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ДП – 1 Схема розташування ділянки детального плану у 

планувальній структурі населеного пункту 

1:10000 

ДП – 2 План існуючого використання території. Опорний 

план 

1:1000 

ДП – 3 Схема обслуговування населення закладами освіти 1:1000 

ДП – 4 Схема планувальних обмежень 1:1000 

ДП – 5 Проектний план 1:1000 

ДП – 6 План червоних ліній 1:1000 

ДП – 7 Схема організації руху транспорту і пішоходів 1:1000 

ДП – 8 Схема інженерної підготовки території та 

вертикального планування. 

1:1000 

ДП – 9 Схема інженерних мереж, споруд і використання 

підземного простору 

1:1000 
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ВСТУП 

Детальні плани території з метою розміщення садибної житлової забудови з 

об’єктами громадського призначення, соціальної та інженерної інфраструктури в 

м. Переяслав-Хмельницький: Квартал І – обмежений Новокиївським шосе, 

вулицями Петропавлівська, Ватутіна, Ярослава Потапенка, Бажана, та 

рекреаційною зоною; Квартал ІІІ – обмежений вулицями Пасічна, Лермонтова, 

Ярослава Мудрого, Кутузова, Квартал ІV – обмежений вулицями Петропавлівська, 

Гаяринська та провулком Папаніна розроблені ТОВ «УКРГРУППРОЕКТ» на 

замовлення та відповідно до завдання  Переяслав-Хмельницької міської ради 

Київської області (договір № 06-18-ДПТ). 

Підставою для розроблення Детального плану території є рішення 

Переяслав-Хмельницької міської ради № 70-03 від 27 лютого 2018р. про розробку 

детальних планів території Кварталу І, Кварталу ІІІ та Кварталу VІ у м. Переяслав 

-Хмельницький. 

Детальний план території після затвердження є основним документом, що 

регламентує розміщення об’єктів містобудування, відведення земельних ділянок 

для будівництва, благоустрій території, прокладання інженерних мереж тощо. 

Проект виконано відповідно до Земельного Кодексу України, Водного 

Кодексу України, Законів України «Про основи містобудування», «Про 

регулювання містобудівної діяльності», «Про землеустрій», «Про благоустрій 

населених пунктів», «Про охорону культурної спадщини», «Про охорону 

навколишнього середовища», нормативно-правових актів та нормативно-

методичних положень Міністерства регіонального розвитку, будівництва та 

житлово-комунального господарства України. 

Вихідними даними для розроблення детального плану території являються: 

- Завдання на проектування; 

- Генеральний план м. Переяслав-Хмельницький виконаний ДП 

«ДІПРОМІСТО» М 1:5000; 

- дані топографічної зйомки у державній геодезичній системі координат 

УСК-2000 (МСК-32); 

- дані Державного земельного кадастру щодо наявності земель та угідь 

за видами економічної діяльності (публічна кадастрова карта України); 

- пропозиції органів сільського самоврядування щодо територіального 

та соціально-економічного розвитку населеного пункту; 

- дані натурних обстежень. 

- Дописати ще інформацію про вихідні дані (які прийшли в самому кінці) 

Детальний план виконано у відповідності до вимог Державних будівельних 

норм України:  

- Земельний кодекс України; 

- Закон України «Про основи містобудування»; 

- Закон України «Про регулювання містобудівної діяльності»; 

- ст.31 Закону «Про місцеве самоврядування в Україні». Під час 

проектування враховано вимоги: 

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

- ДБН В.2.3-5-2001 «Споруди транспорту. Вулиці та дороги населених 
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пунктів»; 

- Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів; 

- ДБН Б.1.1-14:2012 «Склад та зміст детального плану території»; 

- Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів, 

зооветеринарні та протипожежні норми та норми технологічного проектування. 

- Обсяг та склад проекту відповідає ДБН Б.1.1-14:2012, «Склад та зміст 

детального плану території». 

Метою розроблення детального плану території є визначення 

функціонального призначення та параметрів забудови ділянки в межах населеного 

пункту з метою розміщення садибної житлової забудови з об’єктами громадського 

призначення, соціальної та інженерної інфраструктури відповідно І, ІІІ, ІV 

кварталів у м. Переяслав-Хмельницький. 
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1. АНАЛІЗ ІСНУЮЧОГО СТАНУ 

1.1. Сучасна планувальна структура і функціональне використання 

території 

Територія проектування розташована в північно східній частині міста 

Переяслав-Хмельницький Київської області. Територія проектування складається 

із трьох кварталів неправильної геометричної форми загальною площею 56,9 га.  

Територія Кварталу І: 

на півночі - обмежується вул. Підварська та вул. Ватутіна; 

на сході та південному сході - Новокиївським шосе; 

на заході – вул. Проектна та земельними ділянками для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва. 

Площа І кварталу – 25,4га. 

На території І кварталу знаходиться ряд об’єктів різного функціонального 

призначення: заклади торгівлі розташовані у різних сторонах детального плану, 

поштове відділення, заклад побутового обслуговування та адміністративна будівля, 

що являється пам’яткою архітектури поч. ХХ століття (Будівля волосної управи). 

Також на території проектування розташований комбікормовий завод та інженерні 

споруди. За межами ДПТ розташований педагогічний університет імені Г. 

Сковороди, автошкола, готель «Артак», клуб «Адреналін», перукарня, склад 

будівельних матеріалів та мийка. 

Через декілька ділянок садибної житлової забудови проходять лінії 

електропередач 10кВ, охоронна зона від яких становить 10 метрів в кожну сторону 

від крайніх ліній. 

Рельєф ділянки проектування рівнинний із перепадом висот до 5 м у межах 

ДПТ.  

Також на території проектування присутні ділянки заболоченості та водні 

поверхні у південно західній стороні.  

Територія, що передбачається для освоєння, потребує цільових витрат на 

інженерну підготовку. 

Територія Кварталу ІІІ 

на півночі та північному заході – обмежується вул. Лермонтова; 

на сході та північному сході –вул. Пасічна; 

на південному сході –вул. Кутузова; 

на південному заході –  вул. Ярослава Мудрого. 

Площа ІІІ кварталу – 15,2га. 

На території ІІІ кварталу знаходиться заклад громадського харчування в 

межах в зоні 5-ти хвилинної пішохідної доступності. За межами території ДПТ 

знаходиться магазин продтоварів «Любава» та мінімаркет.  

Через декілька ділянок садибної житлової забудови проходять лінії 

електропередач 10кВ, охоронна зона від яких становить 10 метрів в кожну сторону 

від крайніх ліній. 

Рельєф ділянки проектування рівнинний із перепадом висот до 3 м у межах 

ДПТ.  

Зі південно-західної сторони присутні ділянки заболоченості. 

Територія, що передбачається для освоєння, потребує цільових витрат на 
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інженерну підготовку. 

Територія Кварталу ІV  

на півночі та – обмежується пров. Папаніна; 

на сході та південному сході – вул. Гаяринська; 

на заході та південному заході – вул. Петропавлівська. 

Площа ІV кварталу – 16,3га. 

На території ІV кварталу знаходиться заклад торгівлі поруч із зупинкою 

громадського транспорту. Поруч із територією ДПТ знаходиться заклад торгівлі у 

межах 10 хвилинної пішохідної доступності. 

Рельєф ділянки проектування рівнинний із перепадом висот до 5 м у межах 

ДПТ.  

В радіусі 2 км доступності знаходиться загальноосвітня школа № 4 та 

загальноосвітня школа № 1, що забезпечує нормативні потреби населення 

закладами загальної середньої освіти трьох кварталів в межах ДПТ. В межах 

територій, що розглядаються переважає садибна житлова забудова та землі 

особистого селянського господарства. 
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1.2. Існуючий розподіл території 

Квартал І – обмежений Новокиївським шосе, вулицями Петропавлівська, 

Ватутіна, Ярослава Потапенка, Бажана, та рекреаційною зоною 

Площа Кварталу І становить – 25,40 га.  

У структурі землекористування частка території житлової забудови складає 

44,45 % (11,29 га), представлена садибною та багатоквартиною забудовою. 

Значну частку в існуючому розподілі території – 20,87% займає територія 

сільськогосподарських угідь.  

На громадську забудову припадає близько 1,73%, яка представлена 

ділянками під поштове відділення, заклади торгівлі,  заклад побутового 

обслуговування, адміністративною будівлею. 

Частка транспортної інфраструктури, що складає 10,63% (2,70 га), формують 

переважно дороги з твердим та грунтовим покриттям. 

Ландшафтні та рекреаційні території становлять 17,91% (5,45га).  

Існуючий розподіл території відображений у таблиці 1.2.1. 

Таблиця 1.2.1 

Баланс Кварталу І 

№ 
Територія 

В існуючих межах 

з/п га % 

1 Житлової забудови 11,29 44,45 

1.1 Садибної існ. 11,13 43,82 

1.2 Батоквартирної існ. 0,16 0,63 

3 Громадської території 0,44 1,73 

3.1 

Організації та установи управління, проектні 

організації, кредитно-фінансові установи, 

підприємства зв’язку, юридичні установи, 

правопорядку 

0,06 0,23 

3.1.1 Поштове відділення 0,06 0,23 

3.2. 

Підприємства торгівлі, харчування (заклади 

ресторанного господарства) та побутового 

обслуговування 

0,18 0,71 

3.2.1 Заклад торгівлі 0,15 0,59 

3.2.2 Заклад побутового обслуговування 0,03 0,12 

3.5. Інша громадська забудова 0,20 0,79 

3.5.1 Адмін. будівля 0,20 0,79 

4 Виробничі території 0,88 3,46 

4.1 Виробничі підприємства ІV класу 0,88 3,46 

5 Транспортної інфраструктури 2,70 10,63 

5.1 З твердим покриттям 1,90 7,48 

5.2 З грунтовим покриттям та тротуари 0,80 3,15 

6 Ландшафтні та рекреаційні території 4,45 17,52 

6.1 загального користування (існ) 0,99 3,9 

6.2 Луги 2,20 8,66 
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6.3 Сади 0,06 0,24 

6.4 Болота 1,20 4,72 

7 Водних поверхонь  0,34 1,34 

8 Сільськогосподарських угідь 5,30 20,87 

9 Територія в межах населеного пункту, всього: 25,40 100,00 

 

Квартал ІІІ – обмежений вулицями Пасічна, Лермонтова, Ярослава Мудрого, 

Кутузова 

Площа Кварталу ІІІ становить – 15,20 га.  

У структурі землекористування частка території житлової забудови складає 

45,39 % (6,90 га), представлена садибною забудовою. 

Значну частку в існуючому розподілі території – 27,37% (4,16 га) займає 

територія сільськогосподарських угідь.  

На громадську забудову припадає близько 0,26% (0,04 га), яка представлена 

ділянкою під підприємство громадського харчування. 

Частка транспортної інфраструктури, що складає 5,07% (0,77 га), формують 

переважно дороги з твердим та грунтовим покриттям. 

Ландшафтні та рекреаційні території становлять 21,78% (3,31 га).  

Існуючий розподіл території відображений у таблиці 1.2.2. 

Таблиця 1.2.2 

Баланс Кварталу ІІІ 

№ 
Територія 

В існуючих межах 

з/п га % 

1 Житлової забудови 6,90 45,39 

1.1 Садибної існ. 6,90 45,39 

2 Громадської території 0,04 0,26 

2.1 

Підприємства торгівлі, харчування 

(заклади ресторанного господарства) та 

побутового обслуговування 

0,04 0,26 

2.1.1 Заклад побутового обслуговування 0,04 0,26 

3 Транспортної інфраструктури 0,77 5,07 

3.1 З твердим покриттям 0,65 4,28 

3.2 З грунтовим покриттям та тротуари 0,12 0,79 

4 Ландшафтні та рекреаційні території 3,31 21,78 

4.1 загального користування (існ) 2,00 13,16 

4.2 Болота 1,31 8,62 

5 Водних поверхонь  0,02 0,13 
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6 Сільськогосподарських угідь 4,16 27,37 

7 
Територія в межах населеного пункту, 

всього: 
15,20 100,00 

 

Квартал IV – обмежений вулицями Петропавлівська, Гаяринська та 

провулком Папаніна 

Площа Кварталу IV становить – 16,30 га.  

У структурі землекористування частка території житлової забудови складає 

44,97 % (7,33 га), представлена садибною забудовою. 

Значну частку в існуючому розподілі території – 33,74% (5,50 га) займає 

територія сільськогосподарських угідь.  

На громадську забудову припадає близько 0,25% (0,04 га), яка представлена 

ділянкою під заклад торгівлі. 

Частка транспортної інфраструктури, що складає 2,58% (15,83 га), формують 

переважно дороги з твердим та грунтовим покриттям. 

Ландшафтні та рекреаційні території становлять 5,21% (0,85 га).  

Існуючий розподіл території відображений у таблиці 1.2.3. 

Таблиця 1.2.3 

Баланс Кварталу IV 

№ 
Територія 

В існуючих межах 

з/п га % 

1 Житлової забудови 7,33 44,97  

1.2. Садибної існ. 7,33 44,97 

2 Громадської території 0,04 0,25 

2.1. 

Підприємства торгівлі, харчування 

(заклади ресторанного господарства) 

та побутового обслуговування 

0,04  0,25 

2.1.1 Заклад торгівлі  0,04  0,25 

3 Транспортної інфраструктури 2,58 15,83  

3.1 З твердим покриттям 2,58  15,83 

4 Ландшафтні та рекреаційні території 0,85  5,21 

4.1 загального користування (існ) 0,85  5,21 

5 Особистого селянського господарства 5,50 33,74  

6 
Територія в межах населеного пункту, 

всього: 
16,30  100 
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1.3. Історична довідка 

 Найдавніша назва Переяслава-Хмельницького Переяславль Руський. 

Перша писемна згадка про Переяславль датується 907 р. у «Повісті минулих 

літ» у договорі Київської Русі з Візантією. З літописів, легенд, переказів 

Переяславль постає могутнім політичним економічним і культурним центром 

Русі, південно-східним форпостом давньоруської держави і стольного Києва в 

борьбі з кочівниками. У X-XII ст. Переяславль – один із православних 

християнських центрів давньоруської держави. Найвищого розквіту 

Переяславль Руський досяг за часів князювання Всеволода Ярославовича та 

його сина Володимира Мономаха. 

 У 1329 р. вперше у своїй історії місто було взяте штурмом, зруйноване 

й пограбоване батиєвими ордами. Були знищені всі визначні архітектурні 

пам’ятки міста.  

 У кінці XVI – на початку XVII ст. Переяславщина стаэ ареною великих 

козацько-селянських повстань пыд проводом Криштофа Косинського (1591 

р.), Северина Наливайка (1594-1596 рр.), Тараса Федоровича (Трясила) (1630 

р.), Павла Бута (1637 р.). Під час народно-визвольної війни 1648-1654 рр. 

Переяслав стає центром Переяславського козацького полку, який був одним з 

найбільших козацьких полків України, що налічував 18 сотень чисельністю 

2851 козаків (за реєстром 1649 р.) 

 У XVII-XVIII cт. Переяслав – центр Переяславського староства, значний 

культурно-освітній центр Лівобережної України. У цей період було створено 

Покровський собор, початкове духовне училище, Переяславський колегіум 

при Вознесенському монастирі.  

 У 1802 році Переяслав став повітовим центром Полтавської губернії, де 

згодом почали функціонувати 2 монастирі, 13 церков, семінарія, духовне, 

повітове й комерційне училища, початкові та церковно-парафіяльні школи, 

єврейські школи. На початку XX ст. в місті було відкрито чоловічу та жіночу 

гімназії.  

 Значну частину культурних пам’яток Переяслава було знищено за часів 

атеїстичної боротьби 1920-1930-х років та в роки Великої Вітчизняної війни, 

зокрема Покровський собор, Вознесенський монастир та ін.  

 У роки Великої Вітчизняної війни загинули 8800 переяславців. 

 12 жовтня 1943 р. після звільнення від німецько-фашистських 

завойовників місто Переяслав було перейменовано на Переяслав-

Хмельницький на відзначення заслуг гетьмана  України Богдана 

Хмельницького.  

 Нині місто є визначним також завдяки функціонуванню Національного 

історико-етнографічного заповідника, що є значним науково-дослідницьким 

та науково-освітнім центром  України. До його складу входить 24 тематичні 

музеї, 371 пам’ятка історії та архітектури, більше 170 тис. предметів музейного 

значення основного фонду. 

 На території міста діють 8 загальноосвітніх навчальних закладів, 

гімназія, школа-інтернат, 5 дитячих дошкільних закладів, Переяслав-
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Хмельницький центр професійно-технічної освіти, ДПУ ім. Григорія 

Сковороди, ДМШ ім. П. Синиці, Центр культури, Центр соціального захисту 

пенсіонерів та інвалідів, міська поліклініка, ДП «Фабрика ім. Б. 

Хмельницького», ВАТ «Укрхудожпром», ТОВ «Художні вироби», ТОВ 

«Сотекс», ТОВ «Костал Україна». 

Згідно з даними Переяслав-Хмельницької міської ради в межах 

проектних територій кварталів розташований такий об’єкт культурної 

спадщини: 

 Будівля волосної управи за адресою Новокиївське шосе, 46 як пам’ятка 

архітектури поч. XX cт.  

 Усі об'єкти та території культурної спадщини в межах проектних 

кварталів нанесено на містобудівну документацію з врахуванням нормативних 

орохороннних зон від них. 

За умови виявлення нових об’єктів історико-культурних та 

археологічних пам'яток на території, що розглядається, останні повинні бути 

відображені в містобудівній документації в обов'язковому порядку.  
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1.4. Житловий фонд та розселення населення 

Квартал І – обмежений Новокиївським шосе, вулицями 

Петропавлівська, Ватутіна, Ярослава Потапенка, Бажана, та рекреаційною 

зоною 

 Чисельність постійно проживаючого населення в Кварталі І на початок 

2018 року становила 250 осіб, що складає біля 0,92 % від чисельності 

населення міста Переяслав-Хмельницький.  

Аналіз показників кількості населення кварталу (табл. 1.4.1) показує, що  

динаміка чисельності населення цієї території характеризується як поступово 

спадна з 2012 по 2018 рр. За наведений період кількість постійно 

проживаючого населення зменшилася на 44 особи. Найбільше зменшився 

показник чисельності населення в період 2015-2016 рр. – на 12 осіб. Показник 

щільності населення для Кварталу І становить приблизно 9,84 особи/ га. 

Таблиця 1.4.1. 

Показники   чисельності населення для Кварталу І з 2012-2018 рр. 

осіб 
На початок року 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Загальна кількість 

постійного населення, осіб 
294 288 282 273 261 257 250 

 

Демографічні процеси у Кварталі І відповідають загальній тенденції 

природного руху населення міста Переяслав-Хмельницький. 

 Вікова структура постійно проживаючого населення Кварталу І 

представлена в таблиці 1.4.2 

Таблиця 1.4.2 

Структура населення Кварталу І за віковими групами 

на початок 2018 р.  

Вікові групи населення 
Чисельність населення 

осіб % 

молодше працездатного віку (від 0 до 16років) 50 20 

у працездатному віці (від 16 до 55-60 років) 178 71,2 

старше працездатного віку (58-60 і старше) 22 8,8 

Всього 250 100 

  

 Станом на 2018 рік найвища частка припадала на групу осіб 

працездатного віку (71,2%). Значна частка у структурі населення Кварталу І за 

віковими групами належить особам молодшого працездатного віку (20%). 

Особами пенсійного віку вважаються мешканці кварталу у віці старше 58-60 

років. Їх частка складає всього 8,8 %.  

В межах території кварталу спостерігаються відмінності у статево-

віковій структурі населення, що представлено в таблиці 1.5.3.  
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Таблиця 1.4.3. 

Статево-вікова структура вікових груп населення Кварталу І 

на початок 2018р. 
вік жінки чоловіки 

0-6 р. 14 22 

7-15 р. 8 6 

16-54 р. 93 85 

58-60 р. і старше 16 6 

 

Аналіз показників статево – вікової структури населення Кварталу І 

показує, що на початок 2018 р. питома вага жінок у загальній чисельності 

населення несуттєво переважає частку чоловіків. 

Житловий фонд Кварталу І, за данними Переяслав-Хмельницької 

міської ради, на початок 2018 року сформували 103 садибні будинки 

загальною площею 11070 м2, а також багатоквартирною забудовою площею 

1890 м2 у кількості 28 квартир. У садибній забудові проживає 186 осіб. 

Багатоквартирну забудову заселяє 64 особи.  

Середній розмір садибного будинку становить 107,48 м2. Забезпеченість 

житлом у розрахунку на одного мешканця в садибній та багатоквартирній 

забудові на початок 2018 року становила – 51,84 м2. Показники існуючого 

житлового фонду наведені в таблиці 1.4.4.  

Загалом житловий фонд кварталу характеризується задовільним 

технічним станом. За даними Переяслав-Хмельницької міської радибудинки в 

аварійному та ветхому стані відсутні. 

Таблиця 1.4.4. 

Існуючий житловий фонд Кварталу І 

Тип житлового фонду 
Існуючий житловий фонд 

Загальна 

площа, м
2
 

Кількість 

населення, 

осіб будинків квартир 

Садибна забудова 103 - 11070 186 

Багатоквартирна 
забудова 

- 28 1890 64 

 

Квартал ІІІ – обмежений вулицями Пасічна, Лермонтова, Ярослава 

Мудрого, Кутузова 

Чисельність постійно проживаючого населення в Кварталі ІІІ на початок 

2018 року становила 103 особи, що складає біля 0,38 % від чисельності 

населення міста Переяслав-Хмельницький.  

Аналіз показників кількості населення кварталу (табл. 1.4.5) показує, що  

динаміка чисельності населення цієї території характеризується як поступово 

спадна з 2012 по 2018 рр. За наведений період кількість постійно 

проживаючого населення зменшилася на 44 особи. Найбільше зменшився 
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показник чисельності населення в період 2017-2018 рр. – на 14 осіб. Показник 

щільності населення для Кварталу ІІІ становить приблизно 6,78 особи/ га. 

Таблиця 1.4.5. 

Показники   чисельності населення для Кварталу ІІІ з 2012-2018 

рр. 

осіб 
На початок року 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Загальна кількість 

постійного населення, осіб 
147 142 138 133 126 117 103 

 

Демографічні процеси у Кварталі ІІІ відповідають загальній тенденції 

природного руху населення міста Переяслав-Хмельницький. 

 Вікова структура постійно проживаючого населення Кварталу ІІІ 

представлена в таблиці 1.4.6. 

Таблиця 1.4.6 

Структура населення Кварталу ІІІ за віковими групами 

на початок 2018 р.  

Вікові групи населення 
Чисельність населення 

осіб % 

молодше працездатного віку (від 0 до 16років) 19 18,45 

у працездатному віці (від 16 до 55-60 років) 70 67,96 

старше працездатного віку (58-60 і старше) 14 13,59 

Всього 103 100 

  

 Станом на 2018 рік найвища частка припадала на групу осіб 

працездатного віку (67,96 %). Значна частка у структурі населення Кварталу 

ІІІ за віковими групами належить особам молодшого працездатного віку (18,45 

%). Частка осіб старше працездатного віку складає всього 13,59 %.  

В межах території кварталу спостерігаються відмінності у статево-

віковій структурі населення, що представлено в таблиці 1.4.7.  

Таблиця 1.4.7. 

Статево-вікова структура вікових груп населення Кварталу ІІІ 

на початок 2018р. 
вік жінки чоловіки 

0-6 р. 6 5 

7-15 р. 2 6 

16-54 р. 37 33 

58-60 р. і старше 11 3 

 

Аналіз показників статево – вікової структури населення Кварталу ІІІ 

показує, що на початок 2018 р. питома вага жінок у загальній чисельності 

населення має незначну перевагу у порівнянні з часткою чоловіків. 

Житловий фонд Кварталу ІІІ, за данними Переяслав-Хмельницької 

міської ради, на початок 2018 року сформували 48 садибних будинків 

загальною площею 4940 м2. У садибній забудові проживає 103 особ.  
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Середній розмір садибного будинку становить 102,91 м2. Забезпеченість 

житлом у розрахунку на одного мешканця в садибній забудові на початок 2018 

року становила – 47,96 м2. Показники існуючого житлового фонду наведені в 

таблиці 1.4.4.  

Загалом житловий фонд кварталу характеризується задовільним 

технічним станом. За даними Переяслав-Хмельницької міської радибудинки в 

аварійному та ветхому стані відсутні. 

Таблиця 1.4.8 

Існуючий житловий фонд Кварталу ІІІ 

Тип житлового фонду 
Існуючий житловий фонд 

Загальна площа, 

м
2
 

Кількість 

населення, 

осіб будинків 

Садибна забудова 48 4940 103 

 

Квартал IV – обмежений вулицями Петропавлівська, Гаяринська та 

провулком Папаніна 

Чисельність постійно проживаючого населення в Кварталі IV на початок 

2018 року становила 106 осіб, що складає біля 0,39 % від чисельності 

населення міста Переяслав-Хмельницький.  

Аналіз показників кількості населення кварталу (табл. 1.4.9) показує, що  

динаміка чисельності населення цієї території характеризується як поступово 

спадна з 2012 по 2018 рр. За наведений період кількість постійно 

проживаючого населення зменшилася на 44 особи. Найбільше зменшився 

показник чисельності населення в період 2017-2018 рр. – на 17 осіб. Показник 

щільності населення для Кварталу ІV становить приблизно 6,50 осіб/ га. 

Таблиця 1.4.9 

Показники   чисельності населення для Кварталу IV з 2012-2018 рр. 

осіб 
На початок року 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Загальна кількість 

постійного населення, осіб 
159 153 148 142 136 123 106 

 

Демографічні процеси у Кварталі IV відповідають загальній тенденції 

природного руху населення міста Переяслав-Хмельницький. 

 Вікова структура постійно проживаючого населення Кварталу IV 

представлена в таблиці 1.4.10. 

Таблиця 1.4.10 

Структура населення Кварталу IV за віковими групами 

на початок 2018 р.  

Вікові групи населення 
Чисельність населення 

осіб % 

молодше працездатного віку (від 0 до 16років) 30 28,30 

у працездатному віці (від 16 до 55-60 років) 55 51,89 

старше працездатного віку (58-60 і старше) 21 19,81 

Всього 106 100 
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 Станом на 2018 рік найвища частка припадала на групу осіб 

працездатного віку (51,89 %). Значна частка у структурі населення Кварталу 

IV за віковими групами належить особам молодшого працездатного віку 

(28,30 %). Частка осіб старше працездатного віку складає всього 19,81 %.  

В межах території кварталу спостерігаються відмінності у статево-

віковій структурі населення, що представлено в таблиці 1.4.11.  

Таблиця 1.4.11 

Статево-вікова структура вікових груп населення Кварталу IV 

на початок 2018р. 
вік жінки чоловіки 

0-6 р. 16 8 

7-15 р. 3 3 

16-54 р. 39 16 

58-60 р. і старше 15 6 

 

Аналіз показників статево-вікової структури населення Кварталу IV 

показує, що на початок 2018 р. питома вага жінок у загальній чисельності 

населення значно переважає частку чоловіків. 

Житловий фонд Кварталу IV, за данними Переяслав-Хмельницької 

міської ради, на початок 2018 року сформували 60 садибних будинків 

загальною площею 5850 м2. У садибній забудові проживає 106 осіб.  

Середній розмір садибного будинку становить 97,5 м2. Забезпеченість 

житлом у розрахунку на одного мешканця в садибній забудові на початок 2018 

року становила – 55,19 м2. Показники існуючого житлового фонду наведені в 

таблиці 1.4.4.  

Загалом житловий фонд кварталу характеризується задовільним 

технічним станом. За даними Переяслав-Хмельницької міської радибудинки в 

аварійному та ветхому стані відсутні. 

Таблиця 1.4.12 

Існуючий житловий фонд Кварталу IV 

Тип житлового фонду 
Існуючий житловий фонд 

Загальна площа, 

м
2
 

Кількість 

населення, 

осіб будинків 

Садибна забудова 60 5850 106 
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1.5. Установи та підприємства виробничої й невиробничої сфери 

Квартал І – обмежений Новокиївським шосе, вулицями 

Петропавлівська, Ватутіна, Ярослава Потапенка, Бажана, та рекреаційною 

зоною  

 Сфера послуг Кварталу І представлена закладами обслуговування, що 

здебільшого забезпечують належний рівень надання соціально гарантованих 

послуг для населення даної території, якщо враховувати радіус доступності 

закладів та установ сфери послуг, що знаходяться за межами кварталу. 

Заклади освіти  

Враховуючи радіус пішохідної доступності та можливість перевезення 

учнів шкільними автобусами по головним вулицям м. Переяслав-

Хмельницького, територія Кварталу І забезпечена закладами загальної 

середньої освіти, що представлені Загальноосвітньою школою №1, 

Загальноосвітньою школою №2, Загальноосвітньою школою № 4. Для 

території Кварталу І наявна проблема у забезпеченості закладами дошкільної 

освіти. Існуючі заклади є переповненими та незадовільняють необхідний 

радіус  п’ятисотметрової достпуності, тому не можуть задовільняти потреби 

жителів кварталу. На північному заході від проектної межі території кварталу 

розташований Переяслав-Хмельницький педагогічний університет імені Г. 

Сковороди 

Заклади охорони здоров’я та соціального захисту, оздоровчі, відпочинку 

та туризму 

Об'єкти охорони здоров’я та надання соціального захисту, а саме: 

поліклініка місткістю 375 відвідувань за добу та одна аптека, розміщені в 

радіусі 15 хвилинної автомобільної доступності в центральній частині міста. 

Стан котрих є задовільний.  

 На схід від меж території Кварталу І розташований готель «Артак» з 

місткістю 8 осіб.  

 Фізкультурно-оздоровчі та спортивні споруди 

Доступність до фізкультурно-спортивних споруд міського значення, а 

саме: до спортивного комплексу, в центральній частині міста, не перевищує 30 

хв. 

Заклади культури та мистецтва, культурно-видовищні, культові 

споруди 

На схід від меж території Кварталу І знаходиться клуб «Адреналін» з 

місткістю 1200 осіб.   

Підприємства торгівлі, харчування та побутового обслуговування 

В межах території кварталу розташовано 4 заклади торгівлі із задіяністю 

14 робочими місцями (2 магазини продовольчих товарів та 2 магазини 

непродовольчих товарів), загальною площею будівель 594 м2, що розміщені в 

північно-східній, північно-західній, східній та південній частинах території. 

Наявні заклади торгівлі в повній мірі забезпечують потреби жителів кварталу.   

У південній частині кварталу розташований заклад побутового 

обслуговування, що на даний момент перебуває на етапі реконструкції та 
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тимчасово не функціонує. На північний схід від меж Кварталу І розміщений 

діючий заклад побутового обслуговування, а саме: мийка площею 120 м2. 

В межах території Кварталу І не розміщено підприємств харчування, 

проте для жителів кварталу дотримується радіус обслуговування 800 м.  

Організації та установи управління, проектні організації, кредитно-

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

У південній частині Кварталу І розташована адміністративна будівля 

(пам'ятка архітектури) площею 289 м2, де працює 14 осіб.  

У східній частині території кварталу розміщене поштове відділення 

площею будівлі 64 м2. 

Жителі кварталу забезпечені кредитно-фінансовими установами, 

враховуючи п’ятнадцятихвилинну автомобільну доступність. 

Організації житлово-комунального господарства 

 Жителі Кварталу І забезпечені об'єктами житлово-комунального 

господарства, а саме: кладовищем традиційного поховання, пожежним депо, 

пунктами прийому вторинної сировини, що розміщені за межами кварталу.  

Промисловість, транспорт, комунально-складське господарство 

 У східній частині Кварталу І наявний комбікормовий завод загальною 

площею ділянки 8826 м2, де залучено 35 осіб. 

На північний схід від межі території кварталу розміщений склад 

будівельних матеріалів, загальною   площею будівель 5699 м2, де залучено 3 

робочі одиниці. 

 

Квартал ІІІ – обмежений вулицями Пасічна, Лермонтова, Ярослава 

Мудрого, Кутузова 

Сфера послуг Кварталу ІІІ представлена закладами обслуговування, що 

здебільшого забезпечують належний рівень надання соціально гарантованих 

послуг для населення даної території, якщо враховувати радіус доступності 

закладів та установ сфери послуг, що знаходяться за межами кварталу. 

Заклади освіти  

Враховуючи радіус пішохідної доступності та можливість перевезення 

учнів шкільними автобусами по головним вулицям м. Переяслав-

Хмельницького, територія Кварталу ІІІ забезпечена закладами загальної 

середньої освіти, що представлені Загальноосвітньою школою №1, 

Загальноосвітньою школою №2, Загальноосвітньою школою № 4. Для 

території Кварталу ІІІ наявна проблема у забезпеченості закладами дошкільної 

освіти, оскільки існуючі заклади є переповненими та не можуть задовільняти 

потреби існуючого населення кварталу, враховуючи радіус  п’ятисотметрової 

достпуності.  

Заклади охорони здоров’я та соціального захисту, оздоровчі, відпочинку 

та туризму 

Об'єкти охорони здоров’я та надання соціального захисту, а саме: 

поліклініка місткістю 375 відвідувань за добу та одна аптека, розміщені в 15 

хвилинній автомобільній доступності в центральній частині міста. Стан 
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котрих є задовільний.   

Фізкультурно-оздоровчі та спортивні споруди 

Доступність до фізкультурно-спортивних споруд міського значення, а 

саме: до спортивного комплекса в центральній частині міста, не перевищує 30 

хв. 

Заклади культури та мистецтва, культурно-видовищні, культові 

споруди 

Квартал ІІІ за радіусом обслуговування 1500 м забезпечений культурно-

видовищними центрами, що розташовані в центральній частині міста і 

представлені кінотеатром, міською масовою бібліотекою, клубними 

установами та центрами дозвілля.   

Підприємства торгівлі, харчування та побутового обслуговування 

В межах території Кварталу ІІІ не розміщено закладів торгівлі та 

підприємств побутового обслуговування, проте для жителів кварталу 

дотримується радіус обслуговування 800 м.  

В межах території знаходиться підприємство харчування на 40 місць 

площею будівлі 196 м2 у південно-східній частині Кварталу ІІІ. 

Організації та установи управління, проектні організації, кредитно-

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

 Жителі Кварталу ІІІ забезпечені закладами цієї сфери, враховуючи 15-

хвилинну автомобільну доступність до організацій та установ управління, 

кредитно-фінансових установ, підприємств зв'язку.  

Організації житлово-комунального господарства 

 Жителі Кварталу ІІІ забезпечені об'єктами житлово-комунального 

господарства, а саме: кладовищем традиційного поховання, пожежним депо, 

пунктами прийому вторинної сировини, що розміщені за межами кварталу.  

Промисловість, транспорт, комунально-складське господарство 

 У цій сфері в межах території Кварталу ІІІ об'єктів не представлено. 

 

Квартал IV – обмежений вулицями Петропавлівська, Гаяринська та 

провулком Папаніна 

Сфера послуг Кварталу ІV представлена закладами обслуговування, що 

здебільшого забезпечують належний рівень надання соціально гарантованих 

послуг для населення даної території, якщо враховувати радіус доступності 

закладів та установ сфери послуг, що знаходяться за межами кварталу. 

Заклади освіти  

Враховуючи радіус пішохідної доступності та можливість перевезення 

учнів шкільними автобусами по головним вулицям м. Переяслав-

Хмельницького, територія Кварталу ІV забезпечена закладами загальної 

середньої освіти, що представлені Загальноосвітньою школою №1, 

Загальноосвітньою школою № 4. Для території Кварталу ІV наявна проблема 

у забезпеченості закладами дошкільної освіти, оскільки існуючі заклади є 

переповненими та не можуть задовільняти потреби існуючого населення 

кварталу, враховуючи радіус п’ятисотметрової достпуності.  
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Заклади охорони здоров’я та соціального захисту, оздоровчі, відпочинку 

та туризму 

Об'єкти охорони здоров’я та надання соціального захисту, а саме: 

поліклініка місткістю 375 відвідувань за добу та одна аптека, розміщені в 15 

хвилинній автомобільній доступності в центральній частині міста. Стан 

котрих є задовільний. 

У південній частині розташовані спортивні та дитячі майданчики, що в 

існуючому стані перебувають на етапі реконструкції з метою поліпшення 

благоустрію території та збільшення площі майданчиків.    

Фізкультурно-оздоровчі та спортивні споруди 

Доступність до фізкультурно-спортивних споруд міського значення, а 

саме: до спортивного комплекса в центральній частині міста, не перевищує 30 

хв. 

Заклади культури та мистецтва, культурно-видовищні, культові 

споруди 

Квартал ІV за радіусом обслуговування 1500 м забезпечений культурно-

видовищними центрами, що розташовані в центральній частині міста і 

представлені кінотеатром, міською масовою бібліотекою, клубними 

установами та центрами дозвілля.   

Підприємства торгівлі, харчування та побутового обслуговування 

У південній частині Кварталу ІV розташований заклад торгівлі, 

представлений магазином продовольчих товарів, торгівельною площею 20 м2, 

де працює 2 особи. Наявні заклади торгівлі в повній мірі забезпечують потреби 

жителів кварталу.   

В межах території Кварталу ІV не розміщено підприємств побутового 

обслуговування, харчування, проте для жителів кварталу дотримується радіус 

обслуговування 800 м.  

Організації та установи управління, проектні організації, кредитно-

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

 Жителі Кварталу ІV забезпечені закладами цієї сфери, враховуючи 

автомобільну доступність до організацій та установ управління, кредитно-

фінансових установ, підприємств зв'язку.  

Організації житлово-комунального господарства 

 Жителі Кварталу IV забезпечені об'єктами житлово-комунального 

господарства, а саме: кладовищем традиційного поховання, пожежним депо, 

пунктами прийому вторинної сировини, що розміщені за межами кварталу.  

Промисловість, транспорт, комунально-складське господарство 

У цій сфері в межах території Кварталу IV об'єктів не представлено. 
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1.6. Оцінка прориродно-географічних особливостей території 

Розділ виконано у відповідності з існуючими природоохоронними 

нормативами містобудівного характеру – ДБН Б.2.2-12:2018 “Планування і 

забудова територій”, ДСН 173-96 “Державні санітарні правила планування та 

забудови населених пунктів” на підставі даних інформації обласних, районних 

і селищних служб та натурних обстежень території. 

1.6.1. Природні умови та ресурси 

Місцеположення.Ділянки проектування знаходяться у межах 

м.Переяслав-Хмельницький. Територія відноситься до Переяслав-

Хмельницького фізико-географічного району Північної лісостепової області, у 

межах Дніпровської терасової рівнини. 

У фізико-географічному відношенні населений пункт знаходиться у 

Придніпровській низовині в Лівобережно-Дніпровській провінції 

Лісостепової зони. Рел’єф території має рівнинний характер з незначними 

пагорбами та впадинами. 

Геологічна будова 

В геоструктурному відношенні територія розташована в межах 

Західнокіровоградського підняття Українського кристалічного щита, що 

характеризується глибоким заляганням кристалічного фундаменту (перехідна 

зона).  

В геологічній будові приймають участь породи докембрію і товща 

осадових порід від кам’яновугільного до четвертинного віку, загальною 

потужністю біля 500 м. 

Палеозойська група залягає на глибинах 300-400 м і представлена 

глинами, піщаниками і алевролітами. 

Мезозойська група представлена піщано-глинистими відкладами 

потужністю 60 м. 

Кайнозойська група представлена четвертинними відкладами, 

поширеними по всій території, потужністю 6-40 м. 

Відклади четвертинної системи представлені, в основному, 

верхньочетвертинними утвореннями еолово-делювіального і еолово-

алювіального походження, що залягають на суглинисто-піщаних алювіальних 

і водно-льодовикових відкладах водороздільного плато. Це супіски, суглинки, 

піски, леси, лесовидні суглинки. 

Загальна потужність четвертинних відкладів досягає 70 м. 

Загальна характеристика геологічної будови має істотне значення в 

плані інженерно-будівельної оцінки. При цьому головним об’єктом 

характеристики є четвертинні відклади, які мають 100% поширення на 

території населеного пункту. 

Гідрогеологічні умови 

В гідрогеологічному відношенні проектована територія розташована в 

межах Дніпровсько-Донецького артезіанського басейну. Водоносні горизонти 

на території що проектується приурочені, в основному, до відкладів 

четвертинного і юрського віків. 
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Водоносний комплекс четвертинних відкладів має суцільне поширення 

по території і приурочений до сучасних алювіальних і флювіогляціальних 

відкладів заплавних і надзаплавних територій. Глибина залягання – 

найчастіше 10-25м. Горизонт – слабо-напірний. Дебети свердловин 

змінюються від 0.6 до 3,0 л/сек. Мінералізація – від 0,06 до 1,0 г/л., жорсткість 

– від 2 до 7 мг-екв/л. Води прісні, за хімічним складом, переважно, 

гідрокарбонатно-магнієво-кальцієві, за фізичними показниками – чисті, 

прозорі, без запаху.  

Живлення відбувається за рахунок атмосферних опадів. 

Водоносний горизонт юрських відкладів має також суцільне поширення 

по території. Глибина залягання – 127-200 м. Потужність сягає 20 м., горизонт 

– напірний. Дебіт свердловин – 2-19 л/сек. Води прісні, мінералізація – 0,9 г/л., 

жорсткість – 0,6 – 1,6 мг-екв/л. За хімічним складом вода відноситься до 

гідрокарбонатно-хлоридного магнієво-натрієвого типу. Горизонт може 

використовуватися для централізованого водопостачання. 

Водоносний горизонт еоценових відкладів. Потужність водовміщуючої 

товщі – 36-38 м. Глибина залягання – 80-90 м. Дебіти свердловин – 1,6-6,6 

л/сек. Води прісні, м'які з помірною жорсткістю. За хімічним складом - 

гідрокарбонатно-кальцієво-магнієві. Порівняно неглибоке залягання і гарна 

водоносність виділяють його для застосування у централізованому 

водопостачанні.  

Затверджених запасів підземних вод для села немає. Затверджені 

експлуатаційні запаси підземних вод по Переяслав-Хмельницькому району 

становлять 10,33 млн. м3/рік, прогнозні ресурси – 135,27 млн. м3/рік. 

Кліматичні умови 

Клімат території помірно-континентальний з м’якою зимою і нежарким 

літом. Характеристика кліматичних умов, основних окремих елементів 

метеорологічних показників, необхідних для обґрунтування й прийняття 

планувальних рішень наведена за даними багаторічних спостережень по 

метеостанції “Яготин” (125 мБС). 

Температура повітря:   

 - середньорічна + 6,7 ºС, 

 - абсолютний мінімум – 35 ºС, 

 - абсолютний максимум + 39 ºС. 

Розрахункова температура:  

 - самої холодної п’ятиденки – 22 ºС, 

 - зимова вентиляційна – 10,4 ºС. 

Опалювальний період: 

 - середня температура – 1,5 ºС, 

 - період - 192 діб. 

Глибина промерзання ґрунту (по МС “Фастів”): 

 - середня 58 см, 

 - максимальна 121 см. 

Тривалість безморозного періоду: 
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 - середня 166 днів, 

Середньорічна відносна вологість повітря 77 %. 

Атмосферні опади: 

 - середньорічна кількість 518 мм: в т. ч. теплий період - 365 мм, 

холодний -  153 мм, 

 - середньодобовий максимум 37 мм, 

 - спостережний максимум 170 мм (01. 08. 1911 р.). 

Висота снігового покриву: 

 - середньодекадна 12 см, 

 - максимальна 33 см. 

Кількість днів із стійким сніговим покривом -92. 

Особливі атмосферні явища (прояв днів/рік): 

 - тумани 54 днів, 

 - заметілі 16 днів, 

 - грози 28 днів, 

 - град 1,5 днів, 

 - пилові бурі 1,8 днів. 

Максимальна швидкість вітру (можлива): 

 - 20 м/с - кожний рік,  

 - 22-23 м/с - один раз  в 5-10 років, 

 - 24-25 м/с – один раз в 15-20 років.  

Домінуючі напрямки вітру та їх повторюваність: 

 - холодний період: ПдСх – 19,6% 

 - теплий період: ПнЗх - 17,7% 

Таблиця 1.6.1 

Повторюваність напрямків вітру й штилів, (%) 

Період 

року 

П

н 

П

нСх 

С

х 

П

дСх 

П

д 

П

дЗх 

З

х 

П

нЗх 

Ш

тиль 

МС “Яготин” (125 мБС) 

Теплий 

період 

1

5,4 

1

0,7 

1

1,1 

1

1,1 

1

2,1 

8

,9 

1

2,9 

1

7,7 

1

3,3 

Холодний 

період 

9

,2 

8

,6 

1

2,2 

1

9,6 

1

4,2 

1

1,4 

1

3,2 

1

1,2 

7

,0 

Рік 1

2,8 

9

,8 

1

1,8 

1

4,7 

1

3,0 

9

,8 

1

3,0 

1

5,0 

1

0,7 

На основі комплексного аналізу кліматичних параметрів, які 

використовуються при плануванні та забудові населених пунктів, та згідно 

архітектурно-будівельного кліматичного районування території України 

(ДСТУ-Н Б В.1.1-27:2010 “Будівельна кліматологія”) територія віднесена до І 

архітектурно-будівельного кліматичного району - Північно-Західний. 

Планувальне рішення враховує існуючий характер вітрового режиму. 

Ґрунтовий покрив 

Ґрунтовий покрив представлений переважно дерново-

слабопідзолистими грунтами з низьким запасом гумусу. 
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Фактор ґрунтових умов в даній ситуації не є лімітуючим. Для озеленення 

території ґрунти придатні без обмежень і не потребують вживання 

допоміжних заходів. 

Сейсмічні умови 

В сейсмічному відношенні (ДБН В.1.1 - 12/2014 "Будівництво в 

сейсмічних районах України”) відповідно карти „А” для проектування та 

будівництва об’єктів і будівель масового громадського, промислового 

призначення, різних житлових об’єктів в міській та сільській місцевості 

територія відноситься до несейсмічної зони (5 балів). Згідно карт „В” для 

проектування та будівництва об’єктів і будівель підвищеного рівня 

відповідальності, що мають коефіцієнт надійності не менш 1,1 у відповідності 

з ГОСТ 27751-88, пошкодження або руйнування яких під впливом землетрусу 

може призвести до надзвичайних ситуацій регіонального рівня, територія 

відноситься до несейсмічної зони (5 балів) та  „С” для особливо 

відповідальних об'єктів і споруд, що мають коефіцієнт надійності за 

відповідальністю не менш ніж 1,2 у відповідності з ГОСТ 27751-88, 

пошкодження або руйнування яких під впливом землетрусу може призвести 

до надзвичайних ситуацій державного рівня, територія відноситься до 

сейсмічних зон (6  балів відповідно). 

  

1.6.2. Екологічна ситуація 

Планувальна організація території визначається вимогами щодо її 

впорядкування, функціонального використання, інженерного облаштування 

та благоустрою. 

Актуальним є стан атмосферного повітря, водного басейну, в тому числі 

питних вод, земель та знешкодження відходів. 

Повітряний басейн 

За метеорологічними умовами ділянки кварталів відносяться до 

територій з можливо підвищеним природним потенціалом забруднення 

атмосферного повітря та характеризується несприятливими умовами 

розсіювання промислових викидів в атмосферу (районування України за 

потенціалом забруднення).  

Стан атмосферного повітря залежить від обсягів забруднюючих речовин 

стаціонарних та пересувних джерел забруднення. Пости контролю за станом 

атмосферного повітря відсутні. 

Стаціонарні джерела забруднення атмосферного повітря на даний час на 

території ділянок кварталів відсутні.  

Отже, головним джерелом забруднювання повітряного басейну 

виступає автотранспорт, який рухається по магістральних вулицях. Рішення 

детального плану території враховують джерела та зони їх впливу з точки зору 

екологічно спрямованої планувальної організації території. 

Водний басейн 

На території, що проектується, існуючі мережі господарсько-питного 

водопроводу прокладені по вул. Новокиївське шосе (квартал I); по частині 
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вулиць Лермонтова і Кутузова (квартал III). У кварталі IV існуючі мережі 

господарсько-питного водопроводу відсутні. 

На розрахунковий період на території, що проектується, передбачається 

влаштування централізованої системи водопостачання з введенням води у 

будівлі.   

На час складання проекту на території, що проектується, прокладені 

існуючі самопливні мережі господарсько-побутової каналізації по вул. 

Новокиївське шосе (квартал I); по частині вулиці Кутузова (квартал III). У 

кварталі IV існуючі мережі господарсько-побутової каналізації відсутні. 

. Генеральним планом міста Переяслав-Хмельницький, виконаним ДП 

«УКРНДПІЦИВІЛЬБУД» у 2013 році, на території міста передбачається 

влаштування централізованої системи каналізації, яка має охопити територію 

міста у проектних межах, у тому числі території, що проектується. Для 

очищення стічних вод передбачено будівництво каналізаційних очисних 

споруд на території міста Переяслав-Хмельницький. Згідно з рішеннями 

Генерального плану міста Переяслав-Хмельницький, територію, що 

проектується, передбачається охопити каналізаційними мережами у рамках 

централізованої системи каналізування міста.  

Проектом передбачається скидання стічних вод в централізовану 

каналізаційну мережу міста по вул. Новокиївське шосе з подальшим їх 

очищенням на очисних спорудах міста Переяслав-Хмельницький (квартал I). 

Враховуючи планувальну структуру та рельєф місцевості, а також згідно з 

рішеннями Генерального плану міста Переяслав-Хмельницький, для 

території, що проектується, передбачається влаштування одного басейну 

каналізування, з відведенням стічних вод від території самопливними 

мережами на каналізаційну насосну станцію (КНС), що проектуються. Від 

КНС стічні води напірними колекторами подаються до каналізаційних мереж 

міста, а через них до очисних споруд м. Переяслав-Хмельницький (квартал I, 

III, IV). 

Стан ґрунтів 

Спеціальних робіт по геохімічній зйомці ґрунтів території не 

виконувалось. Регулярного спостереження за санітарним станом ґрунтів не 

проводиться. 

Значний внесок у забруднення ґрунтового покриву припадає на зони 

(векторні) впливу діяльності автотранспорту, який рухається по магістральних 

вулицях. 

Потенційним джерелом забруднення ґрунту (а також підземних вод та 

рослинності) розглядається поверхневий стік з прилеглих територій (особливо 

транспортних магістралей). 

Варто зауважити, що забруднені ґрунти є вторинним джерелом 

забруднення підземних та поверхневих вод, а також атмосферного повітря 

через незадовільний стан покриття вулиць, недостатню кількість зелених 

насаджень. 

Акустичний режим.  
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 Основним джерелом шуму є магістральні вулиці (квартал I – вулиці 

Київське шосе, Я.Потапенка, Петропавловська). Всі зовнішні джерела 

акустичного забруднення необхідно розміщувати на відстанях від сельбищної 

території, обґрунтованих спеціальними акустичними розрахунками, які 

розробляються за методиками, узгодженими Міністерством охорони здоров’я 

України (ДСП 173-96, п.8.44). 

Санітарні розриви від червоних ліній вулиць до лінії регулювання 

житлової забудови потрібно приймати, згідно з ДСП 173-96. Система 

організації руху та реконструкція вуличної мережі, з визначенням червоних 

ліній, спрямована на вирішення транспортної проблеми. Для захисту від шуму 

і загазованості вздовж дороги передбачається смуги зелених насаджень. 

Радіаційний фон 

Відповідно постанови КМУ № 106 від 23.07.1991 року і № 600 від 

29.01.1994 року, території, що проектуються, не входять в перелік територій, 

забруднених в результаті аварії на ЧАЕС. 

Природна радіоактивність середовища не перевищує допустимих 

значень (рівні гама-фону не перевищують 12-13 мкр/год, щільність 

забруднення ґрунтів < 1 ки/км2); техногенні джерела радіаційного забруднення 

відсутні. Природні виходи радону не зареєстровані. За відсутності 

радіаційного навантаження на довкілля дозиметричний паспорт відсутній. 

Відповідно планувальні обмеження щодо радіаційних показників 

середовища відсутні. Система планувальних обмежень відсутня. 

Електромагнітне забруднення 

Джерелом електромагнітного випромінювання у межах проектних 

територій є трансформаторні підстанції та повітряні лінії напругою 0,4 та10 

кВ. Згідно Постанови КМУ від 04.03.1997 р.,№209 «Про затвердження Правил 

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

становить 2 та 10 м відповідно.  Охоронна зона для трансформаторних 

підстанцій становить 3 м від огорожі.  

Санітарно-захисна зона для ЛЕП та трансформаторних підстанцій 

напругою менше 220 кВ не встановлюється.  

Дані обмеження відносяться до постійного фактора присутності.  

Природоохоронні території та об’єкти 

У межах проектованих територій кварталів I, III та IV відсутні об’єкти 

природно-заповідного фонду. 

Природоохоронні території представлені системою прибережної 

захисної смуги ставка, розташованого у межах I кварталу, площею водного 

дзеркала менше 3 га – 25 метрів  .  

Щодо визначення водоохоронної зон та прибережної захисної смуги 

водного об’єкту варто зауважити, що протягом останніх років дане питання 

набуло особливої актуальності. Господарське використання земель в межах 

прибережних захисних смуг регламентується дією Земельного та Водного 

кодексів України. Згідно Закону України «Про внесення змін до Водного та 

Земельного кодексів України щодо прибережних захисних смуг» прибережні 
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захисні смуги встановлюються за окремими проектами землеустрою.  

На даному етапі з урахуванням сучасних вимог землекористування 

необхідне розроблення такого проекту спеціалізованою організацією. 

Екологічний каркас проектованих кварталів представлений системою 

зелених насаджень, водною акваторією (ставком) та її прибережною захисною 

смугою. Проектом передбачений інженерно-екологічний благоустрій та 

озеленення цих територій, що сприятиме оздоровленню середовища та 

забезпечить його оптимізацію. 
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1.7. Транспорт та вулично дорожня мережа 

Квартал І – обмежений Новокиївським шосе, вулицями 

Петропавлівська, Ватутіна, Ярослава Потапенка, Бажана, та рекреаційною 

зоною  

Вулично-дорожня мережа 

Транспортне обслуговування ділянки проектування здійснюється 

магістральними та житловими вулицями.  

До магістральних вулицях відноситься: 

Вул. Київське шосе. Дана вулиця проходить в південно-східній частині 

ділянки проектування, існуюча ширина проїзної частини становить 7 метрів, а 

її ширина в червоних ліній складає 30 метрів. Довжина даної вулиці в межах 

ділянки проектування складає 0,7 км. 

Вул. Ярослава Потапенка проходить фактично через центральну частину 

ділянки проектування. Протяжність даної вулиці в межах ділянки 

проектування складає 0,5 км. Ширина проїзної частини на даній вулиці 

становить 5,0-5,5 метрів, а її ширина в межах червоних ліній становить 20 

метрів. 

Вул. Петропавлівська. Дана вулиця проходить в східній частині ділянки 

проектування, існуюча ширина проїзної частини становить 5 метрів, а її 

ширина в червоних ліній складає 20 метрів. Довжина даної вулиці в межах 

ділянки проектування складає 0,4 км. 

Протяжність магістральної вуличної мережі в межах ділянки 

проектування становить 1,6 км. Щільність магістральної вуличної мережі 

становить 6,4 км/км2. 

Організація руху транспорту та пішоходів. 

Обслуговування території громадським транспортом здійснюється 

автобусним маршрутом, які проходитять по вулиці Ярослава Потапенка та 

Київському шосе. Протяжність ліній руху автобусу становить 1,2 км, а 

щільність мережі руху транспорту становить 4,8 км/км2, що вище за 

нормативні вимоги. 

 

Квартал ІІІ – обмежений вулицями Пасічна, Лермонтова, Ярослава 

Мудрого, Кутузова 

Вулично-дорожня мережа 

Транспортне обслуговування ділянки проектування здійснюється 

житловими вулицями. Всі житлові вулиці мають ширину проїзної частини 4,5-

5,5 метрів, на всіх вулицях відсутні тротуари нормативної ширини. 

Протяжність вуличної мережі в межах ділянки проектування становить 

3,3 км. Щільність вуличної мережі становить 22,0 км/км2. 

Організація руху транспорту та пішоходів 

В межах ділянки проектування не проходять лінії руху громадського 

транспорту. Обслуговування території громадським транспортом 

здійснюється автобусним маршрутом, які проходять по вулиці Підварська. 

Відстань від ліній руху громадського транспорту до території, що 
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розглядається, становить 400-550 метрів, що відповідає нормативним 

вимогам. 

 

Квартал IV – обмежений вулицями Петропавлівська, Гаяринська та 

провулком Папаніна 

Вулично-дорожня мережа 

Транспортне обслуговування ділянки проектування здійснюється 

житловими вулицями. Всі житлові вулиці мають ширину проїзної частини 4,5-

5,5 метрів, на всіх вулицях відсутні тротуари нормативної ширини. 

Протяжність вуличної мережі в межах ділянки проектування становить 

2,5 км. Щільність вуличної мережі становить 15,6 км/км2. 

Організація руху транспорту та пішоходів 

В межах ділянки проектування не проходять лінії руху громадського 

транспорту. Обслуговування території громадським транспортом 

здійснюється автобусним маршрутом, які проходять по вулиці Підварська. 

Відстань від ліній руху громадського транспорту до території, що 

розглядається, становить 350-700 метрів, що відповідає нормативним 

вимогам. 
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1.8. Інженерна інфраструктура 

Розділ виконано на підставі таких основних нормативних документів:  

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

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

 ДБН В.2.5-74:2013 «Водопостачання. Зовнішні мережі та 

споруди»; 

 ДБН В.2.5-75:2013 «Каналізація. Зовнішні мережі та споруди»; 

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

 ДБН В.2.5-77:2014 «Котельні»; 

 ДБН В.2.5-67:2013 «Опалення. Вентиляція та кондиціонування»; 

 ДБН В.2.5-20-2001 «Газопостачання»; 

 ДБН В.2.5-39-2008 «Теплові мережі»; 

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

цивільного призначення»; 

 ДБН В.1.1-7-2016 «Пожежна безпека об’єктів будівництва»; 

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

призначеної для споживання людиною»; 

 ДСТУ 3013-95 «Гідросфера. Правила контролю за відведенням 

дощових і снігових стічних вод з території міст і промислових підприємств»; 

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

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

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

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

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

Квартал І – обмежений Новокиївським шосе, вулицями 

Петропавлівська, Ватутіна, Ярослава Потапенка, Бажана, та рекреаційною 

зоною  

 Водопостачання 

На час складання проекту на території, що проектується, існуючі мережі 

господарсько-питного водопроводу прокладені по вул. Новокиївське шосе. 

 Каналізування 

На час складання проекту на території, що проектується, по частині вул. 

Кутузова прокладено існуюча самопливна мережа господарсько-побутової 

каналізації. 

Теплопостачання 

Існуючий житловий фонд кварталу III- Обмежений вулицями Пасічна, 

Лермонтова, Ярослава Мудрова, Кутузова складається з 48 садибних 

житлових будинків. 

Опалення та гаряче водопостачання індивідуальних садибних та 

блокованих житлових будинків здійснюється побудинково від індивідуальних 

побутових теплогенераторів, що працюють на природному газу. 

Крім того, на території III кварталу розташована громадська споруда. 
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Опалення та гаряче водопостачання громадської споруди  від 

електричних приладів. 

Газопостачання 

Джерело газопостачання міста Переяслав-Хмельницький – ГРС 

«Переяслав». 

На території міста встановлено газорегуляторний пункт (ГРП) для 

зниження тиску газу з високого II категорії (Ру≤0,6 МПа) до середнього 

(Ру≤0,3 МПа) та шафові регуляторні пункти (ШРП) для зниження тиску газу з 

середнього (Ру≤0,3 МПа) до низького (Ру≤0,003 МПа). 

Система газопостачання кварталу I міста Переяслав-Хмельницький - 

одноступенева, з подачею газу споживачам по газопроводах одного тиску - 

низького. 

Електропостачання 

Електропостачання споживачів електроенергії кварталу здійснюється 

від ПС 35/10 кВ «Переяслав-Хмельницький». 

Споживачі в межах кварталу отримують електроенергію по мережах 10 

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

підстанцій ТП-10/0,4 кВ. 

Телефонізація та радіофікація 

На час складання проекту на території, що проектується, відсутні 

слабострумні мережі. 

 

Квартал ІІІ – обмежений вулицями Пасічна, Лермонтова, Ярослава 

Мудрого, Кутузова 

Водопостачання 

На час складання проекту на території, що проектується, існуючі мережі 

господарсько-питного водопроводу прокладені по частині вулиць Лермонтова 

і Кутузова. 

 Каналізування 

На час складання проекту на території, що проектується, по вул. 

Новокиївське шосе прокладена існуюча самопливна мережа господарсько-

побутової каналізації. 

Теплопостачання 

Існуючий житловий фонд кварталу IV- Обмежений вулицями 

Петропавлівська, Гаяринська, провулок Папаніна складається з 60 садибних 

житлових будинків. 

Опалення та гаряче водопостачання індивідуальних садибних та 

блокованих житлових будинків здійснюється побудинково від індивідуальних 

побутових теплогенераторів, що працюють на природному газу. 

Крім того, на території IМ кварталу розташована громадська споруда. 

Опалення та гаряче водопостачання громадської споруди від 

електричних приладів. 

Газопостачання 
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Джерело газопостачання міста Переяслав-Хмельницький – ГРС 

«Переяслав».На території міста встановлено газорегуляторний пункт (ГРП) 

для зниження тиску газу з високого II категорії (Ру≤0,6 МПа) до середнього 

(Ру≤0,3 МПа) та шафові регуляторні пункти (ШРП) для зниження тиску газу з 

середнього (Ру≤0,3 МПа) до низького (Ру≤0,003 МПа). 

Система газопостачання кварталу III міста Переяслав-Хмельницький - 

одноступенева, з подачею газу споживачам по газопроводах одного тиску - 

низького. 

Електропостачання 

Електропостачання споживачів електроенергії кварталу здійснюється 

від ПС 35/10 кВ «Переяслав-Хмельницький». 

Споживачі в межах кварталу отримують електроенергію по мережах 10 

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

підстанцій ТП-10/0,4 кВ. 

Телефонізація та радіофікація 

На час складання проекту на території, що проектується, відсутні 

слабострумні мережі. 

 

 Квартал IV – обмежений вулицями Петропавлівська, Гаяринська та 

провулком Папаніна 

Водопостачання 

На час складання проекту на території, що проектується, існуючі мережі 

господарсько-питного водопроводу відсутні. 

 Каналізування 

На час складання проекту на території, що проектується, існуючі мережі 

господарсько-побутової каналізації відсутні. 

Теплопостачання 

Існуючий житловий фонд кварталу I- Обежений Новокиївським шосе, 

вулицями Петропавлівською, Ватутіна, Ярослава Потапенка, Бажана та 

рекреаційною зоною складається з 103 садибних житлових будинків. 

Опалення та гаряче водопостачання індивідуальних садибних та 

багатоквартирного житлового будинку здійснюєтьс від індивідуальних 

побутових теплогенераторів, що працюють на природному газу. 

Крім того, на території I кварталу розташовані громадські споруди. 

Опалення та гаряче водопостачання громадських споруд здійснюється  у 

відповідності до ДБН В.2.5-20-2001 «Газопостачання», ДБН В.2.2-9-99 

«Громадські будинки та споруди», ДБН В.2.5-67:2013 «Опалення. Вентиляція 

та кондиціонування», ДСТУ-Н Б В.1.1-27:2010 «Будівельна кліматологія»; 

ДБН В.2.5-77:2014 «Котельні»; ДБН В.2.2-9-99 «Громадські будинки та 

споруди», ДБН В.2.2-23-2009 «Підприємства торгівлі», ДБН В.2.2-11-2002 

«Підприємства побутового обслуговування». 

Газопостачання 

Джерело газопостачання міста Переяслав-Хмельницький – ГРС 

«Переяслав» . 
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На території міста встановлено газорегуляторний пункт (ГРП) для 

зниження тиску газу з високого II категорії (Ру≤0,6 МПа) до середнього 

(Ру≤0,3 МПа) та шафові регуляторні пункти (ШРП) для зниження тиску газу з 

середнього (Ру≤0,3 МПа) до низького (Ру≤0,003 МПа). 

Система газопостачання кварталу IV міста Переяслав-Хмельницький - 

одноступенева, з подачею газу споживачам по газопроводах одного тиску - 

низького. 

Електропостачання 

Електропостачання споживачів електроенергії кварталу здійснюється 

від ПС 35/10 кВ «Переяслав-Хмельницький». 

Споживачі в межах кварталу отримують електроенергію по мережах 10 

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

підстанцій ТП-10/0,4 кВ. 

Телефонізація та радіофікація 

На час складання проекту на території, що проектується, відсутні 

слабострумні мережі. 
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2. ПРОЕКТНІ РІШЕННЯ 

2.1. Архітектурно-планувальні рішення 

Територія проектування розташована в північно східній частині міста 

Переяслав-Хмельницький Київської області.  

Функціонально-планувальна організація, що проектується, розроблена 

на основі Генерального плану м. Переяслав-Хмельницький, який виконаний 

ДП «ДІПРОМІСТО» М 1:5000 та ряду нормативних документів, які 

регламентують забудову та планувальну структуру міста. 

Житлова забудова представлена переважно садибними та поодинокими 

багатоквартирними будівлями. 

Квартали садибної забудови з низькою щільністю пропонується 

реконструювати з ущільненням до нормативних показників. 

Громадська забудова представлена невеликими вкрапленнями, що 

забезпечують потреби існуючого та проектного населення в радіусах 

пішохідної доступності до об’єктів першочергового обслуговування 

населення, а основний осередок громадської забудови знаходиться в межах 15 

хвилинної транспортної доступності всіх трьох кварталів. 

На першу чергу реалізації детального плану території проектними 

рішеннями передбачається збереження існуючої житлової та громадської 

забудови, що сформувалась. Оскільки на даний час в межах кварталів І, ІІ, ІІІ 

є вільні від забудови території, які представлені болотами та територіями ОСГ, 

їх проектними рішеннями запропоновано освоїти під житлову садибну та 

громадську забудову із врахуванням рішень генерального плану та існуючого 

кадастрового поділу ділянок.  

Територія зелених насаджень загального користування включає в себе 

існуючі та проектні озеленені території, із розміщенням майданчиків 

відпочинку дорослого населення, дитячих, спортивних, та майданчиків збору 

побутових відходів для забезпечення потреб існуючого та проектного 

населення.  

Промислова забудова представлена існуючим комбікормовим заводом у 

І кварталі.  
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 2.2. Проектний розподіл території 

Квартал І – обмежений Новокиївським шосе, вулицями 

Петропавлівська, Ватутіна, Ярослава Потапенка, Бажана, та рекреаційною 

зоною  

Територія Кварталу І у проектних межах не зміниться і становитиме 

25,40 га.  

У структурі землекористування частка території житлової забудови 

складатиме 57,84%, громадської забудови – до 1,62%, транспортної 

інфраструктури – до 21,69%, виробничих територій – 2,95%, ландшафтних та 

рекреаційних територій – 14,72% (табл. 2.2.1.). Ліквідація 

сільськогосподарських територій пов’язана з їх освоєнням під житлову та 

громадську забудову, а також під інші цілі.  

Таблиця 2.2.1 

Баланс території Кварталу І  

№ 
Територія 

В проектних межах 

з/п га % 

1 Житлової забудови 14,69 57,84% 

1.1 Садибної про. 2,90 11,42% 

1.2 Садибної існ. 10,25 40,36% 

1.3 ущільнення 1,38 5,43% 

1.4 Батоквартирної існ. 0,16 0,63% 

2 Громадської території 0,41 1,62% 

2.1 

Організації та установи управління, 

проектні організації, кредитно-фінансові 

установи, підприємства зв’язку, юридичні 

установи, правопорядку 

0,04 0,16% 

2.1.1 Поштове відділення 0,04 0,16% 

2.2 

Підприємства торгівлі, харчування (заклади 

ресторанного господарства) та побутового 

обслуговування 

0,17 0,67% 

2.2.1 Заклад торгівлі 0,14 0,56% 

2.2.2 Заклад побутового обслуговування 0,03 0,10% 

2.3 Інша громадська забудова 0,20 0,79% 

2.3.1 Адмін. будівля 0,20 0,79% 

4 Виробничі території 0,75 2,95% 

4.1 Виробничі підприємства ІV класу 0,75 2,95% 

5 Транспортної інфраструктури 5,51 21,69% 

5.1 
Територія вулиць та доріг в межах червоних 

ліній 
5,51 21,69% 

6 Ландшафтні та рекреаційні території 3,74 14,72% 

6.1 загального користування (існ) 0,26 1,02% 

6.2 загального користування (про.) 1,38 5,43% 

6.3 
    спеціального призначення (санітарно 

захисна зелень) 
2,10 8,27% 
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8 Водних поверхонь  0,24 0,94% 

9 Інші території   

9.1 Території під інженерну іфнраструктуру 0,06 0,24% 

9 
Територія в межах населеного пункту, 

всього: 
25,40 100,00% 

 

 

Квартал ІІІ – обмежений вулицями Пасічна, Лермонтова, Ярослава 

Мудрого, Кутузова 

Територія Кварталу ІІІ у проектних межах не зміниться і становитиме 

15,20 га.  

У структурі землекористування частка території житлової забудови 

складатиме 69,41%, громадської забудови – до 0,26%, транспортної 

інфраструктури – до 25,40%, ландшафтних та рекреаційних територій – 1,84% 

(табл. 2.2.2). Ліквідація сільськогосподарських територій пов’язана з їх 

освоєнням під житлову та громадську забудову, а також під інші цілі.  

Таблиця 2.2.2 

Баланс території Кварталу ІІІ 

№ 
Територія 

В проектних межах 

з/п га % 

1 Житлової забудови 10,55 69,41% 

1.1 Садибної про. 3,48 23,89% 

1.2. Садибної існ. 6,44 42,37% 

1.3 ущільнення 0,63 4,15% 

2. Закладів освіти 0,41 2,7  

3 Громадської території 0,04 0,26% 

3.4. 

Підприємства торгівлі, харчування (заклади 

ресторанного господарства) та побутового 

обслуговування 

0,04 0,26% 

3.4.1 Заклад побутового обслуговування 0,04 0,26% 

4 Транспортної інфраструктури 3,86 25,40% 

4.1 
Територія вулиць та доріг в межах червоних 

ліній 
3,86 25,40% 

5 Ландшафтні та рекреаційні території 0,28 1,84% 

5.1 загального користування (існ) 0,13 0,86% 

5.2 загального користування (про.) 0,15 0,99% 

6 Інші території   

6.1 Території під інженерну іфнраструктуру 0,06 0,39% 

6 
Територія в межах населеного пункту, 

всього: 
15,20 100,00% 

 

Квартал IV – обмежений вулицями Петропавлівська, Гаяринська та 

провулком Папаніна 
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 Територія Кварталу IV у проектних межах не зміниться і становитиме 

16,30 га.  

У структурі землекористування частка території житлової забудови 

складатиме 71,23%, громадської забудови – до 0,12%, організації житлово-

комунального господарства – до 0,43%, транспортної інфраструктури – до 

25,95%, ландшафтних та рекреаційних територій – 2,09% (табл. 2.2.3). 

Ліквідація сільськогосподарських територій пов’язана з їх освоєнням під 

житлову та громадську забудову, а також під інші цілі.  

Таблиця 2.2.3 

Баланс території Кварталу IV 
№ 

Територія 
В проектних межах 

з/п га % 

1 Житлової забудови 11,61 71,23  

1.1 Садибної про. 4,68  28,71 

1.2. Садибної існ. 6,26  38,41 

1.3 ущільнення 0,67 4,11  

3 Громадської території 0,02  0,12 

3.4 

Підприємства торгівлі, харчування (заклади 

ресторанного господарства) та побутового 

обслуговування 

0,02  0,12 

3.4.2 Заклад побутового обслуговування 0,02  0,12 

4 
Організації житлово-комунального 

господарства 
0,07  0,43 

4.1 Дитячі та спортивні майданчики 0,07 0,43 

5 Транспортної інфраструктури 4,23  25,95 

5.1 
Територія вулиць та доріг в межах червоних 

ліній 
4,23  25,95 

6 Ландшафтні та рекреаційні території 0,34 2,09 

6.1 загального користування (існ) 0,05  0,31 

6.2 загального користування (про.) 0,29  1,78 

6 Інші території 0,1 0,61 

6.1 Території під інженерну іфнраструктуру 0,1 0,61 

7 
Територія в межах населеного пункту, 

всього: 
16,30 100  
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2.3. Переважні, супутні і допустимі види використання території 

Переважні та допустимі види використання визначено з дотриманням 

вимог Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» та 

окремих деталізацій його положень, зокрема:  

 з урахуванням попередніх рішень щодо планування і забудови 

території;   

 з виділенням зон обмеженої містобудівної діяльності та 

визначенням обмежень використання територій у відповідних зонах згідно до 

державних будівельних норм, стандартів і правил та санітарних, пожежних та 

інших спеціальних норм і правил з питань захисту територій від дії 

надзвичайних ситуацій природного та техногенного характеру, охорони 

навколишнього природного середовища;   

 з відображенням існуючої забудови територій, інженерно-

транспортної інфраструктури, а також основних елементів планувальної 

структури територій у визначених межах, з урахуванням забезпечення їх 

реконструкції та розвитку, раціонального природокористування і 

ресурсозбереження; 

 з визначенням у функціональних зонах будівельного зонування 

територій з виділенням граничної поверховості (висотності) забудови, 

планувальної організації, допустимих перетворень під час будівельної 

діяльності;  

 з встановленням для кожної функціональної зони допустимих 

видів забудови та іншого використання земельних ділянок з урахуванням 

державних, громадських та приватних інтересів, вимог державних 

будівельних норм щодо граничних показників щільності населення, 

забезпечення населення прибудинковими територіями, зеленими 

насадженнями загального користування, об’єктами соціальної сфери, 

інженерно-транспортної інфраструктури;  

 з узгодженням меж функціональних зон з межами планувальних 

утворень (кварталів), природних комплексів, смугами санітарно-захисних, 

санітарних, охоронних зон та інших зон обмеженого використання земель, 

червоними лініями, межами основних землеволодінь і землекористувань.  

Переважний вид використання території – вид використання, який 

відповідає переліку дозволених видів для даної зони і не потребує 

спеціального погодження. До них відносяться види забудови та використання 

територій, які за умови дотримання будівельних норм та стандартів безпеки, 

інших обов'язкових вимог, не можуть бути заборонені.  

Супутній вид використання території – вид використання, який є 

дозволеним та необхідним для забезпечення функціонування переважного 

виду використання земельної ділянки. До допустимих видів забудови та 

використання території у межах окремих зон відносяться види забудови та 

використання нерухомості, для яких необхідне отримання відповідних 

узгоджень або відповідних дозволів.  

Спеціальне погодження – погодження щодо видів землекористування, 
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використання нерухомості, які не відповідають переліку переважних та 

супутніх видів використання для зазначеної територіальної зони, але 

відносяться до допустимих.  

Для кожної зони встановлюються, як правило, декілька видів 

допустимого використання території.  

Інженерно-технічні об'єкти, споруди та комунікації, що забезпечують 

реалізацію переважних та допустимих видів використання території (електро-

, водо-, газо- забезпечення, каналізація, телефонізація тощо), є також 

дозволеними, за умови їх відповідності будівельним нормам та правилам, 

технологічним стандартам безпеки, що підтверджуються при узгодженні 

містобудівної документації.  

 Інженерно-технічні об'єкти, споруди, що розташовуються на спеціально 

виділених для них земельних ділянках, і які забезпечуватимуть використання 

та функціонування об'єктів нерухомості в масштабах однієї або декількох зон, 

є об'єктами, для яких необхідне отримання відповідних узгоджень. 

 Громадські зони 

Зони розміщення об’єктів повсякденного обслуговування. 

Призначаються для розташування магазинів, торговельних закладів, закладів 

обслуговування та супутніх до них елементів транспортної інфраструктури. 

Зони призначені для обслуговування населення, що мешкає в житлових 

районах. До зон відносяться елементи центрів районного значення. В зонах 

можуть розташовуватись житлові будинки. 

Навчальні зони дошкільних установ та закладів середньої 

освіти  

Зону формують території, на яких за містобудівною документацією 

розміщуються об'єкти, що відносяться до закладів освіти ти виховання.   

Переважні види використання:  

-  загальноосвітні школи, ліцеї, гімназії;  

-  дитячі дошкільні установи;  

- навчально-виховні комплекси;   

- центри раннього розвитку;  

- заклади позашкільної освіти ( спортивні, музичні, художні та інші 

спеціалізовані школи);  

- центри комп’ютерного навчання;  

- малі декоративні архітектурні форми та елементи благоустрою.   

Супутні види використання:  

- зелені насадження обмеженого користування (сквери, озеленені 

простори);  

- спортзали, басейни, фізкультурно-оздоровчі комплекси;  

- спортивні майданчики, тенісні корти;  

- кабінети лікарів, медпункти;  

- підприємства громадського харчування.  

Допустимі види використання  

(потребують спеціального дозволу та погодження):  
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- об’єкти інженерної інфраструктури,  що пов’язані з 

експлуатацією існуючих будівель і споруд;  

- гаражі та стоянки для постійного зберігання транспортних 

засобів для обслуговування існуючих в зоні об’єктів. 

 

Житлові зони  

До житлових зон відносяться території, що призначаються для 

розташування житлових будинків, споруд для зберігання індивідуальних 

транспортних засобів, окремих вбудованих чи прибудованих об’єктів 

соціального і культурно-побутового обслуговування населення та інших 

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

створюють негативного впливу на навколишнє середовище.  

Житлові зони призначені для забудови житловими будинками різних 

типів і поверховості в залежності від місця розташування і характеру забудови 

населеного пункту та в районах, передбачених містобудівною документацією 

під нову житлову забудову. 

Садибна забудова  

Призначається для розташування одноквартирних житлових будинків 

до 3 поверхів (без урахування мансарди) із земельними ділянками або 

зблокованих житлових будинків на сусідніх земельних ділянках.  

Переважні види використання земельних ділянок: 

- одно- та двоквартирні індивідуальні житлові будинки (з 

присадибними ділянками) (до 3-х поверхів); 

- окремо розташовані або вбудовано-прибудовані об'єкти 

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

обслуговування; 

Розміри житлових будинків, господарських будівель (площа забудови, 

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

проектом забудови території індивідуального будівництва, виходячи з умов 

дотримання необхідних протипожежних, санітарно-гігієнічних та 

містобудівних вимог. 

У разі розбіжності вимог архітектурно-містобудівних, протипожежних 

та санітарно-захисних розривів приймаються найбільші з них. 

Супутні переважним видам використання: 

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

ділянками (відповідно до містобудівної документації);  

- окремо розташовані та  вбудовано-прибудовані індивідуальні 

гаражі на 1-2 автомобілі; 

- окремо розташовані або вбудовано-прибудовані господарські 

будівлі; 

- оранжереї та теплиці. 

Допустимі види використання: 

- технічні будівлі і споруди для обслуговування даної зони; 
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- тимчасові павільйони та кіоски для  різноманітних видів 

роздрібної торгівлі та обслуговування; 

- артезіанські свердловини; 

- ветеринарні прийомні пункти та аптеки. 

Ландшафтно-рекреаційні зони 

Рекреаційні зони озеленених територій загального користування 

(призначаються для повсякденного відпочинку населення і включають парки, 

сквери, бульвари). 

Переважні види використання земельних ділянок: 

- розміщення зелених насаджень загального користування 

(лісопарки, парки, сади, сквери, бульвари); 

- некапітальні об'єкти фізичної культури і спорту, спортивні 

майданчики; 

- некапітальні місця короткочасного відпочинку з відповідним 

обладнанням. 

Супутні переважним видам використання: 

- споруди комунальної та інженерної інфраструктури, необхідної 

для обслуговування даної зони або загальносільської території; 

- пішохідні доріжки; 

- тимчасові нежитлові споруди. 

Допустимі види використання (потребують спеціального дозволу або 

погодження): 

- малі архітектурні форми; 

- тимчасові павільйони і кіоски для роздрібної торгівлі; 

- автостоянки для тимчасового зберігання автомобілів. 

Території зелених насаджень спеціального призначення (санітарно- 

захисна зелень) 

Зона призначена для забезпечення правових умов створення і 

збереження спеціальних зелених насаджень як фактору захисту 

навколишнього природного середовища від негативного антропогенного 

впливу, захисту житлової забудови від негативного впливу виробничих 

підприємств, вибухонебезпечних магістральних мереж та ін. 

Переважні види використання: 

- зелені насадження; 

- пішохідні доріжки; 

- квітники, газони багаторічні. 

Супутні переважним видам використання: 

- транспортні комунікації; 

- споруди інженерної інфраструктури; 

- малі архітектурні форми декоративно-технологічного 

призначення. 

Допустимі види використання (потребують спеціального дозволу або 

погодження): 

- стоянки автотранспортних засобів; 
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- торгівельні комплекси; 

- пожежні депо; 

- науково-дослідні лабораторії; 

- підприємства громадського харчування; 

- лазні; 

- адміністративні споруди. 

Зона транспортної інфраструктури    

Транспортна зона призначається для розташування смуг відводу 

об’єктів транспорту:  

Переважні види використання:  

- паркінги та автостоянки,  

- гаражі;  

- АЗС, СТО;  

Супутні види використання:  

- елементи освітлення та благоустрою; -  

- споруди комунальної та інженерної інфраструктури, необхідної 

для обслуговування даної зони;  

- відділення, пункти поліції, об’єкти пожежної охорони.   

- пожежні пости;  

- громадські вбиральні.  

Допустимі види використання: 

(потребують спеціального дозволу та погодження):  

- тимчасові споруди для здійснення підприємницької діяльності з 

обмеженням асортименту товарів та послуг, що можуть бути розташовані 

виключно у визначених місцях, погоджених в установленому порядку.   

Зони вулиць і доріг  

Транспортна зона вулиць і доріг призначається для розташування 

вулиць і доріг.   

Переважні види використання:   

- проїзні частини, пішохідні тротуари вулиць;  

- підземні пішохідні переходи з виходами;  

- захисні зелені насадження;  

- пункти зупинки пасажирського транспорту та їх обладнання.  

- транспортні розв’язки, естакади, мости, тунелі.  

Супутні види використання:  

- майданчики для тимчасової стоянки автотранспорту;  

- споруди лінійного та енергетичного господарства;  

- споруди сигналізації та зв’язку міського електротранспорту;  

- інженерні комунікації;  

- шумозахисні екрани, відбійники;  

- дорожня інформація, знаки дорожнього руху, щогли освітлення. 

Допустимі види використання, що потребують спеціального дозволу та 

погодження:  
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- тимчасові споруди торгівельного призначення з обмеженням 

торгівельного асортименту, що можуть бути розташовані виключно у 

визначених місцях, погоджених в установленому порядку;  

- бульвари, малі декоративні архітектурні форми (фонтани, клумби, 

декоративні зелені насадження, скульптури, майданчики відпочинку);  

- АЗС та СТО за умови можливості дотримання пожежних 

відстаней; 

- Об’єкти, що заборонені в межах червоних ліній:  

- ті, що займають площу більш 30 кв.м. та мають фундаменти;  

-  елементи зовнішньої реклами, що погіршують умови видимості;  

- елементи благоустрою, включаючи зелені насадження заввишки 

0,5 м у зоні трикутника видимості. 

Зона інженерної інфраструктури 

До даних територій відносяться ті ділянки, на котрих за містобудівною 

документацією розміщуються свердловини. 

Переважні види використання: 

- інженерні мережі; 

- водозабірні споруди; 

- насосні станції. 

Супутні переважним видам використання: 

- об'єкти, що пов'язані з експлуатацією інженерних споруд; 

- зелені насадження спеціального призначення; 

- технологічні проїзди. 

Допустимі види використання (потребують спеціального дозволу або 

погодження): 

- ГРС, ГРП, ГЕС, ТЕЦ; 

- котельні;  

- очисні споруди; 

- коридори мереж; 

- інші споруди інженерної інфраструктури. 
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2.4. Першочергові заходи 

У складі першочергових робіт передбачаються наступні заходи: 

- Закладання у кабель ліній електропередач 10 кВ (у кварталі І, ІІІ); 

- осушування територій заболоченості (у кварталі І, ІІІ); 

 облаштування ділянок для встановлення контейнерів для збору 

побутового сміття (у всіх трьох кварталах); 

 реконструкція існуючих вулиць з покращенням технічних 

характеристик (квартал І, ІІІ, ІV); 

 заборона нового будівництва в охоронних зонах від ліній 

електропередач, при наявних ЛЕП без закладання у кабель (у кварталі І, ІІІ); 

 прокладання нової вулично-дорожньої мережі (квартал І, ІІІ, ІV); 

Усі проектні рішення детального плану передбачені на розрахунковий етап, 

згідно завдання на проектування детального плану території – 5 років. Для 

реалізації ДПТ необхідно розробити робочу документацію з уточненням 

рекомендацій та проектних пропозицій детального плану території. При 

реалізації рішень ДПТ необхідне виконання наступних заходів: 

- Протипожежні заходи (підрозділ 2.11.9 Пояснювальної записки); 

- Заходи щодо оздоровлення навколишнього середовища (підрозділ 2.9 

Пояснювальної записки); 

- Заходи щодо санітарного очищення території (підрозділ 2.11.8 Пояснювальної 

записки). 
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2.5. Охорона культурної спадщини 

Згідно даних містобудівної документації наявні наступні об’єкти 

культурної спадщини: 

 

№ Назва пам’ятки Адрес Примітка 

 

1 

 

Будівля волосної управи 

Новокиївське шосе, 

46 (Квартал І) 

Пам’ятка 

архітектури поч. 

ХХ ст. 

 

За умови виявлення нових об’єктів культурної спадщини при проведенні 

будь-яких земельних робіт на території що розглядається повинні 

виконуватися наступні норми Законів України:  

1. Обов’язкове проведення археологічних розвідок території 

зазначеної земельної ділянки та врахування результатів цієї розвідки при 

передачі земельних ділянок у власність чи користування, у тому числі під 

будівництво. 

2. Визначення меж територій археологічних об’єктів з їх 

координуванням. 

3. Укладення з користувачами охоронних договорів на всі об’єкти 

археологічної спадщини для забезпечення їх належної охорони і відповідно до 

вимог чинного законодавства (стаття 23 Закону України «Про охорону 

культурної спадщини»). 

4. Заборона приватизації земельних ділянок під пам’ятками та 

об’єктами археології (стаття 14, 17 Закону України «Про охорону культурної 

спадщини», листа Держкультурспадщини від 06.12.2010 №22-3609/10, листа 

Міністерства культури України від 19.05.2011 №344/22/15-11). 

5. Передбачення проведення охоронних археологічних досліджень у 

випадку планування будівництва у межах пам’яток та об’єктів археології 

(стаття 37 Закону України «Про охорону культурної спадщини»). 

І. Закон України «Про охорону культурної спадщини»  

стаття 36: 

1. Якщо під час проведення будь-яких земляних робіт виявлено знахідку 

археологічного або історичного характеру, виконавець робіт зобов'язаний 

зупинити їх подальше ведення і протягом однієї доби повідомити про це 

відповідний орган охорони культурної спадщини, на території якого 

проводяться земляні роботи. 

2. Земляні роботи можуть бути відновлені лише згідно з письмовим 

дозволом відповідного органу охорони культурної спадщини після 

завершення археологічних досліджень відповідної території. 

та стаття 37: 

- Будівельні, меліоративні, шляхові та інші роботи, що можуть призвести 

до руйнування, знищення чи пошкодження об'єктів культурної спадщини, 

проводяться тільки після повного дослідження цих об'єктів за рахунок коштів 

замовників зазначених робіт.  
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- Роботи на щойно виявлених об'єктах культурної спадщини 

здійснюються за наявності письмового дозволу відповідного органу охорони 

культурної спадщини на підставі погодженої з ним науково-проектної 

документації. 

- З метою захисту об'єктів археології, у тому числі тих, що можуть бути 

виявлені, проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок у 

випадках, передбачених Земельним кодексом України (2768-14), 

погоджуються органами охорони культурної спадщини. 

ІІ. Закон України «Про охорону археологічної спадщини»  

стаття 19: 

Юридичні і фізичні особи, у користуванні або володінні яких 

перебувають археологічні об'єкти або предмети, зобов'язані: 

- дотримуватися всіх вимог законодавства щодо охорони і використання 

археологічних об'єктів або предметів; 

- виконувати всі необхідні роботи виробничого характеру згідно з 

дозволом; 

- негайно інформувати про нововиявлені об'єкти або предмети в межах 

території, яку вони використовують для своєї діяльності; 

- сприяти і не перешкоджати будь-яким роботам з виявлення, обліку та 

вивчення археологічних об'єктів або предметів. 

та стаття 22:  

Юридичні і фізичні особи, дії або бездіяльність яких завдали шкоди 

археологічній спадщині, несуть відповідальність відповідно до законодавства 

України. 
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2.6. Житловий фонд та розселення 

Квартал І – обмежений Новокиївським шосе, вулицями 

Петропавлівська, Ватутіна, Ярослава Потапенка, Бажана, та рекреаційною 

зоною  

На розрахунковий період до 2023 року очікується зростання чисельності 

населення Кварталу І, що зумовлено в основному механічним приростом у 

результаті   збільшення території житлової забудови, покращення благоустрою 

кварталу та притягаючої сили трудових ресурсів м. Переяслав-Хмельницький 

як районного центру.  

Чисельність постійно проживаючого населення Кварталу І на кінець 

розрахункового періоду зросте в 1,96 разів і становитиме, як очікується, 490 

осіб.  

За прогнозом демографічної ситуації в Київській області в цілому та в 

місті Переяслав-Хмельницький зокрема кількість народжуваних у період з 

2018 року до 2023 року коливатиметься в діапазоні від 7 до 10 осіб на 1000 

мешканців, а кількість померлих дещо перевищуватиме цей показник, що 

визначатиме від’ємний природний приріст чисельності населення міста.  

Механічний приріст населення Кварталу І в розрахунковий період 

матиме позитивну тенденцію. Згідно прогнозу, за рахунок міграційних 

процесів кількість мешканців кварталу щорічно зростатиме на 50-70 осіб 

(табл. 2.6.1.; табл. 2.6.2).  

Таблиця 2.6.1 

Показники перспективного руху населення Кварталу І у 2018-

2023рр 

осіб 
За рік 2019 2020 2021 2022 

Загальний приріст (+) 
чи зменшення (-) 

+50 +65 +70 +55 

Таблиця 2.6.2 

Перспективна динаміка зміни чисельності населення Кварталу І у 

2018-2023рр 

осіб 
За рік 2018 2019 2020 2034 2038 

Загальна кількість 

постійного населення  
250 300 365 435 490 

 

На перспективу механічний приріст жителів кварталу буде 

забезпечуватись за рахунок осіб у працездатному віці. Протягом 

розрахункового періоду чисельність населення в цій віковій групі зросте з 178 

осіб у 2018 році до 295 осіб у 2023 році.  

Враховуючи фактор природнього старіння населення, частка 

працездатного населення, знизиться до 60 % від загальної чисельності 

кварталу.  

Відповідно до представленого Інститутом демографії та соціальних 

досліджень імені М.В. Птухи НАН України комплексного демографічного 
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прогнозу України на період до 2050 року кількість осіб старше працездатного 

віку на момент закінчення розрахункового періоду становитиме 0,283 особи 

старше працездатного віку у розрахунку на 1 особу працездатного віку.  

Таким чином, при чисельності населення працездатного віку 295 осіб, 

кількість осіб старше працездатного віку становитиме 83 особи, що 

складатиме 16,94%, а молодше працездатного віку – 112 осіб, що становитиме 

22,86. 

 Згідно проектних рішень детального плану території житлове 

будівництво спрямоване на поліпшення житлового фонду кварталу та умов 

проживання його мешканців. Коефіцієнт сімейності, що Генереальним планом 

Переяслава-Хмельницького встановлений як 2,4-2,6, враховуючи кращу 

демографічну ситуацію, ніж загальноміська, для населення Кварталу І буде 

складати приблизно 3,0. 

 Проектними рішеннями планується зберегти існуючу багатоквартирну 

забудову, де можливо буде проживати близько 82 осіб. 

Передбачений наступний розподіл проектних садибних ділянок в межах 

території кварталу: 1 ділянка площею 0,06 га в північно-західній частині 

території; 4 ділянки площею 0,075 га в центральній (2 од.), північній (1 од.) та 

східній (1 од.) частинах; 9 ділянок площею 0,08 га в північно-західній (5 од.), 

центральній (1 од.) та північно-східній (3 од.) частинах; 5 ділянок площею 

0,085 га в північно-західній частині; 6 ділянок площею 0,09 га в північно-

західній (2 од.) та північно-східній (4 од.) частинах; 8 ділянок площею 0,1 га в 

західній (6 од.), північно-східній (2 од.) частинах.  

 Загалом передбачено зведення 21195 м2 площі житлових будинків, що 

значно збільшить нинішній обсяг житлового фонду, площа котрого, на кінець 

розрахункового періоду, має становити близько 21195 м2
. Це дозволить 

встановити стабільний рівень середньої житлової забезпеченості мешканців 

кварталу, який складатиме 43,25 м2 на  особу. 

Таблиці 2.6.3. 

Проектний житловий фонд Кварталу І 

Тип житлового 

фонду 

Проектний житловий фонд 
Загальна 

площа, м
2
 

Кількість 

населення, 

осіб будинків квартир 

Садибна забудова 136 - 19305 408 

Багатоквартирна 

забудова 
- 28 1890 82 

 

Квартал ІІІ – обмежений вулицями Пасічна, Лермонтова, Ярослава 

Мудрого, Кутузова 

На розрахунковий період до 2023 року очікується зростання чисельності 

населення Кварталу ІІІ, що зумовлено в основному механічним приростом у 

результаті   збільшення території житлової забудови, покращення благоустрою 

кварталу та притягаючої сили трудових ресурсів м. Переяслав-Хмельницький 

як районного центру.  

Чисельність постійно проживаючого населення Кварталу ІІІ на кінець 
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розрахункового періоду зросте в 2,43 рази і становитиме, як очікується, 260 

осіб.  

За прогнозом демографічної ситуації в Київській області в цілому та в 

місті Переяслав-Хмельницький зокрема кількість народжуваних у період з 

2018 року до 2023 року коливатиметься в діапазоні від 7 до 10 осіб на 1000 

мешканців, а кількість померлих дещо перевищуватиме цей показник, що 

визначатиме від’ємний природний приріст чисельності населення міста.  

Механічний приріст населення Кварталу ІІІ в розрахунковий період 

матиме позитивну тенденцію. Згідно прогнозу, за рахунок міграційних 

процесів кількість мешканців кварталу щорічно зростатиме на 30-60 осіб 

(табл. 2.6.4; табл. 2.6.5).  

Таблиця 2.6.4 

Показники перспективного руху населення Кварталу ІІІ у 2018-

2023рр 

осіб 
За рік 2019 2020 2021 2022 

Загальний приріст (+) 

чи зменшення (-) 
+22 +45 +55 +35 

Таблиця 2.6.5 

Перспективна динаміка зміни чисельності населення Кварталу ІІІ у 

2018-2023рр 

осіб 
За рік 2018 2019 2020 2034 2038 

Загальна кількість 

постійного населення  
103 125 170 225 260 

 

На перспективу механічний приріст жителів кварталу буде 

забезпечуватись за рахунок осіб у працездатному віці. Протягом 

розрахункового періоду чисельність населення в цій віковій групі зросте з 70 

осіб у 2018 році до 156 осіб у 2023 році.  

Враховуючи фактор природнього старіння населення, частка 

працездатного населення, знизиться до 60 % від загальної чисельності 

кварталу.  

Відповідно до представленого Інститутом демографії та соціальних 

досліджень імені М.В. Птухи НАН України комплексного демографічного 

прогнозу України на період до 2050 року кількість осіб старше працездатного 

віку на момент закінчення розрахункового періоду становитиме 0,283 особи 

старше працездатного віку у розрахунку на 1 особу працездатного віку.  

Таким чином, при чисельності населення працездатного віку 156 осіб, 

кількість осіб старше працездатного віку становитиме 44 особи, що 

складатиме 16,92%, а молодше працездатного віку – 60 особи, що становитиме 

23,08. 

 Згідно проектних рішень детального плану території житлове 

будівництво спрямоване на поліпшення житлового фонду кварталу та умов 

проживання його мешканців. Коефіцієнт сімейності, що Генереальним планом 
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Переяслава-Хмельницького встановлений як 2,4-2,6, враховуючи кращу 

демографічну ситуацію, ніж загальноміська, для населення Кварталу ІІІ буде 

складати приблизно 3,0. 

Проектними рішеннями передбачений наступний розподіл проектних 

садибних ділянок в межах території кварталу: 3 ділянки площею по 0,06 га в 

південній (2 од.) та західній (1 од.) частинах; 1 ділянка площею 0,065 га в 

центральній частині; 9 ділянок площею по 0,07 га в центральній (5 од.), 

північній (1 од.) та західній (3 од.) частинах; 7 ділянок площею по 0,075 га в 

західній (2 од.), центральній (1 од.), північній (2 од.), східній (2 од.) частинах; 

6 ділянок площею по 0,09 га в північній частині; 3 ділянки площею по 0,095 га 

в західній (1 од.) та південній (2 од.) частинах; 7 ділянок площею по 0,1 га в 

західній (2 од.), північній (4 од.), південно-східній (1 од.) частинах.  

 Загалом передбачено зведення 5265 м2 площі житлових будинків, що 

значно збільшить нинішній обсяг житлового фонду, площа котрого, на кінець 

розрахункового періоду, має становити близько 10 205 м2
. Це дозволить 

встановити стабільний рівень середньої житлової забезпеченості мешканців 

кварталу, який складатиме 39,25 м2 на  особу. 

Таблиці 2.6.6 

Проектний житловий фонд Кварталу ІІІ 

Тип житлового 

фонду 

Проектний житловий фонд Загальна 

площа, м
2
 

Кількість 

населення, 

осіб 
будинків 

Садибна забудова 86 10205 260 

 

Квартал IV – обмежений вулицями Петропавлівська, Гаяринська та 

провулком Папаніна 

На розрахунковий період до 2023 року очікується зростання чисельності 

населення Кварталу ІV, що зумовлено в основному механічним приростом у 

результаті   збільшення території житлової забудови, покращення благоустрою 

кварталу та притягаючої сили трудових ресурсів м. Переяслав-Хмельницький 

як районного центру.  

Чисельність постійно проживаючого населення Кварталу ІV на кінець 

розрахункового періоду зросте в 3,11 рази і становитиме, як очікується, 330 

осіб.  

За прогнозом демографічної ситуації в Київській області в цілому та в 

місті Переяслав-Хмельницький зокрема кількість народжуваних у період з 

2018 року до 2023 року коливатиметься в діапазоні від 7 до 10 осіб на 1000 

мешканців, а кількість померлих дещо перевищуватиме цей показник, що 

визначатиме від’ємний природний приріст чисельності населення міста.  

Механічний приріст населення Кварталу ІV в розрахунковий період 

матиме позитивну тенденцію. Згідно прогнозу, за рахунок міграційних 

процесів кількість мешканців кварталу щорічно зростатиме на 30-60 осіб 

(табл. 2.6.7; табл. 2.6.8).  
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Таблиця 2.6.7 

Показники перспективного руху населення Кварталу IV у 2018-

2023рр 

осіб 
За рік 2019 2020 2021 2022 

Загальний приріст (+) 

чи зменшення (-) 
+49 +55 +65 +55 

Таблиця 2.6.8 

Перспективна динаміка зміни чисельності населення Кварталу IV у 

2018-2023рр 

осіб 
За рік 2018 2019 2020 2034 2038 

Загальна кількість 

постійного населення  
106 155 210 275 330 

 

На перспективу механічний приріст жителів кварталу буде 

забезпечуватись за рахунок осіб у працездатному віці. Протягом 

розрахункового періоду чисельність населення в цій віковій групі зросте з 55 

осіб у 2018 році до 198 осіб у 2023 році.  

Це сприятиме підвищенню високої частки працездатного населення, яка 

в перспективі становитиме понад 60% від загальної чисельності населення.  

Відповідно до представленого Інститутом демографії та соціальних 

досліджень імені М.В. Птухи НАН України комплексного демографічного 

прогнозу України на період до 2050 року кількість осіб старше працездатного 

віку на момент закінчення розрахункового періоду становитиме 0,283 особи 

старше працездатного віку у розрахунку на 1 особу працездатного віку.  

Таким чином, при чисельності населення працездатного віку 198 осіб, 

кількість осіб старше працездатного віку становитиме 56 осіб, що складатиме 

16,97%, а молодше працездатного віку – 76 осіб, що становитиме 23,03. 

 Згідно проектних рішень детального плану території житлове 

будівництво спрямоване на поліпшення житлового фонду кварталу та умов 

проживання його мешканців. Коефіцієнт сімейності, що Генереальним планом 

Переяслава-Хмельницького встановлений як 2,4-2,6, враховуючи кращу 

демографічну ситуацію, ніж загальноміська, для населення Кварталу ІV буде 

складати приблизно 3,0. 

Проектними рішеннями передбачений наступний розподіл проектних 

садибних ділянок в межах території кварталу: 3 ділянки площею по 0,065 га в 

південній (1 од.) та центральній (2 од.) частинах; 1 ділянка площею 0,067 га в 

східній частині, 1 ділянка площею 0,068 га в східній частині; 7 ділянок площею 

по 0,07 га в  північній (1 од.), в південній (2 од.) та західній (4 од.) частинах; 1 

ділянка площею 0,075 га в південній частині; 5 ділянок площею по 0,08 га в 

південій (1 од.), західній (2 од.), північній (1 од) та в східній (1 од.) частинах; 

2 ділянки площею по 0,08 га в північно-західній та північній частинах; 8 
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ділянок площею по 0,09 га в північній (3 од.), західній (1 од.), центральній (2 

од.), південній (2 од.) частинах; 22 ділянки площею по 0,01 га  в західній (5 

од.), північній (9 од.), центральній (6 од.), південній (2 од.) частинах.  

 Загалом передбачено зведення 6885 м2 площі житлових будинків, що 

значно збільшить нинішній обсяг житлового фонду, площа котрого, на кінець 

розрахункового періоду, має становити близько 12 735 м2
. Це дозволить 

встановити стабільний рівень середньої житлової забезпеченості мешканців 

кварталу, який складатиме 38,59 м2 на особу. 

Таблиці 2.6.9 

Проектний житловий фонд Кварталу ІV 

Тип житлового 

фонду 

Проектний житловий фонд Загальна 

площа, м
2
 

Кількість 

населення, 

осіб 
будинків 

Садибна забудова 110 12735 330 
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2.7. Об'єкти та установи виробничої й невиробничої сфери 

Квартал І – обмежений Новокиївським шосе, вулицями 

Петропавлівська, Ватутіна, Ярослава Потапенка, Бажана, та рекреаційною 

зоною  

 З метою забезпечення нормативного рівня соціального забезпечення 

населення проектом передбачено реконструкція старих та будівництво нових 

об’єктів виробничої та невиробничої сфери. 

  Заклади освіти  

Проектними рішеннями була вирішена проблема забезпеченості жителів 

території Кварталу І закладами дошкільної освіти, шляхом будівництва 

закладу дошкільної освіти в Кварталі ІІІ з місткістю 85 осіб, що буде 

розташований в п’ятнадцятихвилинній пішохідній доступності.  

Підприємства торгівлі, харчування та побутового обслуговування 

Проектними рішеннями передбачається збереження наявних 4 закладів 

торгівлі із задіяністю 14 робочими місцями (2 магазини продовольчих товарів 

та 2 магазини непродовольчих товарів), що розміщені в північно-східній, 

північно-західній, східній та південній частинах території, оскільки ці об'єкти 

в повній мірі забезпечують потреби жителів кварталу.   

Передбачається до кінця розрахункового періоду закінчення 

реконструкції та відновлення функціонування закладу побутового 

обслуговування, з можливістю працевлаштування 2 осіб площею будівлі 30 м2. 

Організації та установи управління, проектні організації, кредитно-

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

Заклади цієї сфери згідно з проектними рішеннями не зазнають змін. Так 

у південній частині Кварталу І розташована адміністративна будівля (пам'ятка 

архітектури) площею 289 м2, де працюватиме 14 осіб, а в східній частині 

території кварталу розміщене поштове відділення площею будівлі 64 м2, де 

працюватиме 2 особи. 

Організації житлово-комунального господарства 

 Відповідно до проектних рішень детального плану території Кварталу І 

передбачено поліпшення благоустрію території шляхом влаштування 

майданчиків для дітей, для відпочинку дорослого населення, спортивного 

майданчику в північній та південно-східній частинах території, а також 

майданчику для збирання побутових відходів у північно-східній частині 

території. 

У цілому, забезпечення потреб населення Кварталу І в закладах 

культурно-побутового обслуговування, відповідно до діючих нормативів ДБН 

Б.2.2-12:2018 «Планування і забудова територій», наведений у табл. 2.7.1. 

Таблиця 2.7.1 

Забезпечення потреб у закладах культурно-побутового обслуговування 
№ 

з/п 

Найменування 

установ та 

підприємств 

обслуговування 

Одиниця 

виміру 

Нормативи 

ДБН Б.2.2.-

12:2018 

Розрах

ункова 

потреб

а 

Існуючі 

установи, що 

зберігаються на 

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

обслуговування 

1. Підприємства 

торгівлі 

м2 торгової 

площі 

120 м2 на 1000 

жителів 

300 30 0 

2. Майстерні 

побутового 

обслуговування 

робочих 

місць 

2 на 1000 

жителів 

2 - 

Організації та установи управління, проектні організації, кредитно-фінансові установи, 

підприємства зв’язку, юридичні установи, правопорядку 

3. Адміністративна 

будівля 

Робочих 

місць 

За завданням 

на 

проектування 

14 14 

4. Відділення зв'язку об'єкт Об'єкт на 1 

тис. осіб 

1 1 

 

Промисловість, транспорт, комунально-складське господарство 

 Проектними рішеннями передбачно продовження функціонування 

комбікормового заводу у східній частині Кварталу І, проте з проведенням 

упорядкування території, зменшення площі ділянки до 0,75 га та встановлення 

площі будівель близько 4500 м2. Кількість працівників на цьому об'єкті 

продовжить становити 35 осіб. 

 

Квартал ІІІ – обмежений вулицями Пасічна, Лермонтова, Ярослава 

Мудрого, Кутузова 

 З метою забезпечення нормативного рівня соціального забезпечення 

населення проектом передбачено реконструкція старих та будівництво нових 

об’єктів виробничої та невиробничої сфери. 

  Заклади освіти  

Проектними рішеннями була вирішена проблема забезпеченості жителів 

території Кварталу ІІІ закладами дошкільної освіти, шляхом будівництва 

закладу дошкільної освіти в південній частині території кварталу з місткістю 

85 осіб, площею будівлі 2352 м2, що зможе забезпечувати також Квартал І та 

Квартал ІV.   

Підприємства торгівлі, харчування та побутового обслуговування 

Проектними рішеннями планується збереження наявного підприємства 

харчування в південно-східній частині Кварталу ІІІ, що передбачений на 40 

місць, площею будівлі 196 м2 із залученням  7 робочих місць.  

Організації житлово-комунального господарства 

 Відповідно до проектних рішень детального плану території Кварталу 

ІІІ передбачено поліпшення благоустрію території шляхом влаштування 

майданчиків для дітей та для збирання побутових відходів в північній та 

південно-східній частинах території, а також спортивного майданчику у 

північно-східній частині території. 

У цілому, забезпечення потреб населення Кварталу ІІІ в закладах 

культурно-побутового обслуговування, відповідно до діючих нормативів ДБН 

Б.2.2-12:2018 «Планування і забудова територій», наведений у табл. 2.7.2. 
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Таблиця 2.7.2 

Забезпечення потреб у закладах культурно-побутового обслуговування 
№ 

з/п 

Найменування 

установ та 

підприємств 

обслуговування 

Одиниця 

виміру 

Нормативи 

ДБН Б.2.2.-

12:2018 

Розрахунко

ва потреба 

Існуючі 

установи, 

що 

зберігають

ся на 

перспектив

у 

Заклади освіти 

1. Заклад дошкільної 

освіти 

місць 1,5-6 років 

65% 

85 - 

Підприємства торгівлі, харчування(заклади ресторанного господарства) та побутового 

обслуговування 

2. Підприємства  

харчування 

місць 40 на 1000 

жителів 

40 40 

 

Квартал IV – обмежений вулицями Петропавлівська, Гаяринська та 

провулком Папаніна 

 З метою забезпечення нормативного рівня соціального забезпечення 

населення проектом передбачено реконструкція старих та будівництво нових 

об’єктів виробничої та невиробничої сфери. 

 Заклади освіти  

Проектними рішеннями була вирішена проблема забезпеченості жителів 

території Кварталу ІV закладами дошкільної освіти, шляхом будівництва 

закладу дошкільної освіти в Кварталі ІІІ з місткістю 85 осіб, що буде 

розташований в п’ятнадцятихвилинній пішохідній доступності.  

Підприємства торгівлі, харчування та побутового обслуговування 

Проектними рішеннями передбачається збереження наявного закладу 

торгівлі із задіяністю 2 робочими місцями, площею будівлі 20 м2, що 

розміщений в південній частині території, оскільки цей об'єкт, а також заклади 

торгівлі, що розташовані в радіусі 800-метрової доступності в повній мірі 

забезпечують потреби жителів кварталу.   

Організації житлово-комунального господарства 

 Відповідно до проектних рішень детального плану території Кварталу 

ІV передбачено поліпшення благоустрію території шляхом завершення 

реконструкції дитячого та спортивного майданчиків в південній частині 

території, що складатимуть 0,75 га. Також планується облаштування території 

Кварталу ІV двома майданчиками для збирання побутових відходів у північній 

та південній його частинах. 

У цілому, забезпечення потреб населення Кварталу І в закладах 
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культурно-побутового обслуговування, відповідно до діючих нормативів ДБН 

Б.2.2-12:2018 «Планування і забудова територій», наведений у табл. 2.7.3. 

 

 

 

 

Таблиця 2.7.3 

Забезпечення потреб у закладах культурно-побутового обслуговування 
№ 

з/п 

Найменування 

установ та 

підприємств 

обслуговування 

Одиниця 

виміру 

Нормативи 

ДБН Б.2.2.-

12:2018 

Розрах

ункова 

потреб

а 

Існуючі 

установи, що 

зберігаються на 

перспективу 

Підприємства торгівлі, харчування(заклади ресторанного господарства) та побутового 

обслуговування 

1. Підприємство 

торгівлі 

м2 торгової 

площі 

120 м2 на 1000 

жителів 

20 20 

Організація житлово комунального господарства 

2.  Дитячі та спортивні 

майданчики 

га За завданням 

проектування 

0,07 - 
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2.8. Комплексний благоустрій та озеленення території 

В детальних планах території присутні наступні групи озеленених 

територій, що визначаються за функціональною ознакою, а саме:  

- загального користування;  

- спеціального призначення – насадження вздовж вулиць, у санітарно-

захисних смугах. 

Формування зеленої зони спрямовано на поліпшення екологічної 

ситуації на території міста.  Для створення оптимальних умов проживання 

населення виконано розрахунок необхідної площі озеленених територій. 

Розрахунок виконаний відповідно до нормативів ДБН Б.2.2-12:2018. 

Насадження загального користування житлових кварталів. 

Нормативна забезпеченість територіями цієї групи приймається відповідно до 

таблиці ДБН Б.2.2-12:2018 і становить 6 м2/чол.  

Для кварталу І - нормативна площа об’єктів даної групи насаджень для 

перспективної чисельності населення мікрорайонів становить 0,294 га. В 

межах детального плану території зберігаються існуючі озеленені території 

загального користування, та частково потреба територій цієї групи 

забезпечується за рахунок проектних територій насаджень загального 

користування та прилеглих територій ДПТ. В зоні 15-ти хвилинної пішохідної 

доступності знаходиться «Меморіальний курган слави». 

Для кварталу ІІІ - нормативна площа об’єктів даної групи насаджень для 

перспективної чисельності населення мікрорайонів становить 0,156 га. В 

межах детального плану території зберігаються існуючі озеленені території 

загального користування, та частково потреба територій цієї групи 

забезпечується за рахунок проектних територій насаджень загального 

користування та прилеглих територій ДПТ. 

Для кварталу VІ - нормативна площа об’єктів даної групи насаджень для 

перспективної чисельності населення мікрорайонів становить 0,198 га. В 

межах детального плану території зберігаються існуючі озеленені території 

загального користування, та частково потреба територій цієї групи 

забезпечується за рахунок проектних територій насаджень загального 

користування та прилеглих територій ДПТ. 

Насадження спеціального призначення.  

- охоронні зони інженерних споруд, включно інженерних комунікацій, 

автошляхів;  

- озеленення вулиць, площ, транспортних розв’язок;  

- території санітарних зон. 
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2.9. Заходи щодо охорони навколишнього середовища 

В проекті враховані всі існуючі та прогнозовані джерела екологічного 

впливу. Територіально-планувальна організація території проектування 

запропонована з урахуванням всіх планувальних обмежень (згідно ДБН Б.2.2-

12-2018, ДСП 173-96). 

В структурі планувальних обмежень детального плану враховані 

нормативні санітарно-захисні охоронні зони та санітарні розриви до житлової 

та громадської забудови від регламентованих існуючими еколого-

містобудівними нормативами, об’єктів, розташованими в межах ділянки 

проектування.  

Квартал І – обмежений Новокиївським шосе, вулицями 

Петропавлівська, Ватутіна, Ярослава Потапенка, Бажана, та рекреаційною 

зоною  

Існуючий стан 

З урахуванням ситуації, відповідно опорного плану, проектована 

ділянка зазнає впливу від планувальних обмежень, які створюються складом 

будівельних матеріалів та автомобільною мийкою, що знаходяться на 

суміжній території, і мають санітарно-захисну зону розміром 50 метрів. 

У межах ділянки знаходиться комбікормовий завод, який на даний час 

не діє, що, відповідно ДСП 173-96 (п.4.3) має санітарно-захисну зону 50 

метрів. 

Наявні повітряні лінії електропередачі напругою 10 кВ із дотриманням 

охоронної зони розміром 10 метрів, згідно Постанови КМУ від 04.03.1997 р., 

№209 «Про затвердження Правил охорони електричних мереж». 

Природоохоронні території представлені системою прибережної 

захисної смуги ставка, розташованого у межах I кварталу, площею водного 

дзеркала менше 3 га – 25 метрів (ВКУ, ст.88).  

Також на суміжній території знаходяться меліоративні канали із 

встановленням від них смуг відведення розміром 10 метрів. 

Проектний стан 

Санітарно-захисні і охоронні зони від об’єктів, розташованих на 

проектованій ділянці і на суміжній території, повинні прийматись згідно 

діючих державних будівельних та санітарно-гігієнічних норм.  

Проектом передбачається створення наступних нових інженерних 

об’єктів, а саме: 

- Мережі 0,4 кВ передбачено виконати повітряними. Охоронна зона 

становитиме 2 метри (Постанова КМУ від  04.03.1997 р.,№209 «Про 

затвердження Правил охорони електричних мереж»). 

- перекладання існуючих повітряних ліній 10 кВ, які проходять 

ділянками житлової забудови в кабельні лінії у межах червоних ліній вулиць; 

- Трансформаторна підстанція. Охоронна зона становить 3 м від огорожі. 

Санітарно-захисна зона для трансформаторних підстанцій напругою менше 

220 кВ не встановлюється (Постанова КМУ від 04.03.1997 р., №209 «Про 

затвердження Правил охорони електричних мереж»). 
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- Майданчики для сміттєвих контейнерів. Санітарна відстань 20 метрів  

(ДБН Б.2.2-12-2018); 

- Каналізаційна насосна станція господарсько-побутової каналізації. 

Санітарно-захисна зона  15 метрів (ДСП 173-96, додаток 12); 

- Каналізаційні мережі передбачається прокладати на відстанях від 

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

інших підземних інженерних мереж – передбачених у таблиці додатку И.2 

ДБН Б.2.2-12:2018. 

 

Квартал ІІІ – обмежений вулицями Пасічна, Лермонтова, Ярослава 

Мудрого, Кутузова 

Існуючий стан 

Основні планувальні обмеження представлені від повітряних ліній 

електропередачі напругою 10 кВ із дотриманням охоронної зони розміром 10 

метрів, згідно Постанови КМУ від 04.03.1997 р.№209 «Про затвердження 

Правил охорони електричних мереж». 

Проектний стан 

- Мережі 0,4 кВ передбачено виконати повітряними. Охоронна зона 

становитиме 2 метри (Постанова КМУ від  04.03.1997 р.,№209 «Про 

затвердження Правил охорони електричних мереж»). 

- перекладання існуючих повітряних ліній 10 кВ, які проходять 

ділянками житлової забудови в кабельні лінії у межах червоних ліній вулиць; 

- Майданчики для сміттєвих контейнерів. Санітарна відстань 20 метрів      

(ДБН Б.2.2-12-2018); 

- Каналізаційна насосна станція господарсько-побутової каналізації. 

Санітарно-захисна зона  15 метрів (ДСП 173-96, додаток 12); 

- Каналізаційні мережі передбачається прокладати на відстанях від 

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

інших підземних інженерних мереж – передбачених у таблиці додатку И.2 

ДБН Б.2.2-12:2018. 

- Трансформаторна підстанція. Охоронна зона становить 3 м від огорожі. 

Санітарно-захисна зона для трансформаторних підстанцій напругою менше 

220 кВ не встановлюється (Постанова КМУ від 04.03.1997 р.,№209 «Про 

затвердження Правил охорони електричних мереж»). 

 

Квартал IV – обмежений вулицями Петропавлівська, Гаяринська та 

провулком Папаніна 

Існуючий стан 

Ділянка вільна від системи планувальних обмежень. 

Проектний стан 

- Мережі 0,4 кВ передбачено виконати повітряними. Охоронна зона 

становитиме 2 метри (Постанова КМУ від  04.03.1997 р.,№209 «Про 

затвердження Правил охорони електричних мереж»). 

- Повітряні лінії електропередачі напругою 10 кВ  із дотриманням 
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охоронної зони розміром 10 метрів, згідно Постанови КМУ від  04.03.1997 

р.,№209 «Про затвердження Правил охорони електричних мереж». 

- Майданчики для сміттєвих контейнерів. Санітарна відстань 20 метрів      

(ДБН Б.2.2-12-2018); 

- Каналізаційні мережі передбачається прокладати на відстанях від 

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

інших підземних інженерних мереж – передбачених у таблиці додатку И.2 

ДБН Б.2.2-12:2018. 

- Каналізаційна насосна станція господарсько-побутової каналізації. 

Санітарно-захисна зона  15 метрів (ДСП 173-96, додаток 12); 

- Очисні споруди поверхневих вод. Санітарно-захисна зона  15 метрів. 

Продуктивність очисних споруд поверхневих вод, місце та розміри 

майданчику для їх розташування, розміри санітарно-захисних зон та умови 

скидання очищених поверхневих стоків уточнюються на подальших стадіях 

проектування (стадія «Проект» і «Робоча документація»); 

- Трансформаторна підстанція. Охоронна зона становить 3 м від огорожі. 

Санітарно-захисна зона для трансформаторних підстанцій напругою менше 

220 кВ не встановлюється (Постанова КМУ від 04.03.1997 р.,№209 «Про 

затвердження Правил охорони електричних мереж»). 

Дані обмеження відносяться до постійного фактора присутності. 

Проектне рішення дану ситуацію враховує. 

Таким чином, проектування забудови виконується на території із 

урахуванням обмежень від об’єктів, що існують та проектуються на 

перспективу. 

Висновки 

З метою забезпечення охорони природного середовища в межах 

території, що проектується та на суміжних ділянках, рекомендовано 

виконання ряду планувальних та інженерних заходів по облаштуванню 

території: 

- здійснення упорядкування проектних територій, їх ландшафтний 

благоустрій та обладнання сучасними системами та технологіями; 

-   дотримання параметрів санітарно-захисних зон, відстаней та 

охоронних зон, а також створення захисних рослинних поясів; 

-  захист від акустичного дискомфорту та зниження рівня забруднення 

атмосферного повітря від автомобільного транспорту вздовж вуличної мережі 

передбачається здійснювати за рахунок раціональної організації системи 

дорожнього руху, дотриманням вимог щодо плану червоних ліній зі 

створенням системи озеленення; 

- забезпечення території системою водопостачання та водовідведення 

(див. “Водопостачання” і “Каналізування”); 

- забезпечення території централізованою планово-регулярною 

санітарною очисткою із запровадженням системи роздільного збирання 

відходів та своєчасного їх видалення (див. “Санітарне очистка”), здійснення 

загального благоустрою території; 
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- здійснення екологічного оздоровлення водного об’єкту (ставка) за 

рахунок проведення гідротехнічних заходів (квартал I); 

- проведення комплексу заходів за умови необхідності з інженерної 

підготовки території та здійснення впорядкування поверхневого стоку тощо 

(див. “Інженерна підготовка території”). 
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2.10. Транспорт та транспортна інфраструктура 

Квартал І – обмежений Новокиївським шосе, вулицями 

Петропавлівська, Ватутіна, Ярослава Потапенка, Бажана, та рекреаційною 

зоною  

Вулично-дорожня мережа 

На розрахунковий строк, відповідно до рішень генерального плану, в 

межах ділянки, що розглядається, не передбачається влаштування проектних 

магістральних вулиць. Проте проектом передбачається влаштування 

житлових вулиць загальною протяжністю 1,6 км. Ширина проїзної частини на 

проектних житлових вулицях становитиме 5,5 метрів, а їх ширина в межах 

червоних ліній складатиме 15 метрів. Також відповідно до рішень 

генерального плану на розрахунковий строк проектом передбачається 

проведення розширення проїзної частини до 6 метрів на вулицях Ярослава 

Потапенка та Петропавлівська. Орієнтоовна вартість проведення 

реконструкції становитиме 1,7 та 1,2 млн. грн. відповідно. Дана вартість 

включає вартість проведення капітального ремонту існуючого покриття. 

Організація руху транспорту та пішоходів. 

Відповідно до рішень генерального плану на розрахунковий строк 

проектом передбачається влаштування проектної лінії руху автобусу, що 

проходитиме по вулиці Петропавлівська. Загальна протяжність ліній руху 

автобусу на розрахунковий строк становитиме 1,6 км, а щільність мережі руху 

транспорту становить 4,8 км/км2, що вище за нормативні вимоги. 

З метою покращення якості обслуговування населення, на 

розрахунковий строк проектом передбачається влаштування об лаштованих 

зупинок громадського транспорту. Відстань між зупинками громадського 

транспорту становить 400-600 метрів. Поблизу зупинок громадського 

транспорту передбачається влаштування пішохідних переходів типу “зебра”.  

 Рух пішоходів та людей з особливими потребами пропонується 

організувати по тротуарам, які передбачається звести вздовж магістральних та 

житлових вулиць. Ширина тротуару становитиме 1,5 метрів   

Рух велосипедистів пропонується організувати по велосипедним 

доріжкам шириною 1,5 метра, які передбачається звести з обох боків 

магістральних вулиць. 

Місця розташування зупинок громадського транспорту, пішохідних 

переходів, велосипедних доріжок, ліній руху пішоходів та людей з 

особливими потребами показано на графічних матеріалах. 

Розміщення автостоянок  

Населення, яке проживає в садибній забудові на розрахунковий строк 

зберігатиме свій приватний автотранспорт на території власних садиб. 

 Нижче в таблиці наведено розрахунок тимчасових автостоянок, які 

необхідно влаштувати поблизу місць культурно-побутового обслуговування 

населення. 
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Таблиця 2.9.1 

Найменування 

установ та 

підприємств 

обслуговування 

Одиниці 

виміру 
Місткість 

Кількість 

працівників 

Необхідна 

кількість 

машино-

місць 

Площа 

відкри-тої 

авто- 

стоянки, 

м2  

Поштове 

відділення 
Об’єкт 1 2 1 25 

Адміністративна 

будівля  - 

пам’ятка 

архітектури 

м² площі 289 14 3 75 

Заклади 

побутового 

обслуговування 

роб місць 2 2 1 25 

Заклади торгівлі 
м² торг. 

площі 
566 12 8 200 

Комбікормовий 

завод 
м² площі 4500 35 4 100 

 

Квартал ІІІ – обмежений вулицями Пасічна, Лермонтова, Ярослава 

Мудрого, Кутузова 

Вулично-дорожня мережа 

На розрахунковий строк, відповідно до рішень генерального плану, в 

межах ділянки, що розглядається, не передбачається влаштування проектних 

магістральних вулиць. Проте проектом передбачається влаштування 

житлових вулиць загальною протяжністю 0,6 км. Ширина проїзної частини на 

проектних житлових вулицях становитиме 5,5 метрів, а їх ширина в межах 

червоних ліній складатиме 15 метрів. Щільність вуличної мережі становитиме 

26,0 км/км2. 

Організація руху транспорту та пішоходів 

Відповідно до рішень генерального плану на розрахунковий строк 

проектом не передбачається проходження проектних ліній автобусу в межах 

ділянки проектування. Населення і на далі буде обслуговуватися громадським 

транспортом, що проходить поза межами ділянки проектування. Відповідно 

до рішень генерального плану м. Переяслав-Хмельницький, на розрахунковий 

строк передбачається ліквідувати лінію руху автобусу, що проходить по вул. 

Підварська, а замість неї влаштувати лінії руху автобусу по вул. Гагаріна. 

Відстань від проектної лінії руху автобусу до території, що розглядається 

становитиме 550-700 метрів, що відповідатиме нормативним вимогам. 

З метою покращення умов безпеки руху, на перетині вулиць Кутузова та 

Павла Тичини, на розрахунковий строк проектом передбачається влаштувати 

наземний пішохідний перехід.  
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 Рух пішоходів та людей з особливими потребами пропонується 

організувати по тротуарам, які передбачається звести вздовж основних 

житлових вулиць. Ширина тротуару становитиме 1,5 метрів   

Оскільки на території, що розглядається відсутні магістральні вулиці, 

тому руху велосипедистів пропонується організувати по проїзній частині. 

Дане рішення обумовлено не значною інтенсивності руху транспорту по 

даним вулицям та не великою кількістю велосипедистів 

Місця розташування пішохідних переходів та ліній руху пішоходів та 

людей з особливими потребами показано на графічних матеріалах. 

Розміщення автостоянок 

Населення, яке проживає в садибній забудові на розрахунковий строк 

зберігатиме свій приватний автотранспорт на території власних садиб. 

 Нижче в таблиці 2.9.2 наведено розрахунок тимчасових автостоянок, які 

необхідно влаштувати поблизу місць культурно-побутового обслуговування 

населення. 

Таблиця 2.9.2 

Найменування 

установ та 

підприємств 

обслуговування 

Одиниці 

виміру 
Місткість 

Кількість 

працівників 

Необхідна 

кількість 

машино-

місць 

Площа 

відкри-

тої авто- 

стоянки, 

м2  

Підприємство 

харчування 

Пос. 

місць 
40 7 5 125 

Заклади 

дошкільної освіти 
Місць 85 32 4 100 

 

Квартал IV – обмежений вулицями Петропавлівська, Гаяринська та 

провулком Папаніна 

Вулично-дорожня мережа. 

На розрахунковий строк, відповідно до рішень генерального плану, в 

межах ділянки, що розглядається, не передбачається влаштування проектних 

магістральних вулиць. Проте проектом передбачається влаштування 

житлових вулиць загальною протяжністю 1,2 км. Ширина проїзної частини на 

проектних житлових вулицях становитиме 5,5 метрів, а їх ширина в межах 

червоних ліній складатиме 15 метрів. Щільність вуличної мережі на 

розрахунковий строк становитиме 22,6 км/км2. 

Організація руху транспорту та пішоходів 

Відповідно до рішень генерального плану на розрахунковий строк 

проектом не передбачається проходження проектних ліній автобусу в межах 

ділянки проектування. Населення і на далі буде обслуговуватися громадським 

транспортом, що проходить поза межами ділянки проектування. Відповідно 

до рішень генерального плану м. Переяслав-Хмельницький, на розрахунковий 

строк передбачається ліквідувати лінію руху автобусу, що проходить по вул. 

Підварська, а замість неї влаштувати лінії руху автобусу по вул. Гагаріна. 

Відстань від проектної лінії руху автобусу до території, що розглядається 
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становитиме 200-500 метрів, що відповідатиме нормативним вимогам. 

З метою покращення умов безпеки руху, на перетині вулиць Гаяринська 

та Папаніна, а також на вулиці Петропавлівської, на розрахунковий строк 

проектом передбачається влаштувати наземний пішохідний перехід.  

 Рух пішоходів та людей з особливими потребами пропонується 

організувати по тротуарам, які передбачається звести вздовж основних 

житлових вулиць. Ширина тротуару становитиме 1,5 метрів.  

Оскільки на території, що розглядається відсутні магістральні вулиці, 

тому руху велосипедистів пропонується організувати по проїзній частині. 

Дане рішення обумовлено не значною інтенсивності руху транспорту по 

даним вулицям та не великою кількістю велосипедистів 

Місця розташування пішохідних переходів та ліній руху пішоходів та 

людей з особливими потребами показано на графічних матеріалах. 

Розміщення автостоянок 

Населення, яке проживає в садибній забудові на розрахунковий строк 

зберігатиме свій приватний автотранспорт на території власних садиб. 

 Нижче в таблиці 2.10.3 наведено розрахунок тимчасових автостоянок, 

які необхідно влаштувати поблизу місць культурно-побутового 

обслуговування населення. 

Таблиця 2.10.3 

Найменування 

установ та 

підприємств 

обслуговування 

Одиниці 

виміру 
Місткість 

Кількість 

працівників 

Необхідна 

кількість 

машино-

місць 

Площа 

відкри-

тої авто- 

стоянки, 

м2  

Заклади торгівлі м² торг. 

площі 
20 2 1 25 
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2.11. Інженерне обладнання території 

2.11.1. Водопостачання 

Квартал І – обмежений Новокиївським шосе, вулицями 

Петропавлівська, Ватутіна, Ярослава Потапенка, Бажана, та рекреаційною 

зоною  

На розрахунковий період на території, що проектується, передбачається 

влаштування централізованої системи водопостачання з введенням води у 

будівлі. Передбачається об’єднана система на господарсько-питні та 

протипожежні потреби. Джерелом водопостачання пропонується прийняти 

кільцеві мережі об’єднаного господарсько-питного та протипожежного 

водопроводу м. Переяслав-Хмельницький, що проходять по вул. Новокиївське 

шосе. На території, що проектується передбачається прокладання кільцевих 

мереж з пожежними гідрантами. Пропонується приймати третю категорію 

надійності системи водопостачання, що проектується (відповідно до пункту 

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

Елементи системи водопостачання ІІІ-ї категорії, пошкодження яких може 

порушити подавання води на потреби пожежогасіння, пропонується 

передбачати І-ї категорії (кільцеві водопровідні мережі, пожежні гідранти 

тощо). 

Обсяги води на господарсько-питне водопостачання території, що 

проектується, розраховано відповідно до пункту п.11.1.3, 11.1.11 ДБН Б.2.2-

12:2018 «Планування і забудова територій», п. 6.1.1 ДБН В.2.5-74:2013 

«Водопостачання. Зовнішні мережі та споруди», а також додатку А ДБН В.2.5-

64:2012 «Внутрішній водопровід та каналізація». 

Розрахункові максимальні добові витрати води на господарсько-питні 

потреби наведено в табл. 2.11.1 

Таблиця 2.11.1 

№ 
Назва 

споживача 

Од. 

виміру К
іл

ьк
. 

Норма 

водосп

ожива

ння 

л/добу 

Коеф. 

нерівно

м. Kd 

Водо 

спожива

ння, 

м³/добу 

Водов

ідведе

ння, 

м³/доб

у 

Приміт

ка 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Житлові будинки 1 мешк 490 210,0 1,53 157,4 157,4 
ДБН В.2.5

-64:2012 

таб.А.1 

2 
Адміністративна 

будівля 
1 пр. 14 15,0 1,77 0,4 0,4 

ДБН В.2.5

-64:2012 

таб.А.2 
п.8 

3 Заклади тогрівлі 

1 

пр./зм. 
6 250,0 1,77 2,7 2,7 -//- 

п.10 
1 пр. 6 20,0 1,77 0,2 0,2 

4 
Поштове 

відділення 
1 пр. 2 15,0 1,77 0,1 0,1 

-//- 

п.8 

5 
Заклад 
побутового 

1 

пр./зм. 
2 25,0 1,77 0,1 0,1 

-//- 
п.19 

https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&sqi=2&ved=0CC0QFjAA&url=http%3A%2F%2Fraschetwk.blogspot.com%2F2013%2F03%2Fraschet-function-func1avar.html&ei=60AXUsiXMOKK4AS4vYCQAw&usg=AFQjCNGx-fLKBryie9s8QRGSRF3FXr3fxA&sig2=oWNUkTkaRxtr4BJ7OCdSSQ
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&sqi=2&ved=0CC0QFjAA&url=http%3A%2F%2Fraschetwk.blogspot.com%2F2013%2F03%2Fraschet-function-func1avar.html&ei=60AXUsiXMOKK4AS4vYCQAw&usg=AFQjCNGx-fLKBryie9s8QRGSRF3FXr3fxA&sig2=oWNUkTkaRxtr4BJ7OCdSSQ
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&sqi=2&ved=0CC0QFjAA&url=http%3A%2F%2Fraschetwk.blogspot.com%2F2013%2F03%2Fraschet-function-func1avar.html&ei=60AXUsiXMOKK4AS4vYCQAw&usg=AFQjCNGx-fLKBryie9s8QRGSRF3FXr3fxA&sig2=oWNUkTkaRxtr4BJ7OCdSSQ
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&sqi=2&ved=0CC0QFjAA&url=http%3A%2F%2Fraschetwk.blogspot.com%2F2013%2F03%2Fraschet-function-func1avar.html&ei=60AXUsiXMOKK4AS4vYCQAw&usg=AFQjCNGx-fLKBryie9s8QRGSRF3FXr3fxA&sig2=oWNUkTkaRxtr4BJ7OCdSSQ
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обслуговування 

6 
Комбікормовий 
завод 

1 

пр./зм 
10 25,0 1,77 0,4 0,4 

-//- 
п.19 

1 душ. 3 500,0 1,0 1,5 1,5  

 

Поливання і 

миття 

удосконален

их покриттів 

1 м2 55100 0,5 1,40 38,6  
-//- 

п.22  

 Разом:     201,4 162,8  

 

Невраховані 

витрати у 

розмірі 10% 

водоспожива

ння 

   

 20,1 16,3 

ДБН 

В.2.5-

74:2013 

таб.1, 

прим. 3 

 Всього:     221,5 179,1  

 

Гідравлічний розрахунок мереж і споруд водопроводу пропонується 

виконати на подальших стадіях проектування (стадії “Проект” і “Робоча 

документація”). 

Поливання територій, прилеглих до громадських будівель пропонується 

здійснювати окремими системами поливального водопроводу, що мають 

живитися від портативних, чи стаціонарних поливальних насосних станцій. 

Поливання та миття удосконалених покриттів пропонується проводити 

поливальними машинами. Поливання присадибних ділянок передбачається 

здійснювати від окремо розташованих на ділянках шахтних колодязів. 

Трасування мереж поливального водопроводу, їх гідравлічні 

розрахунки, а також остаточний вибір джерел поливального водопостачання 

пропонується здійснювати на наступних стадіях проектування (стадії 

«Проект» і «Робоча документація»).  

 

Квартал ІІІ – обмежений вулицями Пасічна, Лермонтова, Ярослава 

Мудрого, Кутузова 

На розрахунковий період на території, що проектується, передбачається 

влаштування централізованої системи водопостачання з введенням води у 

будівлі. Передбачається об’єднана система на господарсько-питні та 

протипожежні потреби. Джерелом водопостачання пропонується прийняти 

кільцеві мережі об’єднаного господарсько-питного та протипожежного 

водопроводу м. Переяслав-Хмельницький. Будівництво цього водопроводу 

передбачено Генеральними планом міста, виконаним ДП «Український 

державний науково-дослідний інститут проектування міст "ДІПРОМІСТО" 

імені Ю.М.Білоконя» у 2013 році. На території, що проектується 

передбачається прокладання кільцевих мереж з пожежними гідрантами. 

Пропонується приймати третю категорію надійності системи водопостачання, 

що проектується (відповідно до пункту 8.4 ДБН В.2.5-74:2013 
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«Водопостачання. Зовнішні мережі та споруди»). Елементи системи 

водопостачання ІІІ-ї категорії, пошкодження яких може порушити подавання 

води на потреби пожежогасіння, пропонується передбачати І-ї категорії 

(кільцеві водопровідні мережі, пожежні гідранти тощо). 

Обсяги води на господарсько-питне водопостачання території, що 

проектується, розраховано відповідно до пункту п.11.1.3, 11.1.11 ДБН Б.2.2-

12:2018 «Планування і забудова територій», п. 6.1.1 ДБН В.2.5-74:2013 

«Водопостачання. Зовнішні мережі та споруди», а також додатку А ДБН В.2.5-

64:2012 «Внутрішній водопровід та каналізація». 

Розрахункові максимальні добові витрати води на господарсько-питні 

потреби наведено в табл. 2.11.2. 

Таблиця 2.11.2 

№ 
Назва 

споживача 

Од. 

виміру К
іл

ьк
. 

Норма 

водосп

ожива

ння 

л/добу 

Коеф. 

нерівно

м. Kd 

Водо 

спожива

ння, 

м³/добу 

Водов

ідведе

ння, 

м³/доб

у 

Приміт

ка 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Житлові будинки 1 мешк 260 210,0 1,53 83,5 83,5 
ДБН В.2.5

-64:2012 
таб.А.1 

2 

Заклад 

громадського 

харчування 

1 стр. 950 12,0 1,51 17,2 17,2 

ДБН В.2.5

-64:2012 

таб.А.2 
п.9 

3 

Заклад 

дошкільної 
освіти 

1 дит. 85 80,0 1,53 9,8 9,8 
-//- 

п.6 

 

Поливання і 

миття 

удосконален

их покриттів 

1 м2 38600 0,5 1,40 27,0  
-//- 

п.22  

 Разом:     137,5 110,5  

 

Невраховані 

витрати у 

розмірі 10% 

водоспожива

ння 

   

 13,8 11,1 

ДБН 

В.2.5-

74:2013 

таб.1, 

прим. 3 

 Всього:     151,3 121,6  

 

Гідравлічний розрахунок мереж і споруд водопроводу пропонується 

виконати на подальших стадіях проектування (стадії “Проект” і “Робоча 

документація”). 

Поливання територій, прилеглих до громадських будівель пропонується 

здійснювати окремими системами поливального водопроводу, що мають 

живитися від портативних, чи стаціонарних поливальних насосних станцій. 

https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&sqi=2&ved=0CC0QFjAA&url=http%3A%2F%2Fraschetwk.blogspot.com%2F2013%2F03%2Fraschet-function-func1avar.html&ei=60AXUsiXMOKK4AS4vYCQAw&usg=AFQjCNGx-fLKBryie9s8QRGSRF3FXr3fxA&sig2=oWNUkTkaRxtr4BJ7OCdSSQ
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&sqi=2&ved=0CC0QFjAA&url=http%3A%2F%2Fraschetwk.blogspot.com%2F2013%2F03%2Fraschet-function-func1avar.html&ei=60AXUsiXMOKK4AS4vYCQAw&usg=AFQjCNGx-fLKBryie9s8QRGSRF3FXr3fxA&sig2=oWNUkTkaRxtr4BJ7OCdSSQ
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&sqi=2&ved=0CC0QFjAA&url=http%3A%2F%2Fraschetwk.blogspot.com%2F2013%2F03%2Fraschet-function-func1avar.html&ei=60AXUsiXMOKK4AS4vYCQAw&usg=AFQjCNGx-fLKBryie9s8QRGSRF3FXr3fxA&sig2=oWNUkTkaRxtr4BJ7OCdSSQ
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&sqi=2&ved=0CC0QFjAA&url=http%3A%2F%2Fraschetwk.blogspot.com%2F2013%2F03%2Fraschet-function-func1avar.html&ei=60AXUsiXMOKK4AS4vYCQAw&usg=AFQjCNGx-fLKBryie9s8QRGSRF3FXr3fxA&sig2=oWNUkTkaRxtr4BJ7OCdSSQ
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Поливання та миття удосконалених покриттів пропонується проводити 

поливальними машинами. Поливання присадибних ділянок передбачається 

здійснювати від окремо розташованих на ділянках шахтних колодязів. 

Трасування мереж поливального водопроводу, їх гідравлічні 

розрахунки, а також остаточний вибір джерел поливального водопостачання 

пропонується здійснювати на наступних стадіях проектування (стадії 

«Проект» і «Робоча документація»).  

 

Квартал IV – обмежений вулицями Петропавлівська, Гаяринська та 

провулком Папаніна 

 На розрахунковий період на території, що проектується, передбачається 

влаштування централізованої системи водопостачання з введенням води у 

будівлі. Передбачається об’єднана система на господарсько-питні та 

протипожежні потреби. Джерелом водопостачання пропонується прийняти 

існуючі і проектні кільцеві мережі об’єднаного господарсько-питного та 

протипожежного водопроводу м. Переяслав-Хмельницький. Будівництво 

цього водопроводу передбачено Генеральними планом міста, виконаним ДП 

«Український державний науково-дослідний інститут проектування міст 

"ДІПРОМІСТО" імені Ю.М.Білоконя» у 2013 році. На території, що 

проектується передбачається прокладання кільцевих мереж з пожежними 

гідрантами. Пропонується приймати третю категорію надійності системи 

водопостачання, що проектується (відповідно до пункту 8.4 ДБН В.2.5-74:2013 

«Водопостачання. Зовнішні мережі та споруди»). Елементи системи 

водопостачання ІІІ-ї категорії, пошкодження яких може порушити подавання 

води на потреби пожежогасіння, пропонується передбачати І-ї категорії 

(кільцеві водопровідні мережі, пожежні гідранти тощо). 

Обсяги води на господарсько-питне водопостачання території, що 

проектується, розраховано відповідно до пункту п.11.1.3, 11.1.11 ДБН Б.2.2-

12:2018 «Планування і забудова територій», п. 6.1.1 ДБН В.2.5-74:2013 

«Водопостачання. Зовнішні мережі та споруди», а також додатку А ДБН В.2.5-

64:2012 «Внутрішній водопровід та каналізація». 

Розрахункові максимальні добові витрати води на господарсько-питні 

потреби наведено в табл. 2.11.1 

 Таблиця 2.11.1 

№ 
Назва 

споживача 

Од. 

виміру К
іл

ь
к
. Норма 

водоспо

живанн

я л/добу 

Коеф. 

нерівно

м. Kd 

Водо 

споживан

ня, 

м³/добу 

Водові

дведен

ня, 

м³/добу 

Примітка 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 
Житлові 

будинки 

1 

мешк 
330 210,0 1,53 106,3 106,3 

ДБН В.2.

5-

64:2012 

таб.А.1 

2 Заклад торгівлі 
1 пр. 

/зм. 
2 250,0 1,53 0,8 0,8 

ДБН В.2.

5-

64:2012 

https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&sqi=2&ved=0CC0QFjAA&url=http%3A%2F%2Fraschetwk.blogspot.com%2F2013%2F03%2Fraschet-function-func1avar.html&ei=60AXUsiXMOKK4AS4vYCQAw&usg=AFQjCNGx-fLKBryie9s8QRGSRF3FXr3fxA&sig2=oWNUkTkaRxtr4BJ7OCdSSQ
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&sqi=2&ved=0CC0QFjAA&url=http%3A%2F%2Fraschetwk.blogspot.com%2F2013%2F03%2Fraschet-function-func1avar.html&ei=60AXUsiXMOKK4AS4vYCQAw&usg=AFQjCNGx-fLKBryie9s8QRGSRF3FXr3fxA&sig2=oWNUkTkaRxtr4BJ7OCdSSQ
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&sqi=2&ved=0CC0QFjAA&url=http%3A%2F%2Fraschetwk.blogspot.com%2F2013%2F03%2Fraschet-function-func1avar.html&ei=60AXUsiXMOKK4AS4vYCQAw&usg=AFQjCNGx-fLKBryie9s8QRGSRF3FXr3fxA&sig2=oWNUkTkaRxtr4BJ7OCdSSQ
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&sqi=2&ved=0CC0QFjAA&url=http%3A%2F%2Fraschetwk.blogspot.com%2F2013%2F03%2Fraschet-function-func1avar.html&ei=60AXUsiXMOKK4AS4vYCQAw&usg=AFQjCNGx-fLKBryie9s8QRGSRF3FXr3fxA&sig2=oWNUkTkaRxtr4BJ7OCdSSQ
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&sqi=2&ved=0CC0QFjAA&url=http%3A%2F%2Fraschetwk.blogspot.com%2F2013%2F03%2Fraschet-function-func1avar.html&ei=60AXUsiXMOKK4AS4vYCQAw&usg=AFQjCNGx-fLKBryie9s8QRGSRF3FXr3fxA&sig2=oWNUkTkaRxtr4BJ7OCdSSQ
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&sqi=2&ved=0CC0QFjAA&url=http%3A%2F%2Fraschetwk.blogspot.com%2F2013%2F03%2Fraschet-function-func1avar.html&ei=60AXUsiXMOKK4AS4vYCQAw&usg=AFQjCNGx-fLKBryie9s8QRGSRF3FXr3fxA&sig2=oWNUkTkaRxtr4BJ7OCdSSQ
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таб.А.2 

п.10 

 

Поливання і 

миття 

удосконалених 

покриттів 

1 м2 38600 0,5 1,40 29,6  
-//- 

п.22  

 Разом:     136,7 107,1  

 

Невраховані 

витрати у 

розмірі 10% 

водоспоживанн

я 

   

 13,8 10,7 

ДБН 

В.2.5-

74:2013 

таб.1, 

прим. 3 

 Всього:     150,4 117,8  

 

Гідравлічний розрахунок мереж і споруд водопроводу пропонується 

виконати на подальших стадіях проектування (стадії “Проект” і “Робоча 

документація”). 

Поливання територій, прилеглих до громадських будівель пропонується 

здійснювати окремими системами поливального водопроводу, що мають 

живитися від портативних, чи стаціонарних поливальних насосних станцій. 

Поливання та миття удосконалених покриттів пропонується проводити 

поливальними машинами. Поливання присадибних ділянок передбачається 

здійснювати від окремо розташованих на ділянках шахтних колодязів. 

Трасування мереж поливального водопроводу, їх гідравлічні 

розрахунки, а також остаточний вибір джерел поливального водопостачання 

пропонується здійснювати на наступних стадіях проектування (стадії 

«Проект» і «Робоча документація»).  

 

2.11.2. Водопровідні мережі та споруди 

Квартал І – обмежений Новокиївським шосе, вулицями 

Петропавлівська, Ватутіна, Ярослава Потапенка, Бажана, та рекреаційною 

зоною  

На час складання проекту на території, що проектується, існуючі мережі 

господарсько-питного водопроводу прокладені по вулиці Новокиївське шосе. 

Водогони та мережі господарсько-питного водопроводу на території, що 

проектується, передбачається прокладати на глибині 1,8 м. від поверхні землі 

(лист № 2-492 від 16.06.98 року КП ВКГ «Київоблводоканал») і передбачати з 

поліетиленових труб типу ПЕ-100 за ДСТУ Б В.2.7-151:2008. 

Проектом пропонується водопровідні колодязі на мережах та камери 

перемикання на водоводах передбачати зі збірних залізобетонних елементів за 

ТПР 901-09-11.84. 

Проектні водопровідні мережі передбачається прокладати на відстанях 

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

підземних інженерних мереж – передбачених у таблиці додатку И.2 ДБН Б.2.2-

12:2018. 

 

http://polypipe.info/production-quality/159-dsty-1
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Квартал ІІІ – обмежений вулицями Пасічна, Лермонтова, Ярослава 

Мудрого, Кутузова 

На час складання проекту на території, що проектується, існуючі мережі 

господарсько-питного водопроводу прокладені по частині вулиць Лермонтова 

і Кутузова. 

Водогони та мережі господарсько-питного водопроводу на території, що 

проектується, передбачається прокладати на глибині 1,8 м. від поверхні землі 

(лист № 2-492 від 16.06.98 року КП ВКГ «Київоблводоканал») і передбачати з 

поліетиленових труб типу ПЕ-100 за ДСТУ Б В.2.7-151:2008. 

Проектом пропонується водопровідні колодязі на мережах та камери 

перемикання на водоводах передбачати зі збірних залізобетонних елементів за 

ТПР 901-09-11.84. 

Проектні водопровідні мережі передбачається прокладати на відстанях 

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

підземних інженерних мереж – передбачених у таблиці додатку И.2 ДБН Б.2.2-

12:2018. 

 

Квартал IV – обмежений вулицями Петропавлівська, Гаяринська та 

провулком Папаніна 

На час складання проекту на території, що проектується, існуючі мережі 

господарсько-питного водопроводу прокладені по частині вулиць Лермонтова 

і Кутузова. 

Водогони та мережі господарсько-питного водопроводу на території, що 

проектується, передбачається прокладати на глибині 1,8 м. від поверхні землі 

(лист № 2-492 від 16.06.98 року КП ВКГ «Київоблводоканал») і передбачати з 

поліетиленових труб типу ПЕ-100 за ДСТУ Б В.2.7-151:2008. 

Проектом пропонується водопровідні колодязі на мережах та камери 

перемикання на водоводах передбачати зі збірних залізобетонних елементів за 

ТПР 901-09-11.84. 

Проектні водопровідні мережі передбачається прокладати на відстанях 

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

підземних інженерних мереж – передбачених у таблиці додатку И.2 ДБН Б.2.2-

12:2018. 

 

2.11.3. Каналізування 

Квартал І – обмежений Новокиївським шосе, вулицями 

Петропавлівська, Ватутіна, Ярослава Потапенка, Бажана, та рекреаційною 

зоною  

Господарсько-побутова каналізація. Генеральним планом міста 

Переяслав-Хмельницький, виконаним ДП «УКРНДПІЦИВІЛЬБУД» у 2013 

році, на території міста передбачається влаштування централізованої системи 

каналізації, яка має охопити територію міста у проектних межах, у тому числі 

території, що проектується. Для очищення стічних вод Генеральним планом 

передбачено будівництво каналізаційних очисних споруд на території міста 
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Переяслав-Хмельницький. Згідно з рішеннями Генерального плану міста 

Переяслав-Хмельницький, територію, що проектується, передбачається 

охопити каналізаційними мережами у рамках централізованої системи 

каналізування міста. Проектом передбачається скидання стічних вод в 

централізовану каналізаційну мережу міста по вул. Новокиївське шосе з 

подальшим їх очищенням на очисних спорудах міста Переяслав-

Хмельницький.  

Об’єми господарсько-побутового каналізування наведено в табл. 2.11.1. 

Враховуючи планувальну структуру та рельєф місцевості, а також згідно 

з рішеннями Генерального плану міста Переяслав-Хмельницький, для 

території, що проектується, передбачається влаштування двох басейнів 

каналізування. 

Господарсько-побутові стічні води від першого басейну каналізування 

відводяться самопливними мережами на каналізаційну насосну станцію 

(КНС), що проектується. Від КНС стічні води напірними колекторами 

подаються до самопливних каналізаційних мереж другого басейну 

каналізування, а через них до мереж господарсько-побутової каналізації, що 

прокладені по вул. Новокиївське шосе з подальшим відведенням очисних 

споруд м. Переяслав-Хмельницький. 

Пропозиції, щодо трасування самопливних каналізаційних мереж, 

дивись креслення «Схема інженерних мереж, споруд і використання 

підземного простору». Остаточні рішення щодо схеми каналізування 

території, що проектується пропонується уточнювати на подальших стадіях 

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

Гідравлічний розрахунок каналізаційних мереж з визначенням їх 

діаметрів пропонується також виконати на подальших стадіях проектування. 

Каналізація поверхневих вод. Згідно з рішеннями Генерального плану 

міста Переяслав-Хмельницький та відповідно до вимог п.11.1.1, 11.1.21 ДБН 

В.2.2-12:2018 і п. 5.8 ДБН В.2.5-75:2013 відведення поверхневих стічних вод з 

території благоустрою і доріг житлової забудови та громадських об’єктів 

проектом передбачається здійснювати закритою системою каналізації 

поверхневих вод. Мережу пропонується будувати у рамках централізованої 

системи каналізування поверхневих вод міста, будівництво якої передбачено 

Генеральним планом міста. Проектом передбачається скидання поверхневих 

вод в централізовану каналізаційну мережу міста з подальшим їх очищенням 

на очисних спорудах поверхневих вод, будівництво яких також 

передбачається Генеральним планом.  

Схему каналізування поверхневих стічних вод прийнято таку. 

Поверхневі води з території кварталу самопливними мережами відведення 

поверхневих стічних вод надходять до очисних споруд поверхневих стічних 

вод передбачених Генеральним планом міста за межами ділянки 

проектування. 

На час розроблення проекту на території, що проектується, прокладено 

існуючі мережі відведення поверхневих стічних вод по вул. Новокиївське 
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шосе, а також по вул. Ярослава Потапенко. Згідно з рішеннями прийнятими 

Генеральним планом міста проектом передбачається підключення існуючих 

ділянок мереж відведення поверхневих стічних вод до проектних. Більш 

детально дане питання має бути вирішене на подальших стадіях проектування 

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

Пропозиції, щодо трасування самопливних мереж відведення 

поверхневих стічних вод, а також щодо місць скидання поверхневих стічних 

вод у мережу міста, дивись креслення «Схема інженерних мереж, споруд і 

використання підземного простору». 

Остаточні рішення щодо схеми відведення поверхневих стічних вод з 

території, що проектується, трасування каналізаційних колекторів, місця 

скидання поверхневих вод у мережу відведення поверхневих стічних вод міста 

тощо пропонується уточнювати на подальших стадіях проектування (стадії 

“Проект” і “Робоча документація”).  

Розрахунки об‘ємів відведення та очищення поверхневих стічних вод, 

гідравлічні розрахунки мереж каналізації поверхневих вод з визначенням їх 

діаметрів пропонується також уточнювати на подальших стадіях 

проектування, відповідно до вимог органів санітарного нагляду Київської 

області. 

Каналізаційні мережі та споруди. Самопливні каналізаційні мережі та 

напірні трубопроводи пропонується передбачати з поліетиленових труб типу 

ПЕ-100 за ДСТУ Б В.2.5-32:2007 та за ДСТУ Б В.2.7-151:2008. 

Каналізаційні колодязі та камери на мережах пропонується передбачати 

із збірних залізобетонних елементів згідно з ТПР 902-09-22.84 та ТПР 902-09-

11.84. 

Каналізаційні мережі передбачається прокладати на відстанях від 

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

інших підземних інженерних мереж – передбачених у таблиці додатку И.2 

ДБН Б.2.2-12:2018. 

 

Квартал ІІІ – обмежений вулицями Пасічна, Лермонтова, Ярослава 

Мудрого, Кутузова 

Господарсько-побутова каналізація. Генеральним планом міста 

Переяслав-Хмельницький, виконаним ДП «УКРНДПІЦИВІЛЬБУД» у 2013 

році, на території міста передбачається влаштування централізованої системи 

каналізації, яка має охопити територію міста у проектних межах, у тому числі 

території, що проектується. Для очищення стічних вод Генеральним планом 

передбачено будівництво каналізаційних очисних споруд на території міста 

Переяслав-Хмельницький. Згідно з рішеннями Генерального плану міста 

Переяслав-Хмельницький, територію, що проектується, передбачається 

охопити каналізаційними мережами у рамках централізованої системи 

каналізування міста. Проектом передбачається скидання стічних вод в 

централізовану каналізаційну мережу з подальшим їх очищенням на очисних 

спорудах міста Переяслав-Хмельницький.  
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Об’єми господарсько-побутового каналізування наведено в табл. 2.11.2. 

Враховуючи планувальну структуру та рельєф місцевості, а також згідно 

з рішеннями Генерального плану міста Переяслав-Хмельницький, для 

території, що проектується, передбачається влаштування одного басейну 

каналізування, з відведенням стічних вод від території самопливними 

мережами на каналізаційну насосну станцію (КНС), що проектується. Від КНС 

стічні води напірними колекторами подаються до каналізаційних мереж міста, 

а через них до очисних споруд м. Переяслав-Хмельницький. 

Пропозиції, щодо трасування самопливних каналізаційних мереж, 

дивись креслення «Схема інженерних мереж, споруд і використання 

підземного простору». Остаточні рішення щодо схеми каналізування 

території, що проектується пропонується уточнювати на подальших стадіях 

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

Гідравлічний розрахунок каналізаційних мереж з визначенням їх 

діаметрів пропонується також виконати на подальших стадіях проектування. 

Каналізація поверхневих вод. Згідно з рішеннями Генерального плану 

міста Переяслав-Хмельницький та відповідно до вимог п.11.1.1, 11.1.21 ДБН 

В.2.2-12:2018 і п. 5.8 ДБН В.2.5-75:2013 відведення поверхневих стічних вод з 

території благоустрою і доріг житлової забудови та громадських об’єктів 

проектом передбачається здійснювати закритою системою каналізації 

поверхневих вод. Мережу пропонується будувати у рамках централізованої 

системи каналізування поверхневих вод міста, будівництво якої передбачено 

Генеральним планом міста. Проектом передбачається скидання поверхневих 

вод в централізовану каналізаційну мережу міста з подальшим їх очищенням 

на очисних спорудах поверхневих вод, будівництво яких також 

передбачається Генеральним планом.  

Схему каналізування поверхневих стічних вод закритою системою 

прийнято таку. Поверхневі води з території кварталу надходять у закриту  

самопливну мережу відведення поверхневих стічних вод, звідки подаються у 

самопливну мережу міста, передбачену Генеральним планом, з подальшим 

очищенням і скиданням у поверхневі потоки. 

Пропозиції, щодо трасування самопливних мереж відведення 

поверхневих стічних вод, а також щодо місць скидання поверхневих стічних 

вод у мережу міста, дивись креслення «Схема інженерних мереж, споруд і 

використання підземного простору». 

Остаточні рішення щодо схеми відведення поверхневих стічних вод з 

території, що проектується, трасування каналізаційних колекторів, місця 

скидання поверхневих вод у мережу відведення поверхневих стічних вод міста 

тощо пропонується уточнювати на подальших стадіях проектування (стадії 

“Проект” і “Робоча документація”).  

Розрахунки об‘ємів відведення та очищення поверхневих стічних вод, 

гідравлічні розрахунки мереж каналізації поверхневих вод з визначенням їх 

діаметрів пропонується також уточнювати на подальших стадіях 



79 

 

проектування, відповідно до вимог органів санітарного нагляду Київської 

області. 

Каналізаційні мережі та споруди. Самопливні каналізаційні мережі та 

напірні трубопроводи пропонується передбачати з поліетиленових труб типу 

ПЕ-100 за ДСТУ Б В.2.5-32:2007 та за ДСТУ Б В.2.7-151:2008. 

Каналізаційні колодязі та камери на мережах пропонується передбачати 

із збірних залізобетонних елементів згідно з ТПР 902-09-22.84 та ТПР 902-09-

11.84. 

Каналізаційні мережі передбачається прокладати на відстанях від 

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

інших підземних інженерних мереж – передбачених у таблиці додатку И.2 

ДБН Б.2.2-12:2018. 

 

Квартал IV – обмежений вулицями Петропавлівська, Гаяринська та 

провулком Папаніна 

Господарсько-побутова каналізація. Генеральним планом міста 

Переяслав-Хмельницький, виконаним ДП «УКРНДПІЦИВІЛЬБУД» у 2013 

році, на території міста передбачається влаштування централізованої системи 

каналізації, яка має охопити територію міста у проектних межах, у тому числі 

території, що проектується. Для очищення стічних вод Генеральним планом 

передбачено будівництво каналізаційних очисних споруд на території міста 

Переяслав-Хмельницький. Згідно з рішеннями Генерального плану міста 

Переяслав-Хмельницький, територію, що проектується, передбачається 

охопити каналізаційними мережами у рамках централізованої системи 

каналізування міста. Проектом передбачається скидання стічних вод в 

централізовану каналізаційну мережу з подальшим їх очищенням на очисних 

спорудах міста Переяслав-Хмельницький.  

Об’єми господарсько-побутового каналізування наведено в табл. 2.11.3. 

Враховуючи планувальну структуру та рельєф місцевості для території, 

що проектується, передбачається влаштування одного басейну каналізування, 

з відведенням стічних вод від території самопливними мережами на 

каналізаційну насосну станцію (КНС), що проектується. Від КНС стічні води 

напірними колекторами подаються до каналізаційних мереж міста, а через них 

до очисних споруд м. Переяслав-Хмельницький. 

Пропозиції, щодо трасування самопливних каналізаційних мереж, 

дивись креслення «Схема інженерних мереж, споруд і використання 

підземного простору». Остаточні рішення щодо схеми каналізування 

території, що проектується пропонується уточнювати на подальших стадіях 

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

Гідравлічний розрахунок каналізаційних мереж з визначенням їх 

діаметрів пропонується також виконати на подальших стадіях проектування. 

Каналізація поверхневих вод.  

На час складання проекту на території, що проектується, існуючі мережі 

відведення поверхневих стічних вод прокладені по вул. Зої Космодем`янської. 

http://polypipe.info/production-quality/159-dsty-1
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Згідно з рішеннями Генерального плану міста Переяслав-Хмельницький 

та відповідно до вимог п.11.1.1, 11.1.21 ДБН В.2.2-12:2018 і п. 5.8 ДБН В.2.5-

75:2013 відведення поверхневих стічних вод з території благоустрою і доріг 

житлової забудови та громадських об’єктів проектом передбачається 

здійснювати закритою системою каналізації поверхневих вод. Мережу 

пропонується будувати у рамках централізованої системи каналізування 

поверхневих вод міста, будівництво якої передбачено Генеральним планом 

міста. У зв’язку з рівнинним рельєфом території, значною відстанню до точки 

очищення поверхневих стічних вод, що запропонована Генеральним планом 

міста, а також високим рівнем грунтових вод проектом передбачається 

влаштування очисних споруд поверхневих стічних вод в межах території 

кварталу з подальшим їх очищенням та скиданням до відкритої водойми. 

Схему каналізування поверхневих стічних вод закритою системою 

прийнято таку. Поверхневі води з території кварталу надходять у закриту  

самопливну мережу відведення поверхневих стічних вод, звідки подаються на 

проектні очисні споруди поверхневих вод, звідки після очищення 

перекачуються до точки скидання у відкриту водойму, яка буде визначена на 

подальших стадіях проектування (стадія «Проект» і «Робоча документація»). 

Схему каналізування прийнято таку: поверхневі стоки від кожного з 

басейнів каналізування самопливними мережами надходять до очисних 

споруд поверхневих вод, що проектуються, після очищення поверхневі води 

скидаються у відкриту водойму. 

Очисні споруди представлені водоочисною установкою ЕКМА, 

розробленою ПП «Екопод». 

Продуктивність очисних споруд поверхневих вод, місце та розміри 

майданчику для їх розташування, розміри санітарно-захисних зон та умови 

скидання очищених поверхневих стоків уточнюються на подальших стадіях 

проектування (стадія «Проект» і «Робоча документація»), при остаточному 

визначенні технології очищення, складу очисних споруд, відповідно до вимог 

управління Держсанепідслужби у Київській області та управління екології та 

природних ресурсів Київської області. 

Пропозиції, щодо трасування самопливних і напірних мереж відведення 

поверхневих стічних вод, дивись креслення «Схема інженерних мереж, споруд 

і використання підземного простору». 

Остаточні рішення щодо схеми відведення поверхневих стічних вод з 

території, що проектується, трасування каналізаційних колекторів, місця 

скидання поверхневих вод у відкриту водойму тощо пропонується уточнювати 

на подальших стадіях проектування (стадії “Проект” і “Робоча документація”).  

Розрахунки об‘ємів відведення та очищення поверхневих стічних вод, 

гідравлічні розрахунки мереж каналізації поверхневих вод з визначенням їх 

діаметрів пропонується також уточнювати на подальших стадіях 

проектування, відповідно до вимог органів санітарного нагляду Київської 

області. 
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Каналізаційні мережі та споруди. Самопливні каналізаційні мережі та 

напірні трубопроводи пропонується передбачати з поліетиленових труб типу 

ПЕ-100 за ДСТУ Б В.2.5-32:2007 та за ДСТУ Б В.2.7-151:2008. 

Каналізаційні колодязі та камери на мережах пропонується передбачати 

із збірних залізобетонних елементів згідно з ТПР 902-09-22.84 та ТПР 902-09-

11.84. 

Каналізаційні мережі передбачається прокладати на відстанях від 

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

інших підземних інженерних мереж – передбачених у таблиці додатку И.2 

ДБН Б.2.2-12:2018. 

 

2.11.4. Теплопостачання 

Квартал І – обмежений Новокиївським шосе, вулицями 

Петропавлівська, Ватутіна, Ярослава Потапенка, Бажана, та рекреаційною 

зоною  

Опалення та гаряче водопостачання 33 садибних житлових будинків та 

багатоквартирної забудови передбачається здійснювати окремо для кожного 

будинку від автономних побутових двоконтурних теплогенераторів (котлів), 

які розміщуються в приміщеннях кухонь (незалежно від наявності побутової 

газової плити ПГ-4) або у окремих приміщеннях у відповідності до ДБН В.2.5-

20-2001 «Газопостачання», та працюють на природному газі. 

Опалення закладу побутового обслуговування передбачається від 

електричних конвекторів. Приготування гарячої води на господарсько-

побутові потреби передбачається встановленням електричного 

водопідігрівача 

Розрахунок теплових потоків для споживачів теплової енергії села на 

перспективний період виконано на підставі таких кліматичних характеристик 

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

 розрахункова температура для проектування опалення -22°С; 

 середня температура найхолоднішого місяця - 4,7°С; 

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

 тривалість опалювального періоду 176 діб. 

Загальні теплові потоки на житлову забудову та громадські споруди 

наведено в таблиці 2.11.4 та таблиці 2.11.5. 

Таблиця 2.11.4 

ТЕПЛОВІ ПОТОКИ НА ЖИТЛОВІ БУДИНКИ  

№ 

п/п 
Найменування будівлі (споруди) 

Кількість  

будівель 

(квартир) 

Кількість 

поверхів 

Витрата теплоти на 

опалення та гаряче 

водопостачання, 

МВт 

1 Індивідуальні садибні житлові 

будинки (існуючі) 
103 1 1,347 

2 Індивідуальні садибні житлові 

будинки (проектні) 
33 1-2 0,578 

http://polypipe.info/production-quality/159-dsty-1
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3 Багатоквартирна забудова 28 кв.  0,201 

 Всього   2,126 

 

Таблиця 6.11.5 

ТЕПЛОВІ ПОТОКИ НА ГРОМАДСЬКІ СПОРУДИ 

№ 

п/п 

Найменування будівлі 

(споруди) 

Витрата теплоти, МВт 

Опалення Вентиляція 

Гаряче 

водопоста-

чання 

Загальна 

1 Громадські споруди (існуючі) 
0,061 - 

0,057 

(електр.) 
0,118 

2 Громадська споруда (проектна) 

- заклад побутового 

обслуговування 

0,002 

(електр.) 
- 

0,002 

(електр.) 

0,004 

(електр.) 

 Всього: 0,063 - 0,059 0,122 

 

Загальна сумарна розрахункова потужність теплоспоживання складає 

2,126 + 0,122 = 2,248 МВт. Приймаємо сумарну потужність джерел 

теплопостачання села на перспективний період 2,25 МВт. 

 

Квартал ІІІ – обмежений вулицями Пасічна, Лермонтова, Ярослава 

Мудрого, Кутузова 

Опалення та гаряче водопостачання 39 садибних житлових будинків 

передбачається здійснювати окремо для кожного будинку від автономних 

побутових двоконтурних теплогенераторів (котлів), які розміщуються в 

приміщеннях кухонь (незалежно від наявності побутової газової плити ПГ-4) 

або у окремих приміщеннях у відповідності до ДБН та працюють на 

природному газі. 

Опалення, вентиляція та гаряче водопостачання громадської споруди 

(закладу дошкільної освіти) передбачається від окремо розташованої 

модульної котельні, яка працює на природному газу у відповідності до ДБН 

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

27:2010 «Будівельна кліматологія»; ДБН В.2.5-77:2014 «Котельні»; ДБН В.2.5-

20-2001 «Газопостачання»; ДБН В.2.2-4-97-4:2018 «Будинки і споруди. 

Заклади дошкільної освіти», ДБН В.2.2-9-99 «Громадські будинки та 

споруди», тощо, що працюють на природному газу.  

В якості альтернативи пропонується розглянути на подальших стадіях 

проектування варіант встановлення в громадській споруді ємкісних 

водопідігрівачів для гарячого водопостачання. 

Розрахунок теплових потоків для споживачів теплової енергії села на 

перспективний період виконано на підставі таких кліматичних характеристик: 

 розрахункова температура для проектування опалення -22°С; 

 середня температура найхолоднішого місяця - 4,7°С; 

 середня температура за опалювальний період - 0,1°С; 
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 тривалість опалювального періоду 176 діб. 

Загальні теплові потоки на житлову забудову та громадські споруди 

наведено в таблиці 2.11.6 та таблиці 2.11.7. 

Таблиця 2.11.6 

ТЕПЛОВІ ПОТОКИ НА ЖИТЛОВІ БУДИНКИ  

№ 

п/п 
Найменування будівлі (споруди) 

Кількість  

будівель 

(квартир) 

Кількість 

поверхів 

Витрата теплоти на 

опалення та гаряче 

водопостачання, 

МВт 

1 Індивідуальні садибні житлові 

будинки (існуючі) 
48 1 0,668 

3 Індивідуальні садибні житлові 

будинки (проектні) 
39 1-2 0,671 

 Всього 87  1,339 

 

Таблиця 2.11.7 

ТЕПЛОВІ ПОТОКИ НА ГРОМАДСЬКІ СПОРУДИ 

№ 

п/п 

Найменування будівлі 

(споруди) 

Витрата теплоти, МВт 

Опалення Вентиляція 

Гаряче 

водопоста-

чання 

Загальна 

1 Громадська споруда (існуюча) 0,010 

(електр.) 
 

0,002 

(електр.) 

0,012 

(електр.) 

2 Громадська споруда (проектна) 
0,183 0,108 

0,039 

(електр.) 
0,330 

 Всього: 0,193 0,108 0,041 0,342 

Загальна сумарна розрахункова потужність теплоспоживання складає 

1,339 + 0,342 = 1,681 МВт. Приймаємо сумарну потужність джерел 

теплопостачання села на перспективний період 1,7 МВт. 

 

Квартал IV – обмежений вулицями Петропавлівська, Гаяринська та 

провулком Папаніна 

Опалення та гаряче водопостачання 51 садибного житлового будинку 

передбачається здійснювати окремо для кожного будинку від автономних 

побутових двоконтурних теплогенераторів (котлів), які розміщуються в 

приміщеннях кухонь (незалежно від наявності побутової газової плити ПГ-4) 

або у окремих приміщеннях у відповідності до ДБН В.2.5-20-2001 

«Газопостачання»; ДБН В.2.5-67:2013 «Опалення. Вентиляція та 

кондиціонування», ДСТУ-Н Б В.1.1-27:2010 «Будівельна кліматологія»; ДБН 

В.2.5-77:2014 «Котельні» та працюють на природному газі.  

Розрахунок теплових потоків для споживачів теплової енергії села на 

перспективний період виконано на підставі таких кліматичних характеристик: 

 розрахункова температура для проектування опалення -22°С; 

 середня температура найхолоднішого місяця - 4,7°С; 
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 середня температура за опалювальний період - 0,1°С; 

 тривалість опалювального періоду 176 діб. 

Загальні теплові потоки на житлову забудову та громадську споруду 

наведено в таблиці 2.11.8 та таблиці 2.11.9. 

Таблиця 2.11.8 

ТЕПЛОВІ ПОТОКИ НА ЖИТЛОВІ БУДИНКИ 

№ 

п/п 
Найменування будівлі (споруди) 

Кількість  

будівель 

(квартир) 

Кількість 

поверхів 

Витрата теплоти на 

опалення та гаряче 

водопостачання, 

МВт 

1 Індивідуальні садибні житлові 

будинки (існуючі) 
60 1 0,818 

3 Індивідуальні садибні житлові 

будинки (проектні) 
51 1-2 0,859 

 Всього 111  1,677 

 

Таблиця 2.11.9 

ТЕПЛОВІ ПОТОКИ НА ГРОМАДСЬКУ СПОРУДУ 

№ 

п/п 

Найменування будівлі 

(споруди) 

Витрата теплоти, МВт 

Опалення Вентиляція 

Гаряче 

водопоста-

чання 

Загальна 

1 Громадська споруда (існуюча) 0,002 

(електр.) 
 

0,002 

(електр.) 

0,004 

(електр.) 

 

Загальна сумарна розрахункова потужність теплоспоживання складає  

1,677+0,004 = 1,681 МВт. Приймаємо сумарну потужність джерел 

теплопостачання села на перспективний період 1,7 МВт. 

 

2.11.5. Газопостачання 

Квартал І – обмежений Новокиївським шосе, вулицями 

Петропавлівська, Ватутіна, Ярослава Потапенка, Бажана, та рекреаційною 

зоною  

Проектним рішенням пропонується здійснювати газопостачання 

садибних житлових будинків території I кварталу, що проектуються, від 

газопроводів низького тиску (Ру≤0,003 МПа), що проектуються. 

До розподільних газопроводів , що проектуються по вулицях 

передбачається під’єднувати газопроводи-вводи з вимикаючими пристроями  

для газопостачання садибних житлових будинків. 

Газопровідні мережі передбачається прокладати на відстанях від 

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

підземних інженерних мереж – передбачених у таблиці И.2 ДБН Б.2.2-12:2018 

«Планування і забудова територій». 

На підставі виконаних розрахунків витрат природного газу 

рекомендовано проведення перевірочного розрахунку існуючих мереж 
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газопроводів низького тиску на пропускну спроможність з урахуванням 

додаткових навантажень. 

Цей варіант прийнято для створення найбільш економічної і надійної в 

експлуатації системи газопостачання. 

Остаточний варіант газопостачання будівель території I кварталу, що 

проектуються буде вибрано після отримання технічних умов приєднання до 

газорозподільної системи від ПАТ «КИЇВОБЛГАЗ». 

Розрахункові годинні витрати газу визначені за сумою номінальних 

витрат газу газовими приладами з урахуванням коефіцієнтів одночасності їх 

дії ( дивитися додаток Д стор.236 ДБН В.2.5-20-2001 «Газопостачання»), на 

потреби опалення, вентиляції та гарячого водопостачання згідно з вимогами 

ДБН В.2.5-39:2008 «Теплові мережі» з урахуванням енергозберегаючих 

показників питомих потужностей та тепловикористання на 1 м² житлової 

площі. 

Облік газу слід передбачати комерційний – для здійснення фінансових 

розрахунків між організаціями, що збувають газ, та кожним споживачем – для 

контролю за ефективністю використання газу та дисципліною споживання. 

Кожний споживач газу (домовласник ) незалежно від форми власності 

та сфери діяльності) повинен бути забезпечений єдиним комерційним вузлом 

обліку кількості газу (стор.236 ДБН В.2.5-20-2001 «Газопостачання»). 

Для обліку витрат газу у кожній кухні або приміщенні 

теплогенераторної передбачається встановлення лічильника газу для 

розрахунків за спожитий природний газ побутовими споживачами 

(населенням) для їх побутових потреб. 

Загальні питомі годині і річні витрати за видами газопостачання зведено 

до таблиці 2.11.10. 

 

 

 

Таблиця 2.11.10 

ВИТРАТИ ПРИРОДНОГО ГАЗУ  

№ 

п/п 
Найменування будівлі (споруди) 

Годинні витрати 

газу, м3/год 

Річні витрати газу, 

млн. м³/рік 

Існуючий стан 

Індивідуальні садибні житлові будинки (103 будинки)  

1 Опалення 109,0 0,221 

2 Приготування їжі (ПГ-4) та гаряче 

водопостачання 
76,0 0,160 

Багатокартирна забудова – 28 квартир 

3 Опалення 5,0 0,009 

4 Приготування їжі (ПГ-4) та гаряче 

водопостачання 
27,0 0,063 

Громадські споруди 
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5 Опалення 7,0 0,015 

Проектні об’єкти 

Індивідуальні садибні житлові будинки (33 будинки) 

6 Опалення 47,0 0,095 

7 Приготування їжі (ПГ-4) та гаряче 

водопостачання 
31,0 0,086 

 РАЗОМ: 302,0 0,649 

 

Приймаємо сумарні годинні витрати газу споживачами I кварталу 302,0 

м3/год, сумарні річні витрати – 0,649 млн. м3/рік. 

Політика енергозбереження 

Висока надійність роботи системи енергопостачання є однією з 

вирішальних умов забезпечення ефективної життєдіяльності села. 

Система газопостачання є однією з складових частин системи 

енергозабезпечення. Від її надійної і гарантованої роботи залежить 

ефективність роботи встановленого газовикористовуючого обладнання, його 

коефіцієнт корисної дії. 

Основними заходами з економії газу є: 

 надійна і безпечна робота системи газопостачання – подавання 

природного газу на газові пальники у кількості і під тиском, які забезпечують 

максимальний ККД газовикористовуючого обладнання; 

 вжиття заходів зі своєчасного запобігання аварій і інших порушень 

у роботі системи газопостачання. Це дасть можливість уникнути матеріальних 

витрат на ліквідацію наслідків аварії; 

 введення жорсткої системи контролю за споживанням і обліком 

спожитого газу на кожному об’єкті; 

 впровадження заходів, які сприяють зменшенню витрат газу на 

опалення, за рахунок зменшення витрат у житлових, громадських, 

адміністративних будівлях шляхом застосування нових матеріалів, які 

зберігають тепло в будинках, впровадження нових систем теплоізоляції; 

 впровадження високо економічного газового обладнання з 

високим коефіцієнтом корисної дії; 

 впровадження нових технологій, що дозволяють заміну 

природного газу на інші відновлювані джерела енергії (відходи сировини, 

біогаз, сонячна енергетика тощо) відповідно до вимог розпорядження 

Кабінету Міністрів України від 01.10.2014 № 902-р «Про Національний план 

дій з відновлюваної енергетики на період до 2020 року». 

 

Квартал ІІІ – обмежений вулицями Пасічна, Лермонтова, Ярослава 

Мудрого, Кутузова 

Проектним рішенням пропонується здійснювати газопостачання 

будівель території III кварталу, що проектується, від газопроводів 

газопроводів низького тиску (Ру≤0,003 МПа), що проектуються. 
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До розподільних газопроводів , що проектуються по вулицях 

передбачається під’єднувати газопроводи-вводи з вимикаючими пристроями  

для газопостачання садибних житлових будинків та громадської споруди. 

Газопровідні мережі передбачається прокладати на відстанях від 

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

підземних інженерних мереж – передбачених у таблиці И.2 ДБН Б.2.2-12:2018 

«Планування і забудова територій». 

На підставі виконаних розрахунків витрат природного газу 

рекомендовано проведення перевірочного розрахунку існуючих мереж 

газопроводів низького тиску на пропускну спроможність з урахуванням 

додаткових навантажень. 

Цей варіант прийнято для створення найбільш економічної і надійної в 

експлуатації системи газопостачання. 

Остаточний варіант газопостачання будівель території III кварталу, що 

проектується буде вибрано після отримання технічних умов приєднання до 

газорозподільної системи від ПАТ «КИЇВОБЛГАЗ». 

Розрахункові годинні витрати газу визначені за сумою номінальних 

витрат газу газовими приладами з урахуванням коефіцієнтів одночасності їх 

дії ( дивитися додаток Д стор.236 ДБН В.2.5-20-2001 «Газопостачання»), на 

потреби опалення, вентиляції та гарячого водопостачання згідно з вимогами 

ДБН В.2.5-39:2008 «Теплові мережі» з урахуванням енергозберегаючих 

показників питомих потужностей та тепловикористання на 1 м² житлової 

площі. 

Облік газу слід передбачати комерційний – для здійснення фінансових 

розрахунків між організаціями, що збувають газ, та кожним споживачем – для 

контролю за ефективністю використання газу та дисципліною споживання. 

Кожний споживач газу (домовласник та організація) незалежно від 

форми власності та сфери діяльності) повинен бути забезпечений єдиним 

комерційним вузлом обліку кількості газу (стор.236 ДБН В.2.5-20-2001 

«Газопостачання»). 

Для обліку витрат газу у кожній кухні або приміщенні 

теплогенераторної передбачається встановлення лічильника газу для 

розрахунків за спожитий природний газ побутовими споживачами 

(населенням) для їх побутових потреб. 

Визначення об’єму споживання природного газу по громадській споруді 

здійснюється на підставі даних комерційними вузлів обліку газу (ВОГ). 

Вимоги до комерційного вузла обліку природного газу вказуються в 

технічних умовах приєднання до газорозподільної системи (додаток 13 

стор.249 до Кодексу газорозподільних систем). 

Загальні питомі годині і річні витрати за видами газопостачання зведено 

до таблиці 2.11.11. 

Таблиця 2.11.11 

ВИТРАТИ ПРИРОДНОГО ГАЗУ  



88 

 

№ 

п/п 
Найменування будівлі (споруди) 

Годинні витрати 

газу, м3/год 

Річні витрати газу, 

млн. м³/рік 

Існуючий стан 

Індивідуальні садибні  житлові будинки (48 будинків)  

1 Опалення 51,0 0,103 

2 Приготування їжі (ПГ-4) та гаряче 

водопостачання 
40,0 0,088 

Проектні об’єкти 

Індивідуальні садибні житлові будинки (39 будинків) 

3 Опалення 55,0 0,112 

4 Приготування їжі (ПГ-4) та гаряче 

водопостачання 
35,0 0,075 

Громадська споруда 

Заклад дошкільної освіти (на 85 місць) 

5 Опалення  21,0 0,045 

6 Вентиляція 13,0 0,012 

 РАЗОМ: 215,0 0,435 

 

Приймаємо сумарні годинні витрати газу споживачами III кварталу 

215,0 м3/год, сумарні річні витрати – 0,435 млн. м3/рік. 

Політика енергозбереження 

Висока надійність роботи системи енергопостачання є однією з 

вирішальних умов забезпечення ефективної життєдіяльності села. 

Система газопостачання є однією з складових частин системи 

енергозабезпечення. Від її надійної і гарантованої роботи залежить 

ефективність роботи встановленого газовикористовуючого обладнання, його 

коефіцієнт корисної дії. 

Основними заходами з економії газу є: 

 надійна і безпечна робота системи газопостачання – подавання 

природного газу на газові пальники у кількості і під тиском, які забезпечують 

максимальний ККД газовикористовуючого обладнання; 

 вжиття заходів зі своєчасного запобігання аварій і інших порушень 

у роботі системи газопостачання. Це дасть можливість уникнути матеріальних 

витрат на ліквідацію наслідків аварії; 

 введення жорсткої системи контролю за споживанням і обліком 

спожитого газу на кожному об’єкті; 

 впровадження заходів, які сприяють зменшенню витрат газу на 

опалення, за рахунок зменшення витрат у житлових, громадських, 

адміністративних будівлях шляхом застосування нових матеріалів, які 

зберігають тепло в будинках, впровадження нових систем теплоізоляції; 

 впровадження високо економічного газового обладнання з 

високим коефіцієнтом корисної дії; 
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 впровадження нових технологій, що дозволяють заміну 

природного газу на інші відновлювані джерела енергії (відходи сировини, 

біогаз, сонячна енергетика тощо) відповідно до вимог розпорядження 

Кабінету Міністрів України від 01.10.2014 № 902-р «Про Національний план 

дій з відновлюваної енергетики на період до 2020 року». 

 

Квартал IV – обмежений вулицями Петропавлівська, Гаяринська та 

провулком Папаніна 

Проектним рішенням пропонується здійснювати газопостачання 

садибних житлових будинків території IV кварталу, що проектується, від 

газопроводів газопроводів низького тиску (Ру≤0,003 МПа), що проектуються. 

До розподільних газопроводів , що проектуються по вулицях 

передбачається під’єднувати газопроводи-вводи з вимикаючими пристроями  

для газопостачання садибних житлових будинків. 

Газопровідні мережі передбачається прокладати на відстанях від 

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

підземних інженерних мереж – передбачених у таблиці И.2 ДБН Б.2.2-12:2018 

«Планування і забудова територій». 

На підставі виконаних розрахунків витрат природного газу 

рекомендовано проведення перевірочного розрахунку існуючих мереж 

газопроводів низького тиску на пропускну спроможність з урахуванням 

додаткових навантажень. 

Цей варіант прийнято для створення найбільш економічної і надійної в 

експлуатації системи газопостачання. 

Остаточний варіант газопостачання садибних житлових будинків 

території IV кварталу, що проектуються буде вибрано після отримання 

технічних умов приєднання до газорозподільної системи від ПАТ 

«КИЇВОБЛГАЗ». 

Розрахункові годинні витрати газу визначені за сумою номінальних 

витрат газу газовими приладами з урахуванням коефіцієнтів одночасності їх 

дії ( дивитися додаток Д стор.236 ДБН В.2.5-20-2001 «Газопостачання»), на 

потреби опалення, вентиляції та гарячого водопостачання згідно з вимогами 

ДБН В.2.5-39:2008 «Теплові мережі» з урахуванням енергозберегаючих 

показників питомих потужностей та тепловикористання на 1 м² житлової 

площі. 

Облік газу слід передбачати комерційний – для здійснення фінансових 

розрахунків між організаціями, що збувають газ, та кожним споживачем – для 

контролю за ефективністю використання газу та дисципліною споживання. 

Кожний споживач газу (домовласник) незалежно від форми власності та 

сфери діяльності) повинен бути забезпечений єдиним комерційним вузлом 

обліку кількості газу (стор.236 ДБН В.2.5-20-2001 «Газопостачання»). 

Для обліку витрат газу у кожній кухні або приміщенні 

теплогенераторної передбачається встановлення лічильника газу для 
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розрахунків за спожитий природний газ побутовими споживачами 

(населенням) для їх побутових потреб. 

Загальні питомі годині і річні витрати за видами газопостачання зведено 

до таблиці 2.11.12. 

Таблиця 2.11.12 

ВИТРАТИ ПРИРОДНОГО ГАЗУ  

№ 

п/п 
Найменування будівлі (споруди) 

Годинні витрати 

газу, м3/год 

Річні витрати газу, 

млн. м³/рік 

Існуючий стан 

Індивідуальні садибні житлові будинки (60 будинків)  

1 Опалення 64,0 0,107 

2 Приготування їжі (ПГ-4) та гаряче 

водопостачання 
49,0 0,106 

Проектні об’єкти 

Індивідуальні садибніжитлові будинки (51 будинків) 

3 Опалення 72,0 0,146 

4 Приготування їжі (ПГ-4) та гаряче 

водопостачання 
35,0 0,106 

 РАЗОМ: 220,0 0,465 

 

Приймаємо сумарні годинні витрати газу споживачами IV кварталу 

220,0 м3/год, сумарні річні витрати – 0,465 млн. м3/рік. 

Політика енергозбереження 

Висока надійність роботи системи енергопостачання є однією з 

вирішальних умов забезпечення ефективної життєдіяльності села. 

Система газопостачання є однією з складових частин системи 

енергозабезпечення. Від її надійної і гарантованої роботи залежить 

ефективність роботи встановленого газовикористовуючого обладнання, його 

коефіцієнт корисної дії. 

Основними заходами з економії газу є: 

 надійна і безпечна робота системи газопостачання – подавання 

природного газу на газові пальники у кількості і під тиском, які забезпечують 

максимальний ККД газовикористовуючого обладнання; 

 вжиття заходів зі своєчасного запобігання аварій і інших порушень 

у роботі системи газопостачання. Це дасть можливість уникнути матеріальних 

витрат на ліквідацію наслідків аварії; 

 введення жорсткої системи контролю за споживанням і обліком 

спожитого газу на кожному об’єкті; 

 впровадження заходів, які сприяють зменшенню витрат газу на 

опалення, за рахунок зменшення витрат у житлових, громадських, 

адміністративних будівлях шляхом застосування нових матеріалів, які 

зберігають тепло в будинках, впровадження нових систем теплоізоляції; 



91 

 

 впровадження високо економічного газового обладнання з 

високим коефіцієнтом корисної дії; 

 впровадження нових технологій, що дозволяють заміну 

природного газу на інші відновлювані джерела енергії (відходи сировини, 

біогаз, сонячна енергетика тощо) відповідно до вимог розпорядження 

Кабінету Міністрів України від 01.10.2014 № 902-р «Про Національний план 

дій з відновлюваної енергетики на період до 2020 року». 

 

2.11.6. Електропостачання 

6.6. Електропостачання 

Розділ електропостачання споживачів території з метою розміщення 

житлової забудови з об’єктами громадського призначення, соціальної та 

інженерної інфраструктури в м. Переяслав-Хмельницький розроблено згідно з 

завданням на розроблення детального плану території житлової забудови та 

генерального плану села. 

Квартал І – обмежений Новокиївським шосе, вулицями 

Петропавлівська, Ватутіна, Ярослава Потапенка, Бажана, та рекреаційною 

зоною  

Категорія надійності електропостачання –I, II, III. 

Джерело живлення – ПС 35/10 кВ «Переяслав-Хмельницький». 

Розрахункова потужність – 553 кВт. 

Навантаження житлового фонду та громадських споруд підраховано за 

питомими нормативами згідно з ДБН Б.2.2-12:2018 «Планування і забудова 

територій». 

Таблиця 2.11.13  
№ 

п/п 

Споживачі Ел. 

наванта-

ження, 

кВт 

Коеф. 

участі у 

макси-

мумі 

Підсумкове 

ел. наванта-

ження, кВт 

Навантаження існуючої ТП 10/0,4 кВ 

1 Садибна житлова забудова (103 буд.) 221 1 221 

2 
Багатоквартирний житловий будинок (28 

кв.) 

44 1 44 

3 Адміністративна будівля 43 0,4 17 

4 Заклади торгівлі 34 0,5 17 

5 Поштове відділення 12 0,5 6 

6 Комбікормовий завод 90 1 90 

7 Заклад побутового обслуговування 4 0,5 2 

5 Зовнішнє освітлення 3 1 3 

6 Разом:   400 

 Трансформатор 630 кВА    

Навантаження проектної КТП 10/0,4 кВ 

1 Садибна житлова забудова (33 буд.) 137 1 137 

2 Заклад побутового обслуговування 2 0,5 1 
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3 КНС госп.-побутова 16 0,7 11 

4 Зовнішнє освітлення 4 1 4 

5 Разом   153 

 Трансформатор 250 кВА    

 Всього по об’єкту   553 

 

Приймаємо загальне електричне навантаження в розмірі 553 кВт. 

Електропостачання території з метою розміщення житлової забудови з 

об’єктами громадського призначення, соціальної та інженерної 

інфраструктури передбачається від існуючої ТП 10/0,4 кВ, та спорудження 

КТП 10/0,4 кВ з трансформатором потужністю 250 кВА. 

Проект електропостачання буде виконуватись відповідно до завдання на 

розроблення детального плану території на наступних більш детальних 

стадіях проектування за окремими договорами та за технічними умовами 

виданими електропостачальною організацією. 

Мережі 0,4 кВ передбачено виконати повітряними. 

Передбачається перекладання існуючих повітряних ліній 10 кВ, які 

проходять ділянками житлової забудови в кабельні лінії у межах червоних 

ліній вулиць.  

Внутрішні електромережі будинків виконуються за індивідуальними 

проектами. 

Облік електроенергії житлової забудови передбачено виконати 

електронними лічильниками, що встановлюються в пластмасових ящиках на 

зовнішніх стінах будинків (ступінь захисту ІР54). 

Облік електроенергії громадських споруд передбачається електронними 

лічильниками, що встановлюються у ВРП. 

Мережі зовнішнього освітлення передбачається виконати повітряними. 

Зовнішнє освітлення території житлової забудови передбачається 

виконати з використанням енергоефективних світлодіодних світильників. 

Живлення мережі зовнішнього освітлення передбачається від щита 0,4 

кВ ТП 10/0,4 кВ, управління автоматичне та в ручному режимі.  

Підключення світлових покажчиків «ПГ», що встановлюються на 

опорах зовнішнього освітлення, передбачаються від мережі зовнішнього 

освітлення. 

Основні положення розділу електропостачання об’єкта  приймаються за 

основу під час виконання робочих креслень. 

 

Квартал ІІІ – обмежений вулицями Пасічна, Лермонтова, Ярослава 

Мудрого, Кутузова 

Категорія надійності електропостачання – II, III. 

Джерело живлення – ПС 35/10 кВ «Переяслав-Хмельницький». 

Розрахункова потужність – 330 кВт. 

Навантаження житлового фонду та громадських споруд підраховано за 

питомими нормативами згідно з ДБН Б.2.2-12:2018 «Планування і забудова 

територій». 
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Розрахунок повного електричного навантаження території, що 

проектується, наведено в таблиці 2.11.14.  

Таблиця 2.11.14  
№ 

п/п 

Споживачі Ел. 

наванта-

ження, 

кВт 

Коеф. 

участі у 

макси-

мумі 

Підсумкове 

ел. наванта-

ження, кВт 

Навантаження існуючої ТП 10/0,4 кВ 

1 Садибна житлова забудова (48 буд.) 122 1 122 

2 
Заклад громадського харчування на 40 

місць 

41 0,6 25 

5 Зовнішнє освітлення 3 1 3 

6 Разом:   150 

 Трансформатор 250 кВА    

Навантаження проектної КТП 10/0,4 кВ 

1 Садибна житлова забудова (39 буд.) 150 1 150 

2 Заклад дошкільної освіти на 85 місць 38 0,4 15 

3 КНС госп.-побутова 16 0,7 11 

4 Зовнішнє освітлення 4 1 4 

5 Разом   180 

 Трансформатор 250 кВА    

 Всього по об’єкту   330 

 

Приймаємо загальне електричне навантаження в розмірі 330 кВт. 

Електропостачання території з метою розміщення житлової забудови з 

об’єктами громадського призначення, соціальної та інженерної 

інфраструктури передбачається від існуючої ТП 10/0,4 кВ, та спорудження 

КТП 10/0,4 кВ з трансформатором потужністю 250 кВА. 

Проект електропостачання буде виконуватись відповідно до завдання на 

розроблення детального плану території на наступних більш детальних 

стадіях проектування за окремими договорами та за технічними умовами 

виданими електропостачальною організацією. 

Мережі 0,4 кВ передбачено виконати повітряними. 

Передбачається перекладання існуючих повітряних ліній 10 кВ, які 

проходять ділянками житлової забудови в кабельні лінії у межах червоних 

ліній вулиць. 

Внутрішні електромережі будинків виконуються за індивідуальними 

проектами. 

Облік електроенергії житлової забудови передбачено виконати 

електронними лічильниками, що встановлюються в пластмасових ящиках на 

зовнішніх стінах будинків (ступінь захисту ІР54). 

Облік електроенергії громадських споруд передбачається електронними 

лічильниками, що встановлюються у ВРП. 

Мережі зовнішнього освітлення передбачається виконати повітряними. 

Зовнішнє освітлення території житлової забудови передбачається 

виконати з використанням енергоефективних світлодіодних світильників. 
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Живлення мережі зовнішнього освітлення передбачається від щита 0,4 

кВ ТП 10/0,4 кВ, управління автоматичне та в ручному режимі.  

Підключення світлових покажчиків «ПГ», що встановлюються на 

опорах зовнішнього освітлення, передбачаються від мережі зовнішнього 

освітлення. 

Основні положення розділу електропостачання об’єкта  приймаються за 

основу під час виконання робочих креслень. 

 

Квартал IV – обмежений вулицями Петропавлівська, Гаяринська та 

провулком Папаніна 

Категорія надійності електропостачання – II, III. 

Джерело живлення – ПС 35/10 кВ «Переяслав-Хмельницький». 

Розрахункова потужність – 366 кВт. 

Навантаження житлового фонду та громадських споруд підраховано за 

питомими нормативами згідно з ДБН Б.2.2-12:2018 «Планування і забудова 

територій». 

Розрахунок повного електричного навантаження території, що 

проектується, наведено в таблиці 2.11.15.  

Таблиця 2.11.15  
№ 

п/п 

Споживачі Ел. 

наванта-

ження, 

кВт 

Коеф. 

участі у 

макси-

мумі 

Підсумкове 

ел. наванта-

ження, кВт 

Навантаження існуючої ТП 10/0,4 кВ 

1 Садибна житлова забудова (60 буд.) 143 1 143 

2 Заклад торгівлі 5 1 5 

3 Зовнішнє освітлення 3 1 3 

 Разом:   151 

 Трансформатор 250 кВА    

Навантаження проектної КТП 10/0,4 кВ 

1 Садибна житлова забудова (51 буд.) 182 1 182 

2 КНС пов. стічних вод 16 0,7 11 

3 КНС госп.-побутова 16 0,7 11 

4 Очисні споруди пов. стічних вод 10 0,7 7 

5 Зовнішнє освітлення 4 1 4 

6 Разом   215 

 Трансформатор 400 кВА    

 Всього по об’єкту   366 

 

Приймаємо загальне електричне навантаження в розмірі 366 кВт. 

Електропостачання  території з метою розміщення житлової забудови з 

об’єктами громадського призначення, соціальної та інженерної 

інфраструктури передбачається від існуючої ТП 10/0,4 кВ, та спорудження 

КТП 10/0,4 кВ з трансформатором потужністю 400 кВА. 

Проект електропостачання буде виконуватись відповідно до завдання на 

розроблення детального плану території на наступних більш детальних 
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стадіях проектування за окремими договорами та за технічними умовами 

виданими електропостачальною організацією. 

Мережі 10/0,4 кВ передбачено виконати повітряними. 

Внутрішні електромережі будинків виконуються за індивідуальними 

проектами. 

Облік електроенергії житлової забудови передбачено виконати 

електронними лічильниками, що встановлюються в пластмасових ящиках на 

зовнішніх стінах будинків (ступінь захисту ІР54). 

Облік електроенергії громадських споруд передбачається електронними 

лічильниками, що встановлюються у ВРП. 

Мережі зовнішнього освітлення передбачається виконати повітряними. 

Зовнішнє освітлення території житлової забудови передбачається 

виконати з використанням енергоефективних світлодіодних світильників. 

Живлення мережі зовнішнього освітлення передбачається від щита 0,4 

кВ ТП 10/0,4 кВ, управління автоматичне та в ручному режимі.  

Підключення світлових покажчиків «ПГ», що встановлюються на 

опорах зовнішнього освітлення, передбачаються від мережі зовнішнього 

освітлення. 

Основні положення розділу електропостачання об’єкта приймаються за 

основу під час виконання робочих креслень. 

 

2.11.7. Телефонізація та радіофікація 

Квартал І – обмежений Новокиївським шосе, вулицями 

Петропавлівська, Ватутіна, Ярослава Потапенка, Бажана, та рекреаційною 

зоною  

Перспективна потреба території, що проектується, у телефонах складає 

104 телефони. Для реалізації перспективної потреби у телефонах 

передбачається побудувати малі архітектурні форми і встановити там 

розподільчі шафи (РШ) з обмеженим доступом сторонніх осіб. Передбачається 

прокласти до них телефонні кабелі необхідної ємності в проектній телефонній 

каналізації від головної АТС. Прокласти телефонні кабелі необхідної ємності 

в проектній телефонній каналізації або в прохідних інженерних колекторах від 

РШ до будинків та споруд. Для визначення конкретного обсягу робіт та місця 

підключення необхідно отримати у оператора зв’язку технічні умови. 

Для радіофікації території, що проектується, пропонується прокладання 

проводом РМПЗЭП 1х2х1,2 розподільчої фідерної лінії від найближчого 

радіовузла типу УПВ-1,25. Остаточне рішення пропонується прийняти на 

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

Остаточне місце підключення та обсяги робіт пропонується визначити після 

отримання технічних умов на підключення. 

Для забезпечення телебаченням території, що проектується, 

пропонується прокладання волоконно-оптичних кабелів від найближчого 

оптичного вузла. У захисних шафах пропонується встановити оптичні 

приймачі. Побудову мережі телебачення пропонується здійснювати за 
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допомогою радіочастотного коаксіального кабелю з використанням 

телевізійних підсилювачів. 

Вибір вузла, траси прокладання, а також місць розташування оптичних 

приймачів пропонується здійснити на подальших стадіях проектування (стадії 

«Проект» і «Робоча документація»). 

Для забезпечення інтернет зв’язком проектом передбачається 

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

Вибір провайдера пропонується здійснити на подальших стадіях 

проектування.  

 

Квартал ІІІ – обмежений вулицями Пасічна, Лермонтова, Ярослава 

Мудрого, Кутузова 

Перспективна потреба території, що проектується, у телефонах складає 

104 телефони. Для реалізації перспективної потреби у телефонах 

передбачається побудувати малі архітектурні форми і встановити там 

розподільчі шафи (РШ) з обмеженим доступом сторонніх осіб. Передбачається 

прокласти до них телефонні кабелі необхідної ємності в проектній телефонній 

каналізації від головної АТС. Прокласти телефонні кабелі необхідної ємності 

в проектній телефонній каналізації або в прохідних інженерних колекторах від 

РШ до будинків та споруд. Для визначення конкретного обсягу робіт та місця 

підключення необхідно отримати у оператора зв’язку технічні умови. 

Для радіофікації території, що проектується, пропонується прокладання 

проводом РМПЗЭП 1х2х1,2 розподільчої фідерної лінії від найближчого 

радіовузла типу УПВ-1,25. Остаточне рішення пропонується прийняти на 

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

Остаточне місце підключення та обсяги робіт пропонується визначити після 

отримання технічних умов на підключення. 

Для забезпечення телебаченням території, що проектується, 

пропонується прокладання волоконно-оптичних кабелів від найближчого 

оптичного вузла. У захисних шафах пропонується встановити оптичні 

приймачі. Побудову мережі телебачення пропонується здійснювати за 

допомогою радіочастотного коаксіального кабелю з використанням 

телевізійних підсилювачів. 

Вибір вузла, траси прокладання, а також місць розташування оптичних 

приймачів пропонується здійснити на подальших стадіях проектування (стадії 

«Проект» і «Робоча документація»). 

Для забезпечення інтернет зв’язком проектом передбачається 

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

Вибір провайдера пропонується здійснити на подальших стадіях 

проектування.  

 

Квартал IV – обмежений вулицями Петропавлівська, Гаяринська та 

провулком Папаніна 
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Перспективна потреба території, що проектується, у телефонах складає 

133 телефони. Для реалізації перспективної потреби у телефонах 

передбачається побудувати малі архітектурні форми і встановити там 

розподільчі шафи (РШ) з обмеженим доступом сторонніх осіб. Передбачається 

прокласти до них телефонні кабелі необхідної ємності в проектній телефонній 

каналізації від головної АТС. Прокласти телефонні кабелі необхідної ємності 

в проектній телефонній каналізації або в прохідних інженерних колекторах від 

РШ до будинків та споруд. Для визначення конкретного обсягу робіт та місця 

підключення необхідно отримати у оператора зв’язку технічні умови. 

Для радіофікації території, що проектується, пропонується прокладання 

проводом РМПЗЭП 1х2х1,2 розподільчої фідерної лінії від найближчого 

радіовузла типу УПВ-1,25. Остаточне рішення пропонується прийняти на 

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

Остаточне місце підключення та обсяги робіт пропонується визначити після 

отримання технічних умов на підключення. 

Для забезпечення телебаченням території, що проектується, 

пропонується прокладання волоконно-оптичних кабелів від найближчого 

оптичного вузла. У захисних шафах пропонується встановити оптичні 

приймачі. Побудову мережі телебачення пропонується здійснювати за 

допомогою радіочастотного коаксіального кабелю з використанням 

телевізійних підсилювачів. 

Вибір вузла, траси прокладання, а також місць розташування оптичних 

приймачів пропонується здійснити на подальших стадіях проектування (стадії 

«Проект» і «Робоча документація»). 

Для забезпечення інтернет зв’язком проектом передбачається 

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

Вибір провайдера пропонується здійснити на подальших стадіях 

проектування.  

 

2.11.8. Санітарне очищення території 

Тверді побутові відходи із проектної території передбачається  вивозити 

спеціалізованою організацією на основі укладених договорів, на існуючий 

паспортизований полігон площею 5,4 га, який обслуговує м.Переяслав-

Хмельницький, до повного його заповнення. Паралельно з цим заповнена 

частина звалища підлягає проведенню заходів по рекультивації території. 

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів Ураїни №1070 від 

10.12.2008 (із змінами та доповненнями внесеними від 16.11.2011р., №1173) 

«Про затвердження Правил надання послуг з вивезення побутових відходів», 

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

сміття з проектної території кварталів на розрахунковий строк складе: 

- квартал I приблизно 311,1 т/рік ТПВ, у тому числі великогабаритні 

відходи – 14,3 т/рік та ремонтні відходи – 19,7 т/рік; 

- квартал III приблизно 166,7 т/рік ТПВ, у тому числі великогабаритні 

відходи – 7,6 т/рік та ремонтні відходи – 10,4 т/рік; 
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- квартал IV приблизно 176,9 т/рік ТПВ, у тому числі великогабаритні 

відходи – 9,6 т/рік та ремонтні відходи – 13,2 т/рік; 

Система сміттєвидалення з проектної території планується планово - 

подвірна. У дворовому просторі, на господарських майданчиках, 

передбачається облаштувати місця для контейнерів ТПВ та 

великогабаритного сміття. Також пропонується передбачити окремі 

контейнери для скла пластмаси, паперу і т.п., що дозволить вилучені вторинні 

матеріали направляти на переробку за відповідними технологіями на 

спеціалізовані підприємства. 

Для вирішення проблемних питань поводження з ТПВ передбачається 

ряд заходів, закладених у «Програмі поводження з твердими побутовими 

відходами у Переяслав-Хмельницькому районі Київської області на 2018 – 

2020 роки» та «Програмою поводження з твердими побутовими відходами у 

Київській області на 2017-2020 роки». 

На розрахунковий строк на території полігону ТПВ, що знаходиться в 

адміністративних межах Великокаратульської сільської ради і перебуває в 

управлінні ВУЖК Переяслав-Хмельницької міської ради, планується 

будівництво сортувально-перевантажувальної станції  (СПС) для обробки 

ТПВ і відправки їх у спресованому стані на проектний Бориспільський 

сортувально-переробний комплекс (енергоавтономний). 

Основні заходи щодо вдосконалення та розвитку  системи санітарного 

очищення проектованої територї: 

- забезпечення повного збору та своєчасного знезараження і 

знешкодження всіх видів відходів. 

- визначення спеціальних місць – майданчиків для організованого збору 

ТПВ. 

- впровадження системи роздільного збору, сортування з наступним 

використанням і утилізацією;  

- модернізація спецавтотранспорту та іншої техніки для санітарного 

очищення. 

 

2.11.9. Протипожежні заходи 

Генеральним планом міста Переяслав-Хмельницький, передбачено 

будівництво на території міста трьох нових пожежних депо на два пожежні 

автомобілі кожне. Будівництво цих депо передбачено на першу чергу 

забудови. Пожежне депо має обслуговувати виробничу та житлову зони міста, 

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

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

у тому числі для територій, що проектується. 

Внутрішнє пожежогасіння житлових будинків не передбачається (ДБН 

В.2.5-64:2012, табл. 3, п. 8.1). 

Згідно з ДБН В.2.5-64:2012 табл.3 розрахункові витрати води на потреби 

внутрішнього пожежогасіння складають 2,5 л/с. 
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Витрати води на зовнішнє пожежогасіння та кількість одночасних 

пожеж приймається згідно з ДБН В.2.5-74 2013, табл. 4 та 5; і складають 15,0 

л/с на 1 пожежу, а кількість одночасних пожеж – 1 шт. 

Внутрішнє пожежогасіння житлових будинків садибної забудови не 

передбачається (ДБН В.2.5-74:2013). 

Розрахунковий час зовнішнього пожежогасіння – 3 години (пункт 6.2.13 

ДБН В.2.5-74:2013). 

Об’єм води на зовнішнє пожежогасіння для І кварталу складе: 

,135
1000

)5,210(36003
.. 


пожV (м3); 

для ІІІ кварталу: 

,189
1000

)5,215(36003
.. 


пожV (м3); 

для IV кварталу: 

,108
1000

1036003
.. 


пожV (м3). 

Протипожежний запас води з урахуванням тригодинного зовнішнього і 

внутрішнього гасіння пожежі при одночасному забезпеченні подавання води 

на інші потреби, забезпечується кільцевими мережами об’єднаної системи 

господарсько-питного і протипожежного водопроводу міста. 

Зовнішнє пожежогасіння житлової забудови  передбачається від 

пожежних гідрантів, встановлених на кільцевих водопровідних мережах на 

відстані не більше 150 метрів один від одного, більш детально відстань між 

пожежними гідрантами буде визначено на наступних стадіях проектування 

(«Проект» і «Робоча документація») при визначенні типу гідрантів, які будуть 

застосовані. Прокладання мереж об’єднаного господарсько-питного і 

протипожежного водопостачання передбачається на відстані не більше ніж 2.5 

м від краю проїзної частини, але не ближче ніж 5 м від стін будівель (п.12.16 

ДБН В.2.5-74:2013). В місцях розташування пожежних гідрантів на опорах 

ЛЕП 0,4 кВ встановлюються світлові покажчики «ПГ», згідно з НАПБ 

А.01.001, ДСТУ ISO 6309, ГОСТ 12.4.009-83. Конкретні місця розташування 

пожежних гідрантів та світлових покажчиків «ПГ» вирішуються на подальшій 

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

Зовнішнє пожежогасіння та внутрішні протипожежні системи 

громадських об’єктів з влаштуванням систем внутрішнього водяного 

пожежогасіння розраховуються на подальших стадіях проектування (стадія 

«Проект» і «Робоча документація»). 

Будівництво кільцевих мереж господарсько-питного та 

протипожежного водопроводу передбачається на першу чергу забудов.
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2.12. Інженерна підготовка та захист території 

Квартал І – обмежений Новокиївським шосе, вулицями Петропавлівська, 

Ватутіна, Ярослава Потапенка, Бажана, та рекреаційною зоною  

Схема інженерної підготовки території та вертикального планування на 

ділянці забудови розроблена на основі детального плану території та   інженерно-

топографiчного плану виконаного в 2018 році в М 1:500. Система висот - 

Балтійська, система координат – 1963 року,  суцільні горизонталі проведені через 

0,5м.  

При розробленні проекту за основу було прийнято відмітки існуючого 

прилеглого рельєфу, існуючих споруд та будівель, відмітки по вулицях з 

капітальним покриттям, а також проектні пропозиції «Схеми інженерної 

підготовки та захисту території» затвердженого проекту генерального плану 

м.Переяслав-Хмельницький. 

Інженерна підготовка території перспективної забудови здійснюється з 

метою освоєння території для розміщення садибної житлової забудови з об'єктами 

громадського призначення, соціальної та інженерної інфраструктури в 

м.Переяслав-Хмельницький Переяслав-Хмельницького району Київської області. 

Підготовка території розроблена за принципами максимального збереження 

існуючого рельєфу та мінімального перетворення місцевості з урахуванням 

інженерних та архітектурно-планувальних вимог.  

Схемою передбачається реконструкція, поліпшення стану існуючих доріг та 

влаштування проектних вулиць та проїздів  з асфальтобетону.  

Схема вертикального планування території виконана з урахуванням 

наступних вимог: 

- максимального збереження існуючого рельєфу; 

- максимального збереження ґрунтів і деревних насаджень; 

- відведення поверхневих вод, що виключає ерозію ґрунтів; 

- забезпечення мінімального обсягу земляних робіт;  

- відображення проектних відміток в точках перехрещення осей проїздів    та 

в характерних місцях; 

- забезпечення та дотримання нормативних поздовжніх ухилів по проїздах і 

тротуарах;  

- створення безпечних умов руху транспорту та пішоходів; 

- забезпечення видимості в плані. 

Поздовжні ухили існуючих вулиць запроектовані в межах від  4 ‰ до  16 ‰, 

на проектних вулицях – від 5 ‰ до  34 ‰, відповідно до ДБН В.2.3-5-2018. 

Поперечні профілі вулиць, проїздів запроектовані міського типу (з влаштуванням 

бортового бетонного каменю) шириною проїзної частини вулиць 6,0м  та місцевих 

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

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

Поверхневі води відводяться в дощову каналізацію. Дощова каналізація 

запроектована закритого типу. На ділянках озеленення відведення поверхневих вод 

відбувається за рахунок інфільтрації в грунт. Відведення поверхневих вод виконано 

з врахування швидкостей води, які виключають ерозію ґрунтів. 
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Для освоєння території застосовуються наступні заходи інженерної 

підготовки: 

- розчищання та берегоукріплення водойм; 

- підсипання території; 

- регулювання поверхневого стоку. 

Систему потрібно регулярно відновлювати, виконуючи комплекс 

спеціальних заходів інженерної підготовки щодо покращення стану прибережних 

земель. 

Першочерговими інженерними заходами є: 

- розчищення та регулювання водойм (за необхідності днопоглиблення); 

- очищення від заростання та замулення; 

- вирубування чагарників; 

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

Першочерговими водними об’єктами, що потребують проведення заходів 

щодо покращення їх стану є водойми в південно-західній частині.  

В межах проектування передбачається розчищення водойм з передбаченням 

благоустрою берегів. Розчищення водних об’єктів забезпечить пониження рівня 

ґрунтових вод, негативного впливу від можливого потенційного підтоплення 

території та можливого затоплення території та усунення причин, що впливають на 

формування процесу підтоплення, а також осушення заболочених територій.  

Рекомендується проведення заходів з ліквідації зон поширення заболоченості 

на загальній площі S=17 874 м2 (1,78 га). Одним з чинників щодо обґрунтування 

необхідності даного заходу є протималярійна безпека.  

Загальна площа розчищення водойм в межах проектування складає S=2242 

м2 (0,22 га). 

Вийнятий ґрунт, при розчищенні водних об’єктів можливо використовувати 

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

містить велику кількість гумусу та торфу можливо використовувати для 

влаштування зелених насаджень. 

Берегоукріплення водойм в межах проектування представлені у вигляді 

благоустрою прибережних територій, що включає влаштування укосів берегів та 

їхнього озеленення. На прибережних ділянках розчищених водойм та водотоків 

передбачається влаштування зон зелених насаджень спеціального призначення. 

Благоустрій водних об’єктів приведе до покращення санітарно-гігієнічного стану 

прибережних територій.  

Загальна довжина берегоукріплення водойм в межах проектування складає 

L=524 м (0,52 км).  

Потрібно виконувати постійний контроль та нагляд за станом водних 

об’єктів, поліпшуючи  екологічний стан. Виконуючи вище перераховані заходи 

можна уникнути негативних природних процесів та створити сприятливі умови для 

перспективного розвитку села. 

В межах території, що проектується вираховані території, які потрібно 

підсипати. Підсипка території виконується з метою планування рельєфу місцевості, 

захисту території від потенційного підтоплення та можливого затоплення, 
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забезпечення нормативних ухилів, організованого відведення поверхневих вод та  

можливості освоєння заболочених територій під різного типу функціональне 

призначення.  

Загальна площа підсипки становить S= 33 314 м2 (3,33 га).  

Підсипка території показано в тих місцях, де вона перевищує 0,5 м. 

Виконуючи вище перераховані заходи можна уникнути негативних 

природних процесів та створити сприятливі умови для перспективного освоєння 

території. 

Основні дані по небезпечним геологічним процесам та пропозиції по 

проектним рішенням див. табл. 2.12.1 «Відомість основних показників інженерної 

підготовки території та вертикального планування». 

Таблиця 2.12.1 

Відомість основних показників інженерної підготовки території та 

вертикального планування 

N 

п.п. 

 

 

Найменування Одиниці 

виміру 

 

Кількість 

 

Примітка 

1 Аналіз існуючого стану: 

1.1. 

 

Зона підтоплення території 

 
га 6,22 

Примітка п.1 

1.2. 

 
Зона затоплення території га 7,89 

Примітка п.1 

1.3. 

 
Зона поширення заболоченості га 1,78 

Примітка п.1 

 

2 Проектні рішення: 

2.1. Берегоукріплення км 0,52 Примітка п.1 

2.2. Розчистка водойм/водотоків км 0,22 
Примітка п.1 

2.3. Підсипка території га 3,33 Примітка п.1 

Примітка: 

1.  Кількісні показники приведені в межах проектування. 

 

Квартал ІІІ – обмежений вулицями Пасічна, Лермонтова, Ярослава Мудрого, 

Кутузова 

Схема інженерної підготовки території та вертикального планування на 

ділянці забудови розроблена на основі детального плану території та   інженерно-

топографiчного плану виконаного в 2018 році в М 1:500. Система висот - 

Балтійська, система координат – 1963 року, суцільні горизонталі проведені через 

0,5м.  

При розробленні проекту за основу було прийнято відмітки існуючого 
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прилеглого рельєфу, існуючих споруд та будівель, відмітки по вулицях з 

капітальним покриттям, а також проектні пропозиції «Схеми інженерної 

підготовки та захисту території» затвердженого проекту генерального плану 

м.Переяслав-Хмельницький. 

Інженерна підготовка території перспективної забудови здійснюється з 

метою освоєння території для розміщення садибної житлової забудови з об'єктами 

громадського призначення, соціальної та інженерної інфраструктури в 

м.Переяслав-Хмельницький Переяслав-Хмельницького району Київської області. 

Підготовка території розроблена за принципами максимального збереження 

існуючого рельєфу та мінімального перетворення місцевості з урахуванням 

інженерних та архітектурно-планувальних вимог.  

Схемою передбачається реконструкція, поліпшення стану існуючих доріг та 

влаштування проектних вулиць та проїздів  з асфальтобетону.  

Схема вертикального планування території виконана з урахуванням 

наступних вимог: 

- максимального збереження існуючого рельєфу; 

- максимального збереження ґрунтів і деревних насаджень; 

- відведення поверхневих вод, що виключає ерозію ґрунтів; 

- забезпечення мінімального обсягу земляних робіт;  

- відображення проектних відміток в точках перехрещення осей проїздів    та 

в характерних місцях; 

- забезпечення та дотримання нормативних поздовжніх ухилів по проїздах і 

тротуарах;  

- створення безпечних умов руху транспорту та пішоходів; 

- забезпечення видимості в плані. 

Поздовжні ухили існуючих вулиць запроектовані в межах від 5 ‰ до 20 ‰, 

на проектних вулицях – від 5 ‰ до  34 ‰, відповідно до ДБН В.2.3-5-2018. 

Поперечні профілі вулиць, проїздів запроектовані міського типу (з влаштуванням 

бортового бетонного каменю) шириною проїзної частини вулиць 6,0м  та місцевих 

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

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

Поверхневі води відводяться в дощову каналізацію. Дощова каналізація 

запроектована закритого типу. На ділянках озеленення відведення поверхневих вод 

відбувається за рахунок інфільтрації в грунт. Відведення поверхневих вод виконано 

з врахування швидкостей води, які виключають ерозію ґрунтів. 

Для освоєння території застосовуються наступні заходи інженерної 

підготовки: 

- підсипання території; 

- регулювання поверхневого стоку. 

В межах території, що проектується вираховані території, які потрібно 

підсипати. Підсипка території виконується з метою планування рельєфу місцевості, 

захисту території від потенційного підтоплення та можливого затоплення, 

забезпечення нормативних ухилів, організованого відведення поверхневих вод та  

можливості освоєння заболочених територій під різного типу функціональне 
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призначення.  

Загальна площа підсипки становить S= 25 200 м2 (2,52 га).  

Підсипка території показано в тих місцях, де вона перевищує 0,5 м. 

Виконуючи вище перераховані заходи можна уникнути негативних 

природних процесів та створити сприятливі умови для перспективного освоєння 

території. 

Основні дані по небезпечним геологічним процесам та пропозиції по 

проектним рішенням див. табл. 2.12.2 «Відомість основних показників інженерної 

підготовки території та вертикального планування». 

Таблиця 2.12.2 

Відомість основних показників інженерної підготовки території та 

вертикального планування. 

N 

п.п. 

 

 

Найменування Одиниці 

виміру 

 

Кількість 

 

Примітка 

1 Аналіз існуючого стану: 

1.1. 

 

Зона підтоплення території 

 
га 8,41 

Примітка п.1 

1.2. 

 
Зона затоплення території га 9,92 

Примітка п.1 

1.3. 

 
Зона поширення заболоченості га 1,04 

Примітка п.1 

 

2 Проектні рішення: 

2.1. Підсипка території га 2,52 Примітка п.1 

Примітка: 

1.  Кількісні показники приведені в межах проектування. 

 

Квартал IV – обмежений вулицями Петропавлівська, Гаяринська та 

провулком Папаніна 

Схема інженерної підготовки території та вертикального планування на 

ділянці забудови розроблена на основі детального плану території та   інженерно-

топографiчного плану виконаного в 2018 році в М 1:500. Система висот - 

Балтійська, система координат – 1963 року, суцільні горизонталі проведені через 

0,5м.  

При розробленні проекту за основу було прийнято відмітки існуючого 

прилеглого рельєфу, існуючих споруд та будівель, відмітки по вулицях з 

капітальним покриттям, а також проектні пропозиції «Схеми інженерної 

підготовки та захисту території» затвердженого проекту генерального плану 

м.Переяслав-Хмельницький. 

Інженерна підготовка території перспективної забудови здійснюється з 
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метою освоєння території для розміщення садибної житлової забудови з об'єктами 

громадського призначення, соціальної та інженерної інфраструктури в 

м.Переяслав-Хмельницький Переяслав-Хмельницького району Київської області. 

Підготовка території розроблена за принципами максимального збереження 

існуючого рельєфу та мінімального перетворення місцевості з урахуванням 

інженерних та архітектурно-планувальних вимог.  

Схемою передбачається реконструкція, поліпшення стану існуючих доріг та 

влаштування проектних вулиць та проїздів  з асфальтобетону. 

Схема вертикального планування території виконана з урахуванням 

наступних вимог: 

- максимального збереження існуючого рельєфу; 

- максимального збереження ґрунтів і деревних насаджень; 

- відведення поверхневих вод, що виключає ерозію ґрунтів; 

- забезпечення мінімального обсягу земляних робіт;  

- відображення проектних відміток в точках перехрещення осей проїздів    та 

в характерних місцях; 

- забезпечення та дотримання нормативних поздовжніх ухилів по проїздах і 

тротуарах;  

- створення безпечних умов руху транспорту та пішоходів; 

- забезпечення видимості в плані. 

Поздовжні ухили існуючих вулиць запроектовані в межах від  4 ‰ до  21 ‰, 

на проектних вулицях – від 5 ‰ до  21 ‰, відповідно до ДБН В.2.3-5-2018. 

Поперечні профілі вулиць, проїздів запроектовані міського типу (з влаштуванням 

бортового бетонного каменю) шириною проїзної частини вулиць 6,0м  та місцевих 

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

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

Поверхневі води відводяться в дощову каналізацію. Дощова каналізація 

запроектована закритого типу. На ділянках озеленення відведення поверхневих вод 

відбувається за рахунок інфільтрації в грунт. Відведення поверхневих вод виконано 

з врахування швидкостей води, які виключають ерозію ґрунтів. 

Для освоєння території застосовуються наступні заходи інженерної 

підготовки: 

- підсипання та зрізання території; 

- регулювання поверхневого стоку. 

В межах території, що проектується вираховані території, які потрібно 

підсипати та зрізати . Підсипка та зрізка території виконується з метою планування 

рельєфу місцевості, забезпечення нормативних ухилів, організованого відведення 

поверхневих вод та  можливості освоєння території під різного типу функціональне 

призначення.  

Загальна площа підсипки становить S= 2498 м2 (0,25 га).  

Загальна площа зрізки становить S= 1345 м2 (0,13 га).  

Підсипка та зрізка території показано в тих місцях, де вона перевищує 0,5 м. 

Виконуючи вище перераховані заходи можна уникнути негативних 

природних процесів та створити сприятливі умови для перспективного освоєння 
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території. 

Основні дані по небезпечним геологічним процесам та пропозиції по 

проектним рішенням див. табл. 2.12.3 «Відомість основних показників інженерної 

підготовки території та вертикального планування». 

Таблиця 2.12.3 

Відомість основних показників інженерної підготовки території та 

вертикального планування 

N 

п.п. 

 

 

Найменування 
Одиниці 
виміру 

 

Кількість 
 

Примітка 

1 Аналіз існуючого стану: 

1.1. 

 

Зсувонебезпечні території 

 
га -- 

 

1.2. 

 
Території з ерозійними процесами га -- 

 

1.3. 

 
Зона поширення заболоченості га -- 

 

2 Проектні рішення: 

2.1. Підсипка території га 0,25 
Примітка п.1 

2.2. Зрізка території га 0,13 
Примітка п.1 

Примітка: 

1.  Кількісні показники приведені в межах проектування. 
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2.13. Основні техніко-економічні показники 

Квартал І – обмежений Новокиївським шосе, вулицями Петропавлівська, 

Ватутіна, Ярослава Потапенка, Бажана, та рекреаційною зоною  
 

№ 

 

Назва показників 

 

Одиниці виміру 

Значення показників 

Існуючий 

стан 

Проектний 

період 

1 Територія    

 Територія в межах проекту, всього: га 25,4 25,4 

 у т.ч.: житлової забудови, всього га 11,29 14,69 

 садибної га 11,13 13,15 

 ущільнення га - 1,38 

 багатоквартирної га 0.16 0.16 

 Громадської забудови, всього га 0,44 0,41 

 Виробничої, всього га 0,88 0,75 

 Транспортної інфраструктури, 

всього 

га 2,70 5,51 

 Ландшафтно-рекреаційної та 

озелененої 

га 4,55 3,74 

 Водних поверхонь га 0,34 0,24 

 Сільськогосподарських угідь га 5,30 - 

 Інші території га - 0,06 

2 Населення    

 Чисельність населення осіб 250 490 

 Щільність населення люд./га 9,84 31,82 

3 Житловий фонд, у т. ч.: 

м2 12960 21195 

к-сть садиб 
103 буд.+28 

кв. 

136 буд.+28 

кв. 

 

 

 

Розподіл житлового фонду за видами 

забудови: 

   

 садибна м2 11070 19305 

  к-сть будинків 
103 136 

 багатоквартирна м2 
1890 1890 

  к-сть квартир 
28 28 

 

Середня житлова забезпеченість 

населення загальною площею у 

садибній забудові 

м2/чол. 

59,52 47,32 
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Середня житлова забезпеченість 

населення загальною площею у 

багатоквартирній забудові 

м2/чол. 

29,53 23,05 

4 Об’єкти громадського 

обслуговування: 

   

 Магазини м2 торгової 

площі 

300 300 

 Майстерні побутового обслуговування робочих місць - 2 

 Адміністративна будівля робочих місць 14 14 

 Відділення зв’язку об’єкт 1 1 

5 Вулично-дорожня мережа та 

пасажирський транспорт 

   

 Протяжність магістральної вуличної 

мережі 

км 1,6 1,6 

 Протяжність ліній руху автобусу км 1,2 1,6 

 Кількість наземних пішохідних 

переходів 

об’єктів  - 14 

 Автостоянки для тимчасового 

зберігання автомобілів 

машиномісць - 17 

6 Інженерне обладнання    

 Водопостачання    

 Сумарний відпуск води м
3

/добу - 221,5 

 Каналізація    

 Загальний об’єм стічних вод м
3

/добу - 179,1 

 Електропостачання    

 Потужність джерел 

електропостачання 

МВт - 0,553 

 Теплопостачання    

 Споживання тепла, всього МВт - 2,25 

 Газопостачання    

 Годинне споживання газу, 

всього 
м

3

/год - 302 

 Річне споживання газу, всього млн. м
3 /рік  0,649 

7 Інженерна підготовка та 

благоустрій 

   

 Зона підтоплення території га 6,22 - 

 Зона затоплення території га  7,89 - 

 Зона поширення заболоченості га  1,78 - 

 Підсипка території га - 3,33 

 Берегоукріплення км - 0,52 

 Розчистка водойм/водотоків км - 0,22 
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8 Санітарне очищення 

території 

   

 Обсяги твердих побутових 

відходів 

тис. т/рік - 0,311 

 

 

 

 

Квартал ІІІ – обмежений вулицями Пасічна, Лермонтова, Ярослава Мудрого, 

Кутузова 
 

№ 

 

Назва показників 

 

Одиниці виміру 

Значення показників 

Існуючий 

стан 

Проектний 

період 

1 Територія    

 Територія в межах проекту, всього: га 15,20 15,20 

 у т.ч.: житлової забудови, всього га 6,90 10,55 

 садибної га 6,9 9,92 

 ущільнення га - 0,63 

 Громадської забудови, всього га 0,04 0,04 

 Транспортної інфраструктури, 

всього 

га 0,77 3,86 

 Ландшафтно-рекреаційної та 

озелененої 

га 3,31 0,28 

 Водних поверхонь га 0,02 - 

 Сільськогосподарських угідь га 5,30 - 

 Інші території га - 0,06 

2 Населення    

 Чисельність населення осіб 103 260 

 Щільність населення люд./га 6,78 17,10 

3 Житловий фонд, у т. ч.: 

м2 4940 10205 

к-сть садиб 48 86 

 
Розподіл житлового фонду за видами 

забудови: 
   

 садибна м2 4940 10205 

  к-сть будинків 48 87 
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Середня житлова забезпеченість 

населення загальною площею у 

садибній забудові 

м2/чол. 47,96 39.26 

4 Об’єкти громадського 

обслуговування: 

   

 Підприємство громадського 

харчування 

пос. місць 40 40 

 Заклад дошкільної освіти місць - 85 

5 Вулично-дорожня мережа та 

пасажирський транспорт 

   

 Протяжність магістральної вуличної 

мережі 

км 3,3 3,9 

 Протяжність ліній руху автобусу км - - 

 Кількість наземних пішохідних 

переходів 

об’єктів  - 3 

 Автостоянки для тимчасового 

зберігання автомобілів 

машиномісць - 9 

6 Інженерне обладнання    

 Водопостачання    

 Сумарний відпуск води м
3

/добу - 151,3 

 Каналізація    

 Загальний об’єм стічних вод м
3

/добу - 121,6 

 Електропостачання    

 Потужність джерел 

електропостачання 

МВт - 0,330 

 Теплопостачання    

 Споживання тепла, всього МВт - 1,7 

 Газопостачання    

 Годинне споживання газу, 

всього 
м

3

/год - 215 

 Річне споживання газу, всього млн. м
3 /рік  0,435 

7 Інженерна підготовка та 

благоустрій 

   

 Зона підтоплення території га 8,41 - 

 Зона затоплення території га  9,92 - 

 Зона поширення заболоченості га  1,04 - 

 Підсипка території га - 2,52 

8 Санітарне очищення 

території 

   

 Обсяги твердих побутових 

відходів 

тис. т/рік - 0,177 
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Квартал IV – обмежений вулицями Петропавлівська, Гаяринська та 

провулком Папаніна 
 

№ 

 

Назва показників 

 

Одиниці виміру 

Значення показників 

Існуючий 

стан 

Проектний 

період 

1 Територія 
   

 Територія в межах проекту, всього: га 16,30 16,30 

 у т.ч.: житлової забудови, всього га 7,33 11,71 

 садибної га 7,33 9,94 

 ущільнення га - 0,67 

 Громадської забудови, всього га 0,04 0,02 

 Транспортної інфраструктури, 

всього га 2,58 4,23 

 Ландшафтно-рекреаційної та 

озелененої 
га 0,85 0,34 

 Сільськогосподарських угідь га 5,50 - 

 Інші території га - 0,1 

2 Населення    

 Чисельність населення осіб 106 330 

 Щільність населення люд./га 6,50 20,24 

3 Житловий фонд, у т. ч.: 

м2 5850 12735 

к-сть садиб 60 110 

 
Розподіл житлового фонду за видами 

забудови: 
   

 садибна м2 5850 12735 

  к-сть будинків 60 111 

 

Середня житлова забезпеченість 

населення загальною площею у 

садибній забудові 

м2/чол. 55,19 38,59 

4 Об’єкти громадського 

обслуговування:    

 Магазини 
м2 торгової площі 20 20 

 Дитячі та спортивні майданчики 
га - 0,07 

5 Вулично-дорожня мережа та 

пасажирський транспорт    
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 Протяжність вуличної мережі 
км 2,5 3,7 

 Протяжність ліній руху автобусу км - - 

 Кількість наземних пішохідних 

переходів 
об’єктів - 6 

 Автостоянки для тимчасового 

зберігання автомобілів машиномісць - 1 

6 Інженерне обладнання    

 Водопостачання    

 Сумарний відпуск води м
3

/добу - 150,4 

 Каналізація    

 Загальний об’єм стічних вод м
3

/добу - 117,8 

 Електропостачання    

 Потужність джерел 

електропостачання 

МВт 
- 0,366 

 Теплопостачання    

 Споживання тепла, всього МВт - 1,7 

 Газопостачання    

 Годинне споживання газу, 

всього 
м

3

/год - 220 

 Річне споживання газу, всього млн. м
3 /рік  0,465 

7 Інженерна підготовка та 

благоустрій 

 
  

 Підсипка території га - 0,25 

 Зрізка території га - 0,13 

8 Санітарне очищення 

території 

 
  

 Обсяги твердих побутових 

відходів 

тис. т/рік 
- 0,167 

  



113 

 

 

3. МІСТОБУДІВНІ УМОВИ ТА ОБМЕЖЕННЯ 

 
Назва об’єкта Детальні плани території з метою 

розміщення садибної житлової забудови з 

об’єктами громадського призначення, 

соціальної та інженерної інфраструктури в 

м. Переяслав-Хмельницький: квартал І – 

обмежений Новокиївським шосе, вулицями 

Петропавлівська, Ватутіна, Ярослава 

Потапенка, Бажана, та рекреаційною зоною; 

Квартал ІІІ – обмежений вулицями Пасічна, 

Лермонтова, Ярослава Мудрого, Кутузова, 

Квартал ІV – обмежений вулицями 

Петропавлівська, Гаяринська та провулком 

Папаніна. 

Інформація про замовника Переяслав-Хмельницька державна 

адміністрація Київської області 

Відповідність цільового та 

функціонального призначення території  

містобудівній документації на місцевому 

рівні 

Цільове призначення – садибна та котеджна 

житлова забудова, Згідно Генерального плану, 
садибна житлова забудова, згідно ДПТ   

Гранично допустима висотність будинків, 

будівель та споруд 

До 15 метрів 

Максимально допустимий відсоток 

забудови земельної ділянки 

50% з урахуванням ДБН Б.2.2-12:2018 

(Таблиця 6.2) 

Максимально допустима щільність 

населення в межах житлової забудови  

42-43 осіб/га, ДБН Б.2.2-12:2018 (Таблиця 

6.6) 

Мінімально допустимі відстані від об’єкта, 

що проектується, до червоних ліній, ліній 

регулювання забудови, існуючих будинків 

та споруд 

Мінімальна відстань від нових будівель та 

споруд до: 

червоних ліній - 3 метри; 

існуючих будинків і споруд - Згідно ДБН 

Б.2.2-12:2018 підрозділ 15.2 

Планувальні обмеження (охоронні зони 

пам’яток культурної спадщини, межі 

історичних ареалів, зони регулювання 

забудови, зони охоронюваного ландшафту, 

зони охорони археологічного культурного 

шару, в межах яких діє спеціальний режим 

їх використання, охоронні зони об’єктів 

природно-заповідного фонду, прибережні 

захисні смуги, зони санітарної охорони); 

Вимоги щодо охорони культурної 

спадщини визначаються згідно ДБН 

Б.2.2-12:2018, розділ 13 «Території 

історичної забудови, пам’яток та 

об’єктів культурної спадщини» та 

Закону України «Про охорону 

культурної спадщини». 

Зони санітарної охорони визначаються 

згідно розділу 2,  п.2.5  Пояснювальної 

записки  ДПТ. Режим визначається, згідно з 

ДБН Б.2.2-12:2018, розділ 11, та іншими 

нормативними та законодавчими актами 



114 

 

Охоронні зони об’єктів транспорту, зв’язку, 

інженерних комунікацій, відстані від 

об’єкта, що проектується, до існуючих 

інженерних мереж 

Режим визначається згідно схеми 

проектних планувальних обмежень та 

відповідного розділу пояснювальної 

записки. Визначаються наступні 

охоронні зони: 

- І пояс ЗСО - 30 метрів від 

артезіанських свердловин; 

- І пояс ЗСО – 15 метрів для інших 

водопровідних споруд 

(водонапірних башт, насосних 

станцій); 

- Охоронна зона ЛЕП 10кВ – 10 

метрів 
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