 
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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 еродований 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 

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 2м. Найкраще 

зволожуються вирівняні ділянки вододілів, найгірше – схилові поверхні. 

Значна розчленованість території погіршує умови зволоження грунтів. 

Природоохоронні території 

У межах села Федорівка об’єкти природно-заповідного фонду відсутні. 

В межах ближньої зони до села, представлені об’єктом місцевого значення, а 

саме урочище місцевого значення «Новомогильне» площею – площею 205 га, 

рішенням облвиконкому № 56 від 21.02.1991 року затверджене заповідним; 

заповідний об'єкт розташований в кв. 1-18 Петрівського лісництва 

Новостародубської сільської ради та урочище «Михайлівське» площею 162 га 

заснований у 2012 році заснований у 2012 році керівною організацією є                

ДП «Долинське лісове господарство». 
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Новомогильне урочище являє собою лісний природний комплекс, який 

має велике природоохоронне та естетичне значення.  

1.3.2. Стан навколишнього природного середовища 

Розділ розроблений відповідно вимог ДБН Б.2.2-12:2018, ДСП 173-96. 

Графічне викладення матеріалу представлено на схемах існуючих та 

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

підприємств наведені нормативні.  

Повітряний басейн 

Головним забруднювачем атмосферного повітря в селі Федорівка є 

автомобільний транспорт. 

Автомобільний транспорт є найбільш поширеним і найбільш 

«брудним». Позитивом автомобільного транспорту є його висока 

мобільність, доступність для широких верств населення тощо. Основними 

екологічним проблемами автомобільного транспорту є: 

• автомобілі є найбільшим мобільним джерелом забруднення 

навколишнього середовища; 

• основна частина викидів від автомобільного транспорту припадає на 

автомобільні траси; 

• автомобільні викиди концентруються у приземному шарі повітря – 

саме там, де дихають люди; 

• двигуни автомобілів часто бувають невідрегульованими, зношеними, 

що спричиняє додаткові викиди у атмосферу; 

• викиди автотранспорту містять до 200 хімічних сполук, деякі з яких 

надзвичайно токсичні. 

Водний басейн 

Поверхневі води села Федорівка представлені річкою Дубовою, яка 

протікає селом у Північній частині села. 

 Прибережні захисні смуги уздовж річок, навколо водойм є 

природоохоронною територією з режимом обмеженої господарської 

діяльності. Та у них забороняється:  
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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.  

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. 

Стан грунтів 

Фактор техногенного забруднення ґрунтового покриву має обмежене 

локальне поширення і пов’язаний із залишковою діяльністю промислових та 

комунальних об'єктів (кладовища).  

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. 

Система санітарного очищення від ТПВ села  

На території села Федорівка не має земельної ділянки, яка б 

використовувалася для потреб сміттєзвалища. Тому сміття вивозиться 

комунальним підприємством «Петрівське» на сміттєзвалище, яке 

знаходиться на території Петрівської селищної ради. Періодичність 

вивезення сміття проводиться згідно з графіком. 
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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. Крім 

цього, уздовж автодоріг ґрунти забруднюються осідаючими шкідливими 

речовинами з вихлопних газів автотранспорту.  

Для покращення екологічного стану необхідно проводити планово-

поквартальну санітарну очистку території села.  

В селі наявне 1 кладовища традиційного захоронення: 

Щодо діючих кладовищ та їх упорядкування, необхідно приймати 

рішення по їх закриттю. До закінчення кладовищного періоду СЗЗ –                    

300 метрів, після – 100 метрів. 

Електромагнітне забруднення 

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  із охоронними зонами 10  м відповідно. 

Акустичний режим 

Джерелами шуму у селі Федорівка є автотранспорт. 

Шум від автотранспорту. 

Джерелом акустичних навантажень в селі Федорівка на сельбищну 

територію виступає автотранспорт. Частина існуючої житлової забудова 

розташована в межах шумового дискомфорту від автодороги.  

Заходи по боротьбі з шумом передбачають 10-ти 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. 
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Планувальні обмеження 

Система планувальних обмежень представлена головним чином 

санітарно-захисними зонами (СЗЗ) сільськогосподарських підприємств,  

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

об’єкти. 

Нормативні СЗЗ основних виробництв та інших об’єктів 
Об'єкт Нормативна 

СЗЗ, м Документ 

Комунікаційні об'єкти 

ЛЕП 10 кВ 10 

 Постанова КМУ № 209 від 
04.03.1997 року «Про затвердження 
Правил охорони електричних 
мереж» 

Сільськогосподарські підприємства 
Господарський двір 
(тваринницькі ферми до 400 
голів) (за межами населеного 
пункту) 

200 м ДСП 173-96 (додаток № 5) 

Об'єкти комунального призначення 

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

Природоохоронні об'єкти 
Прибережна захисна смуга                   
р. Дубова  25метрів ВКУ (ст. № 88)  

 

Подальше зменшення нормативних розмірів СЗЗ можливе на підставі 

спеціалізованих наукових висновків, що розробляються сертифікованими 

санітарно-епідеміологічними установами МОЗ України відповідно вимог 

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 
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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.  

І.4. ХАРАКТЕРИСТИКА СУЧАСНОГО СТАНУ МІСТОБУДІВНОГО 

РОЗВИТКУ 

Демографічна ситуація 

За даними відділу статистики у Петрівському районі чисельність 

наявного населення села на 01.01.2018 р. складає 77 осіб, чисельність 

постійного населення –77 осіб. У розподілі населення за статтю жінок – 42, 

чоловіків - 35. 

ХАРАКТЕРИСТИКА ЗМІН ЗАГАЛЬНОЇ ЧИСЕЛЬНОСТІ НАСЕЛЕННЯ 

Роки Населення Різниця 
      

2014 102   
    -5 

2015 97   
    -5 

2016 92   
    -8 

2017 84   
    -7 

2018 77  Разом 452  -25 
Середнє за 5 років 90   

 

В останні роки переважає тенденція до зменшення чисельності 

населення.  

Частка осіб у працездатному віці по cелу становить – 25%, проте, частка 

осіб молодше працездатного віку в селі становить – 25%. 

Подальші розрахунки основних показників генерального плану на 

існуючий стан проводились виходячи з чисельності наявного населення села 

–  77 осіб. 
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Господарський комплекс та зайнятість населення 

В структурі зайнятих у господарському комплексі села основне місце 

належить сільському господарстві, яке  спеціалізується на вирощувані зерна 

та тваринництві. 

Виробничий комплекс села Федорівка, сформований у другій половині 

ХХ ст., із спеціалізацією рослинництва і тваринництва. Території 

виробничого використання, які розташовані в південно-західній околиці села 

на даний час діє.  

Сучасний розподіл зайнятого населення характеризується сільським 

господарством, в якому на данний час працює 19 осіб. Інше населення села 

пенсійного віку  

Житлові умови 

Садибна житлова забудова села Федорівка розміщена, в основному, по 

обидві сторони відносно головної вулиці Першотравнева. Більшість будинків 

в селі – капітальні. Переважна частина з них одноквартирні, одноповерхові з 

присадибними ділянками. Станом на 01.01.2018 р. чисельність постійного 

населення с. Федорівка становить –77 осіб та 78 будинків. Житловий фонд 

становить 2630 м2.  

Згідно ДБН Б.2.4-1-94 село Федорівка відноситься до малих населених 

пунктів сільського типу. Село займає територію площею – 69.4000 га, з яких 

територія житлової забудови – 53,0350 га, територію громадської забудови –

0,0438 га. Виходячи з отриманих статистичних даних за останні три роки 

спостерігається зменшення чисельності населення  села 

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) 2630 78 77 2630 78 77 
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Заклади обслуговування населення  

На час розробки містобудівної документації систему соціальної 

інфраструктури села забезпечує обслуговування його населення установою 

торгівлі. Тому обслуговування населення села Федорівка закладами 

соціально-культурного обслуговування відбувається в селі Новий Стародуб. 

На розрахунковий етап запроектовано ділянку для побудови будівель 

громадської забудови. 

Сучасне використання території. Територіальні ресурси 

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

складає 69,4000 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 204,1735 га. 

Планувальна структура утворена, в основному, кварталами садибної 

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

центральній частині села зосереджено заклад обслуговування, який 

представлено закладом торгівлі.  

Переважна більшість виробничих та складських об’єктів 

сконцентрована в південно-східній частині села.  

До комунальних об’єктів, територія яких у структурі села віднесено 1 

кладовище, яке розташоване північній частині села без дотримання 

санітарних розривів до житлової забудови.  

Водні поверхні представлені річкою Інгулець, що протікає по східній 

частині околиці села, річкою Дуброва, що протікає селом та ставком, які 

розташовані в північній частині села.  

Зелені насадження загального користування представлені лісовими 

масивами уздовж  берега річки Інгулець та деревними насадженнями, які 

розташовані в водоохоронній зоні річки Дуброва на території села, а також 

невеликим площами  неупорядкованих зелених насаджень (деревна та 

чагарникова рослинність) на території занедбаних садиб.  
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Сучасний розподіл території с. Федорівка 
№         
з/п Території га % 

1 2 3 4 
1 Громадської забудови 0,0438 0,0631 
            магазин 0,0438 0,0631 
2 Житлової забудови: 53,0350 76,4193 
            одноквартирної (садибної) 53,0350 76,4193 
3 Комунальної, з неї: 1,3000 1,8732 
           кладовища 1,3000 1,8732 
4 Транспортної інфраструктури, у т.ч.: 3,6049 5,1944 
           вулично-дорожньої мережі 3,6049 5,1944 
5 Зелених насаджень загального користування 1,9409 2,7967 
6 Інших зелених насаджень (чагарникова рослинність) 1,0659 1,5359 
7 Сільськогосподарського призначення, у т.ч.: 8,3465 12,0267 
             городи 1,1845 1,7068 

             пасовища 7,1620 10,3199 
8 Водних поверхонь, з них: 0,0630 0,0908 
           річки 0,0630 0,0908 
  Територія в межах села всього 69,4000 100,0000 

 

І.5. КОНКУРЕНТНІ ПЕРЕВАГИ ТА ФАКТОРИ ОБМЕЖЕННЯ 

РОЗВИТКУ СЕЛА 

До основних факторів, які сприяють розвитку с. Федорівка 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. 

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

РОЗВИТКУ 

Перспективи розвитку с.Федорівка в значній мірі визначаються його 

роллю в системі населених місць Петрівського району. 
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Основною метою розвитку села Федорівка 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 сільськогосподарської діяльності як 

переробка сільгоспсировини та м'ясо-молочне. 

Таким чином, враховуючи вигідне економіко-географічне положення в 

генеральному плані прогнозована чисельність населення с. Федорівка 

визначена концептуально  і становитиме на кінець розрахункового  періоду 

(2039 р.)  орієнтовно  200 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 

НОВОСТАРОДУБСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ 

Новостародубська сільська рада розташована у Петрівському районі 

Кіровоградської області і межує із землями Чечеліївської, Малинівської, 

Зеленської сільських рад Петрівського району, землями Спасівської, 

Петрокорбівської сільських рад Новгородківського району, землями 

Головківської, Ізмайлівської, Щасливської, Добронадіївської сільських рад 

Олександрійського району. 
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На території Новостародубської сільської ради розташовані три 

населених пункти: с. Новий Стародуб, с. Федорівка, с. Червоносілля,                      

с. Олімпіадівка та  с. Мар’янівка.  

Значну частину території сільської ради займають сільгоспземлі.  

У 50-60-х роках ХХ ст. Новостародубська сільська рада мала досить 

промисловість по видобуванню бурого вугілля та мала досить розвинену 

систему зєднання залізницею з підприємством «Олександрія вугілля.». 

Видобування вугілля проводилось на території Балахівського вуглерозрізу, 

який розташований на територіях Новостародубської та Чечеліївської 

сільських радах. Територією сільської ради прокладено залізничну колію, яка 

зєднувала два потужні підприємства. 

На данний час вуглерозріз є недіючим оскільки в середині 60-х років 

минулого століття був затоплений підземними водами, що стало причиною 

закриття. Територія вуглерозрізу ще в 70-х роках минулого століття  була 

передана у відання ДП «Долинське лісове господарство» для заліснення. 

Роками пізніше данному лісовому господарству було виділено ще земельні 

ділянки Новостародубської сільської ради та передано для заліснення. 

Не діючий вуглерозріз частина затоплений водою інші йото колишні 

території в теперішній час використовуються для лісогосподарських потреб. 

На території села Новий Стародуб є кар’єр площею 5,0000 га по 

видобуванню каменя, який був діючим у 60-70-х роках минулого століття, на 

данний час є не діючим та повністю затоплений грунтовими водами. 

На сьогоднішній день пріорітетом сільської ради є сільськогосподарська 

діяльність, водне господарство та лісова діяльність 

В південній частині сільської ради роташований обєкт природно-

заповідного фонду  місцевого значення – урочище місцевого значення 

«Новомогильне». 

Річкову систему формують такі річки як Інгулець, Бешка та Овнянка. 

Автомобільні транспортні звязки безпосередньо села Новий Стародуб 

забезпечує автодорога територіального значення Т-12-15 Олександрія-

Петрове, а також автодороги місцевого значення. 
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На території сільської ради знаходиться пенітенціарна установа -

Петрівська виправна колонія 

Територією сільської ради проходять лінії електричних мереж, 

газопостачання, централізованого водозабезпечення та водовідведення на 

території сільської ради не має.  

ІІ.3. ФУНКЦІОНАЛЬНО-ПЛАНУВАЛЬНА ОРАГНІЗАЦІЯ ТЕРИТОРІЇ 

СЕЛА 

В основу функціонально-планувальної організації території села 

Федорівка 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. 

Згідно з проектними рішеннями генерального плану, магістрально-

вулична мережа доповнюється системою вулиць місцевого значення для 

обслуговування житлових кварталів, громадської забудови, ландшафтно-

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 та р. Дубова. 

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 та 

громадських об’єктів. 

Території житлової забудови на сьогодні складають 58,8239 га площі 

території села, з яких 57,7142 га – садибна забудова. 
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Території громадської забудови включають території громадської 

забудови, яка розташована по вул. Першотравнева загальою площею 

1,1097га. 

До ландшафтно-рекреаційних територій села Федорівка відносяться 

озеленені території села загального користування, водні об’єкти та зона для 

відпочинку. Наявні у селі Федорівка значні рекреаційні ресурси, такі річки як 

Інгулець та Дуброва та ставок; озеленені загального користування, які стали 

основою для організації ландшафтно-рекреаційної зони, яка формується з 

обох сторін р. Інгулець. 

До виробничих територій села Федорівка віднесено об’єкти інженерної 

та транспортної інфраструктури.  

Територія господарського двору розташована у південно-західній 

частині села, на території якого знаходяться ферми для утримання великої 

рогатої худоби. До споруд транспортної інфраструктури віднесено вуличну 

мережу (як з твердим, так і з грунтовим покриттям), до  інженерної 

інфраструктури віднесено лінії електропередач напругою 10 кВ,  

трансформаторні підстанції відкритого типу в кількості 2 шт.  До 

комунальних територій віднесено діюче кладовище, яке має санітарно-

захисну зону 300 м. 

Нижче, в таблиці наведений проектний розподіл території згідно 

передбачених масштабів розвитку села Федорівка. На розрахунковий етап 

передбачається збільшення території села, за рахунок земель водного фонду, 

земель рекреації та  сільськогосподарського призначення. 

Проектний розподіл території с.Федорівка 
№ 
з/п Території 

Етап 15-20 р. 
га % 

1 2 3 4 
1 Житлової забудови: 57,7142 28,2672 
            одноквартирної (садибної) 57,7142 28,2672 
2 Виробничої 0,0038 0,0019 

        землі для виробництва та розподілу 
електроенергії 0,0038 0,0019 

3 Громадської забудови 1,1097 0,5435 
           громадська забудова 1,0659 0,5221 
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           магазини 0,0438 0,0215 
4 Комунальної, у т.ч.: 1,3000 0,6367 
           кладовища 1,3000 0,6367 
5 Транспортної інфраструктури, у т.ч.: 4,4622 2,1855 
           вулично-дорожньої мережі 4,4622 2,1855 
6 Зелених насаджень загального користування 14,7281 7,2135 
7 Лісових насаджень 12,5245 6,1342 
8 Зона відпочинку 0,5844 0,2862 
9 Сільськогосподарського призначення, у т.ч.: 78,4370 38,4168 
            рілля (Балахівської ЗОШ) 8,6911 4,2567 
             городи 17,9921 8,8122 
             пасовища 50,2760 24,6242 
             садів 1,4778 0,7238 

10 Водних поверхонь, з них: 33,3096 16,3144 
           під гадротехнічними спорудами 0,2483 0,1216 
           річки 4,0749 1,9958 
           ставки 28,2271 13,8251 
           болото 0,7593 0,3719 
  Територія в межах села всього 204,1735 93,8658 

 

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 

на строки їх реалізації. В моделі закладений потенційний резерв для 

подальшого розвитку села. 

Розвиток виробничих територій передбачається у північно-західному, 

центральному напрямках. 

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. 
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Таким чином, виходячи з прогнозованої моделі розвитку села, його 

площа може збільшитися орієнтовно на 134,7735 га, і становитиме 

204,1735га. 

ІІ.5. ПРОПОЗИЦІЇ ПО ЗМІНІ МЕЖІ СЕЛА 

Територія села  Федорівка складається з чотирьох частин, які 

відокремлені одна від одної землями сільськогосподарського призначення 

(пасовищами) та водного фонду (річками).  

Генеральним планом передбачено включення в межу населеного пункту 

земель вкритих лісовою рослинністю, для забезпечення населення села 

озелененими територіями загального користування; земель 

сільськогосподарського призначення – пасовища та земельна ділянка під 

садом; землі водного фонду - річка Дубова та ставок у північно-західній 

частині села та земельна ділянка (рілля) для дослідних та навчальних цілей 

Балахівської загальноосвітньої школи. 

Включення в межу села Федорівка ставка у північно-західній його 

частині дасть змогу збільшити надходження коштів до місцевого бюджету 

(заключення договору оренди із сільською радою). 

В центральній частині села знаходиться садиби житлової забудови, які 

на данний час знаходяться в занедбаному стані на перспективу ці земельні 

ділянки будуть надаватися для будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель та споруд (присадибні ділянки), так як 

площі цих ділянок є незначними, генеральним планом передбачено 

включення в межу села земельного масиву ріллі упівнічній частині села, за 

рахунок цього масиву у майбутньому можливе надання земельних ділянок 

жителям села у власність або в оренду для ведення особистого селянського 

господарства, підсобного господарства, городництва, садівництва. 

В межу села Федорівка запропоновано включити масив ріллі, який 

знаходиться на лівому березі річки Інгулець, що буде використовуватись для 

надання громадянам села для ведення городництва, підсобного господарства.  
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Включення цих земель в межу села Федорівка дозволить збільшити 

кількість робочих місць та збільшити надходження коштів до бюджету 

сільської ради 

Таким чином, в межу села включаються такі території 

Новостародубської сільської ради: 

- землі садибної забудови загальною площею 4,6792 га; 

- землі для виробництва та розподілу електроенергії (ТП) загальною 

площею 0,0038 га; 

- сад загальною площею 1,4778 га; 

- рілля загальною площею 26,6832 га, з них 8,6911 га – рілля для 

дослідницьких цілей  Балахівської ЗОШ та 17,9921 га – для 

гродництва; 

- пасовища загальною площею 31,3201 га; 

- закладів відпочику загальною площею 0,5844 га; 

- земель зелених насаджень загального користування загальною площею 

21,4059 га; 

- землі під гідротехнічними спорудами загальною площею 0,2483 га; 

- ставок загальною площею 28,2271 га; 

- річки загальною площею 4,0119 га; 

- болота загальною площею 0,7593 га; 

- земель вулично-дорожньої мережі загальною площею 1,5573 га. 

Вказані планувальні перетворення обумовлюють збільшення площі села 

на 134,7738 га, площа якого в проектних межах на перспективу становитиме 

204,1738 га.  

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. 
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ІІ.6. ОХОРОНА КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ 

На території села Федорівка відсутні пам’ятки культурної спадщини, що 

внесені до Державного реєстру нерухомих пам’яток України. 

ІІ.7. ОБСЯГИ  ЖИТЛОВОГО  БУДІВНИЦТВА ТА 

РОЗСЕЛЕННЯ НАСЕЛЕННЯ 

У зв’язку з незначною кількістю населення та негативною динамікою 

росту населення в межах села Федорівка не передбачається виділення площ 

для нової садибної забудови.  

На територіях садибної забудови розташовуються 78 садибних будинків,  

Житловий фонд с. Федорівка складають індивідуальні садибні будинки, 

незначна кількість садові будинки. 

Площа присадибних ділянок від 0,1200 га до 0,2500 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 на розрахунковий етап передбачено територію, яка 

на данний час вкрита чагарниками побудову будівель громадської забудови 

для обслуговування населення села Федорівка. 

Основним принципом розміщення установ та підприємств 

обслуговування є створення зручних умов для одержання населенням послуг 

необхідного виду, рівня та якості.  

Протипожежні заходи 

Забезпечення пожежної безпеки на території села Федорівка, 

регулювання відносин у цій сфері Новостародубської сільської ради та 

суб’єктів господарювання і громадян здійснюються відповідно до Кодексу 

цивільного захисту України. 

На півдні сільська рада межує з смт Петрове, тому у випадку 

виникнення пожежі пожежогасіння проводиться державною пожежно-

рятувальною частиною № 32 смт. Петрове, яка забезпечує державну 

пожежну охорону (ст. 60 КЦЗУ).  
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Ця пожежно-рятувальна частина розташована за адресою вул. 

Філатова,31, в межах смт Петрове. Дана установа розташована на відстані 

більше 9 км від села Федорівка, що не відповідає вимогам ДБН Б.2.4-1-94 

п.5.88 та ДБН Б.2.2-12:2018 розділ 15 глава 15.1 (радіус обслуговування 

території пожежним депо становить 3 км), у зв’язку з цим та відповідно                

ст. 62 КЦЗУ для забезпечення пожежної безпеки території села Федорівка 

рекомендується  на території села Новий Стародуб сільської ради створити 

пожежно-рятувальний підрозділ для забезпечення місцевої пожежної 

охорони. 

Основними завданнями пожежної охорони є: 

1) забезпечення пожежної безпеки; 

2) запобігання виникненню пожеж та нещасних випадків під час пожеж; 

3) гасіння пожеж, рятування населення, а також надання допомоги у 

ліквідації наслідків інших надзвичайних ситуацій (Ст. 59 КЦЗУ). 

Критерії утворення пожежно - рятувальної частини на території села 

Новий Стародуб визначаються Постановою Кабінету Міністрів України № 

874 від 27 листопада 2013 року «Про затвердження критеріїв утворення 

державних пожежно-рятувальних підрозділів (частин) Оперативно-

рятувальної служби цивільного захисту в адміністративно-територіальних 

одиницях та переліку суб’єктів господарювання, де утворюються такі 

підрозділи (частини)». 

На території села Федорівка водозабірна споруда знаходиться на 

території господарського двору, яку б можливо було б використати для 

пожежогасіння, тому на перспективу передбачається забір води для 

пожежогасіння здійснювати з водозабірної споруди, яка розташована на 

території господарського двору, який межує з селом. 

Кладовища 

На  території села розташовано 1  кладовище загальною площею – 

1,3000 га.  Дане кладовище на даний час є діючим. 
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Облаштування та утримання кладовищ повинно здійснюватися згідно з 

ДСанПІН 2.2.2 028-99 «Гігієнічні вимоги щодо облаштування, утримання 

кладовищ в населених пунктах України». 

ІІ.9. ЗЕЛЕНІ НАСАДЖЕННЯ 

Головним завданням озеленення територій є благоустрій і створення 

сприятливих умов для населення у безпосередній близькості від житла, 

покращення загального стану довкілля.  

Система зелених насаджень загального користування                                           

с. Федорівка представлена невеликими озелененими територіями в кварталах 

житлової забудови та біля громадських об’єктів центральної частини села та 

захисними лісонасадженнями в прибережній смузі р. Інгулець, що виконують 

функцію протиерозійного захисту. 

Загальна площа існуючих озеленених територій загального 

користування, згідно з обмірами опорного плану, складає – 38,3468 га. На 

розрахунковий період передбачено озеленення водоохоронної смуги ставка 

та пасовища, що до неї примикає, що будуть виконувати протиерозійну 

функцію оскільки частина навколо ставка має значний схил, що значно 

негативно впливає на ерозійні та зсувні процеси під час великих паводків та 

відбувається замулення ставка.  

Відповідно до вимог ДБН Б.2.2-12:2018  (таблиця 8.1) норматив зелених 

насаджень загального користування для с. Федорівка становить  14 м2/чол.  

77 х 14 = 1078 га 

На перспективну кількість населення  села норматив в зелених 

насадженнях загального користування складатиме 1917 м2/чол. 

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. 

Озеленення житлових вулиць повинно забезпечувати захист житлових 

будинків та озеленених територій від шуму й пилу. 
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В палісадниках з боку вулиць  висаджуються квітучі багатолітники, 

чагарники й квіти. 

ІІ.10. ТРАНСПОРТ 

Транспортні зв’язки Новостародубської сільської ради з населеними 

пунктами прилеглих до неї сільських рад (Луганська, 

Червонокостянтинівська, Богданівська, Ганнівська) та землями 

Дніпропетровської області  виконуються автомобільним транспортом та 

залізничним транспортом перевезення руди.  

Автомобільні дороги та автотранспорт 

Транспортні зв’язки Новостародубської сільської ради з населеними 

пунктами прилеглих до неї сільських рад (Чечеліївська, Малинівська, 

Зеленська) Петрівського району, (Спасівської, Петрокорбівської) 

Новгородківського району, (Головківської, Ізмайлівської, Щасливської, 

Добронадіївської) Олександрійського району виконуються автомобільним 

транспортом.  

Відповідно до класифікації наведену у додатку Ж.1 ДБН Б.2.2-12:2018 

«Планування і забудова територій» категорію вулиць в межах с. Федорівка 

визначено  як житлові вулиці місцевого значення. 

Система головних вулиць села Федорівка включає вулицю 

Першотравневу, яка забезпечує зв'язок житлових територій з громадським 

центром.  

Для покращення сполучення, дороги району потребують постійного 

проведення капітального ремонту з влаштуванням площадок відпочинку та 

інших об’єктів сервісу на них. 

Транспортні і пішохідні зв’язки всередині села здійснюються по 

існуючих вулицях. Ширина основної житлової вулиці в межах проектованих 

червоних ліній становить 12 м.  

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. 
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Вулична мережа та транспорт села 

Класифікацію основних магістралей села визначено з урахуванням 

зв’язків, характеру та швидкості передбачаємого вуличного руху. 

В генеральному плані визначено магістралі місцевого значення та 

житлові вулиці. 

За даними Іскрівської сільської ради станом на 01.01.2018 р. загальна 

протяжність вуличної мережі ставновить 15,61 км. 

Параметри ширини проїзної частини вулиць місцевого значення. 

Житлові вулиці  мають різні поперечні профілі вулиць в червоних лініях 

– 30 метрів в центральній частині села (та менше в залежності від існуючих 

параметрів вулиць в лініях забудови), 20 метрів інших вулиць. Параметри 

проїжджої частини прийнято 5 та 7,5 метрів, в деяких випадках менше, в 

залежності від існуючої ситуації. 

Слід відзначити, що протягом останніх років загострювалася проблема, 

пов’язана з організацією руху автотранспорту і пішоходів по дорогах району. 

Порівняно із зростанням рівня автомобілізації, низькими темпами 

проводяться роботи з підвищення якісних характеристик шляхової мережі; 

недостатніми є обсяги робіт з нового будівництва та обслуговування 

існуючих технічних засобів регулювання дорожнього руху, особливо 

необхідно звернути увагу на забезпечення безпеки дорожнього руху 

пішоходів, пасажирських автобусів, автомобілів та мототранспорту на 

залізничних переїздах.  

На період дії генерального плану система транспортного обслуговування 

зберігається у своїй основі. Внутрішньосільські перевезення як і тепер, так і 

надалі забезпечать автобуси, приватний легковий транспорт. 

Нижче наведені типові поперечні профілі магістральних та житлових 

вулиць. 

На сьогодні автомобільні транспортні зв’язки села Федорівка з іншими 

населеними пунктами Петрівського району  забезпечує розгалужена мережа 

автодоріг місцевого значення. 
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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. 

Вулицями села Федорівка являються вулиця Першотравнева, яка має 

асфальтобетонне покриття та вулиці Гоголя і Ткаченка, які мають грунтове 

покриття. Загальний благоустрій та озелення села не виконані в повному 

об’ємі. 

Для покращення сполучення, дороги району потребують постійного 

проведення капітального ремонту з влаштуванням площадок відпочинку та 

інших об’єктів сервісу на них, приведенням у нормативний стан штучних 

споруд. 

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 (через с. Новий 

Стародуб),  легковим автотранспортом та мототранспортом. 

ІІ.11. ІНЖЕНЕРНА ПІДГОТОВКА ТА ЗАХИСТ ТЕРИТОРІЇ 

Інженерна підготовка території села Мала Ганнівка виконується з метою 

поліпшення санітарно-гігієнічних умов проживання населення, створення 

умов для будівництва виробничих, житлових, громадських та інших будівель 

і споруд, посадки зелених насаджень. 

На території села основним існуючим типом забудови є індивідуальна 

житлова забудова з присадибними ділянками.  

Інженерною підготовкою території села Федорівка передбачено заходи 

по запобіганню шкідливої дії вод: 

- створення насаджень на прибережних захисних смугах; 

-створення водоохоронних насаджень. 
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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 

На даний час централізоване газопостачання в с. Федорівка відсутнє. 

ІІ.12.2. ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ 

Енергопостачальною організацією с. Федорівка є Петрівський                                         

РЕМ ПАТ «Кіровоградобленерго». Електропостачання с. Федорівка на даний 

час забезпечується від трансформаторних підстанцій та електропідстанції.  

Опорною підстанцією с. Федорівка є підстанція ПС «Балахівка»                  

35/10 кВ приєднана до електричної мережі повітряними лініями 

електропередачі 10 кВ та 35 кВ.  

Передача та розподіл електроенергії між споживачами села 

здійснюється по лініях електропередачі напругою 0.4 кВ 10 кВ через 

трансформаторні підстанції. 

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 Б.2.2-12:2018                       

“Планування і забудова територій”, 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. 
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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 

165 200 800 950 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 

 
Розрахунок електричних навантажень с. Федорівка 

№                   
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 
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Виходячи з електричних навантажень та враховуючи місцеві умови                

с. Федорівка, 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 0.4 кВ 10кВ, заміну зношеного і морально застарілого обладнання, 

упроваджувати енергозберігаючі установки та технології. 

Положення підстанції і траси ліній електропередач 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. Федорівка Кіровоградської області. 

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

ВАТ «Укртелеком», забезпечення телефонним стаціонарним зв’язком 

відсутнє, по всій території села наявний стійкий прийом телевізійного 

сигналу та с тільникового (мобільного) зв’язку. 

 ІІ.12.4. ВОДОПОСТАЧАННЯ ТА ВОДОВІДВЕДЕННЯ 

На час складання проекту в межах села населення садибної забудови 

користується колодязями. Централізоване водопостачання відсутнє. Вода за 

хімічним і бактеріологічним складом повинна відповідати вимогам ГОСТ 

2874-82 “Вода питна”. Біля свердловин передбачаються зони санітарної 

охорони першого поясу (СНиП 2.04.02-84 розділ 10). 

На перспективу не передбачено централізоване водопостачання та 

водовідведення. 

ІІ.12.5. КАНАЛІЗАЦІЙНІ МЕРЕЖІ ТА СПОРУДИ 

Каналізація в селі Федорівка відсутня.  

На території села садибна житлова забудова. Населення садибної 

забудови переважно користується дворовими вбиральнями з 

водонепроникними вигребами. 

Дощова каналізація на території села Федорівка не налагоджена, тому з 

забудованих територій відведення дощових та талих вод відбувається 



  

 

Змн. Арк. № докум. Підпис Дата 

Арк 

37 88 ПЗ 

поверхневим способом по поверхні землі у напрямку річок Інгулець та 

Бешка. 

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: 

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. Дубова; 

- визначення зон санітарної охорони. 

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: 

- розробка спеціалізованого проекту землеустрою з урахуванням рішень  

генерального плану щодо визначення меж прибережних захисних смуг  

р. Інгулець та р. Дубова. 

ІІ.14. САНІТАРНА ОЧИСТКА ТЕРИТОРІЇ 

В с. Федорівка прийнято планово-поквартальну систему санітарної 

очистки села від твердих побутових відходів. 

На території с. Федорівка не має земельної ділянки, яку б можливо було 

виділити під сміттєзвалище для складування сміття. На данний час сміття з 

населеного пункту вивозиться машинами КП «Петрівське» на територію 

сміттєзвалища, яке знаходиться на території Петрівської селищної ради. 

На розрахунковий період 15-20 років чисельність населення села 

Федорівка становитиме 200 жителів. Відповідно до норм ДБН Б.2.2-12:2018 

норма утворення твердих побутових відходів на 1 мешканця житлового 

будинку садибного типу складатиме в середньому 400 кг/рік, тоді 

200 чол. х 400 кг = 80000 кг 

Загальна кількість твердих побутових відходів на розрахунковий період 

становитиме 80000 кг. 

Відповідно до норм ДБН Б.2.2-12:2018 розмір земельної ділянки 

полігону твердих побутових відходів на 1000 т твердих побутових відходів 

складає в середньому 0,04 га. Тому, необхідно, щоб земельна ділянка під 

ТПВ становила 3,2 га. 

На перші роки дії генерального плану, до повного заповнення існуючого 

полігону, ТПВ будуть вивозитись на його території. Паралельно з цим, 

заповнена частина полігону підлягає рекультивації.  
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На розрахунковий етап генерального плану пропонується відведення 

земельної ділянки поряд з існуючим полігоном з метою його розширення. 

Розташування земельних ділянок для знешкодження та утизілації 

твердих побутових відходів на рекреаційних територіях, у зонах санітарної 

охорони джерел водопостачання та прибережних смугах річок 

зпбороняється. 

Основні рішення та показники, які стосуються вдосконалення та 

розвитку системи санітарного очищення беруться за основу, підлягають 

уточненню та можуть бути відкориговані на наступних стадіях 

проектування, при розробці спеціалізованих схем санітарного очищення. 

ІІ.15. ОСНОВНІ ЗАХОДИ ПО РЕАЛІЗАЦІЇ ГЕНЕРАЛЬНОГО 

ПЛАНУ 

Для реалізації основних стратегічних цілей генерального плану по 

забезпеченню розвитку села на довгострокову перспективу необхідно 

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. Федорівка з урахуванням рішень генерального плану до 2039 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 (відпочинку) на території села. 

Транспортна інфраструктура. 

1.Розробка плану червоних ліній. 

2.Розробка проектної документації з реконструкції існуючих елементів 

магістрально-вуличної мережі. 

 

 



  

 

Змн. Арк. № докум. Підпис Дата 

Арк 

40 88 ПЗ 

Інженерна інфраструктура та санітарне очищення, охорона 

навколишнього середовища 

1. Реконструкці існуючих схем електропостачання села у відповідності 

до сучасних 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 ФЕДОРІВКА 

Ч.ч. Назва показника Одиниця 
виміру 

Існуючий 
стан 

Етап 15-20 
років 

1 Населення осіб 77 200  
2 Територія в межах населеного пункту, всього: га 69,4000  

  у т.ч. житлової забудови, всього - 53,0350 57,7142 
  садибної - 53,0350 57,7142 
  блокованої - - - 
  багатоквартирної - - - 

  Громадської забудови, всього - 0,0438 1,1097 
  Виробничої, всього - - 0,0038 
  Комунальної, всього - 1,3000 1,3000 
  Складської, всього - - - 
  Транспортної інфраструктури, всього - 3,6049 4,4622 
  у т.ч. вулично-дорожньої мережі - 3,6049 4,4622 
  зовнішнього транспорту - - -  

  Ландшафтно-рекреаційної та озелененої, 
всього - 3,0068 38,3468 

  у т.ч. загального користування - 3,0068 14,7281 
  лісів - - 12,5245 
  дач та садівницьких товариств - - - 
  Природно-заповідного фонду, всього - - - 
  Водних поверхонь - 0,0630 33,3096 
  Сільськогосподарських угідь - 8,3465 78,4370 
  Інші території - - - 

3 Житловий фонд, всього тис. м2   

     кількість 
квартир   

  у т.ч. непридатний житловий фонд - - - 

  Розподіл житлового фонду за видами 
забудови:   53,0350 57,7142 

  садибна - 53,0350 57,7142 
  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 тис. місць  - -  
  загальноосвітні школи, всього -  - -  
  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  1,3 1,3 

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

  для сільських вулиць і доріг усіх категорій  - 1,3 1,3 
  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   

  Потужність джерел покриття 
електронавантажень тис. кВт     

  Теплопостачання       

  Потужність централізованих джерел тепла, 
всього МВт  -  - 

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

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  - -  

  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  -  - 
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