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Позначення
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Назва комплекту у складі розділу

Примітки

1
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Генеральний план
Том 1 2002/15-гп-ПЗ

Пояснювальна записка
Вихідні дані

Том 2 2002/15-гп-ВД

Вихідні дані
Графічні матеріали

2002/15-гп-ГП.1
2002/15-гп-ГП.2

2002/15-гп-ГП.3
2002/15-гп-ГП.4

Взам. інв. №

Матеріали у цифровому вигляді
CD-диск з графічними матеріалами,
пояснювальною запискою та
вихідними даними

Підпис та дата
Інв. № ориг.

Схема розташування населеного пункту в
системі розселення
План існуючого використання території
поєднаний зі Схемою існуючих планувальних
обмежень та Схемою інженерного
обладнання території
Генеральний план (основне креслення)
поєднаний із Схемою проектних
планувальних обмежень
Схема вулично-дорожньої мережі, міського
та зовнішнього транспорту

Зм. Кіл.
Кер.груп.
ГІП
ГАП
Розробив
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Коханенко
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1 диск в
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ТОМ 1. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
Титульний лист
Склад проекту
Перелік матеріалів генерального плану
Авторський колектив
Вступ
Аналітична частина
Економіко-географічна характеристика території та
природно-кліматичні умови
Реалізація попереднього генплану та сучасне
використання території поселення
Аналіз зовнішніх та внутрішніх факторів, що
визначають конкурентні переваги та обмеження
розвитку населеного пункту
Характеристика існуючого житлового фонду,
об’єктів обслуговування, господарського
комплексу, інженерно-транспортної
інфраструктури, інженерної підготовки і
благоустрою, захисту території від небезпечних
природних і техногенних процесів
Аналіз відомостей про стан навколишнього
природного середовища
Аналіз ресурсного потенціалу, тенденцій розвитку
населеного пункту та прилеглих територій
Обґрунтування та пропозиції
Пропозиції щодо економічного розвитку території
населеного пункту
Проектні пропозиції щодо планувальної організації
населеного пункту
Архітектурно-планувальна організація житлової
зони
Архітектурно-планувальна організація
виробничої зони та комунально-складських
територій
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Обсяги житлового будівництва
Розрахунок перспективної чисельності населення
Організація системи обслуговування (розрахунок і
розміщення закладів обслуговування)
Організація руху транспорту і пішоходів
Комплексний благоустрій та озеленення території
Інженерне забезпечення території
Водопостачання
Протипожежні заходи
Каналізування
Санітарне очищення
Теплопостачання
Газопостачання
Електропостачання
Телефонізація та радіофікація
Заходи з охорони навколишнього середовища
Інженерна підготовка території
Основні показники генерального плану
населеного пункту
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Рішення Помічнянської міської ради «Про
затвердження програми соціально-економічного
розвитку міста на 2015 рік» від 20 січня 2015 року
№1087
Рішення Помічнянської міської ради «Про внесення
змін до рішення міської ради від 20.01.2015 року
№1088 «Про міський бюджет на 2015 рік» від 10
червня 2015 року №1176
Рішення Помічнянської міської ради «Про внесення
змін до рішення міської ради від 25.04.2013 року
№722 «Про визнання актуальною наявну
містобудівну документацію (генеральний план)
м.Помічна» від 14 квітня 2016 року №97
Довідка Помічнянської міської ради про
адміністративний устрій населеного пункту
Довідка Помічнянської міської ради про населення,
динаміку демографічного розвитку (2 арк.)
Довідка Помічнянської міської ради про загальну
інформацію щодо структури ділової зони (4 арк.)
Довідка Помічнянської міської ради про орган
місцевого самоврядування
Довідка Помічнянської міської ради про заклади
культури та спорту (7 арк.)
Довідка Помічнянської міської ради про релігійні
заклади (4 арк.)
Довідка Помічнянської міської ради про освітні
заклади (9 арк.)
Довідка Помічнянської міської ради про лікувальні
заклади (4 арк.)
Довідка Помічнянської міської ради про заклади
громадського харчування (7 арк.)
Довідка Помічнянської міської ради про аптеки (8
арк.)
Довідка Помічнянської міської ради про
ветеринарні аптеки (3 арк.)
Довідка Помічнянської міської ради про торгівельні
заклади та заклади побутового обслуговування (4
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77
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арк.)
Довідка Помічнянської міської ради про установи
Довідка Помічнянської міської ради про загальну
інформацію щодо структури комунального
господарства
Картка комунального підприємства КП
«Помічнянська ЖЕК №2» (2 арк.)
Картка комунального підприємства КП
«Помічнянський ККП» (2 арк.)
Довідка ДП «Одеська залізниця» БМЕУ №3 від
24.09.2015р. №3506
Картка підприємства об’єднання співвласників
багатоквартирного будинку «Б 122»
Картка підприємства об’єднання співвласників
багатоквартирного будинку «СДС 17»
Картка підприємства об’єднання співвласників
багатоквартирного будинку «ТЕН-131»
Картка підприємства об’єднання співвласників
багатоквартирного будинку «Феникс-92»
Картка підприємства об’єднання співвласників
багатоквартирного будинку «П’ятачок-118»
Картка підприємства об’єднання співвласників
багатоквартирного будинку «15 плюс»
Картка підприємства об’єднання співвласників
багатоквартирного будинку «ОВК-58»
Картка підприємства об’єднання співвласників
багатоквартирного будинку «Експресс»
Картка підприємства об’єднання співвласників
багатоквартирного будинку «Енергетик-10»
Довідка Помічнянської міської ради про житлову
забудову
Довідка Помічнянської міської ради про
господарський комплекс (2 арк.)
Довідка Помічнянської міської ради про наявність
інженерних споруд
Довідка Помічнянської міської ради про динаміку
розвитку інженерної інфраструктури
Довідка Помічнянської міської ради про об’єкти
відпочинку та туризму
Довідка Помічнянської міської ради про
транспортну інфраструктуру
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Довідка Помічнянської міської ради про динаміку
розвитку транспортної інфраструктури
ТОМ 2. ГРАФІЧНІ МАТЕРІАЛИ
Схема розташування населеного пункту в системі
розселення. М 1:25000
План існуючого використання території поєднаний
з схемою існуючих планувальних обмежень.
М 1:5000
Генеральний план (основне креслення) поєднаний з
схемою проектних планувальних обмежень.
Схема вулично-дорожньої мережі. Схема
інженерного обладнання території М 1:5000
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Містобудівну документацію розроблено згідно з чинними нормами,
правилами, інструкціями та державними стандартами.

Ю.О.Пенязь

Інв. № ориг.

Підпис та дата

Взам. інв. №

Головний архітектор проекту
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Арк №док Підпис

Дата
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1. Вступ
Коригування (оновлення та внесення змін) генерального плану міста
Помічна виконано Товариство з обмеженою відповідальністю «Науководослідний інститут екологічної безпеки України» на замовлення Помічнянської
міської ради Добровеличківського району, згідно договору №2002/15-ГП від
2015року.
Відповідно до завдання на проектування, затвердженого міським головою м.
Помічна та погодженого начальником відділу містобудування та архітектури
Добровеличківської райдержадміністрації, виконано оновлення та внесені зміни
до генерального плану по принциповим рішенням щодо функціонального
призначення

території

міста,

розміщення

об’єктів

державного

та

загальноміського значення, організація вулично-дорожньої мережі і дорожнього
руху. Інформація та міркування по внесенню змін до інших розділів
генерального плану що не охоплюються даним проектом, викладені в текстовій
частині пояснювальної записки та в оновлених графічних матеріалах вихідних
даних.
Проект

відповідає

чинному

законодавству

України

у

галузі

містобудування. Державним будівельним нормам ДБН Б.1.1.- 15:2012 «Склад та
зміст генерального плану населеного пункту», ДБН 360-92** «Містобудування.
Планування і забудова міських і сільських поселень».
Проектом оновлення та внесення змін до генерального плану м. Помічна
враховані:

Інв. № ориг.

Підпис та дата

Взам. інв. №

- Земельний кодекс України від 25.10.2001 р. № 2768-ІП зі змінами;
- Закон України «Про регулювання містобудівної діяльності» від 17.02.2011
р. №3038-УІ зі змінами;
- Закон України «Про Генеральну схему планування території України» від
7.02.2002 р. № 3059-ІІІ;

Зм. Кіл.
Кер.груп.
ГІП
ГАП
Розробив
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Вступ

Стадія Аркуш
Аркушів
ГП
1
ТОВ «Науково-дослідний
інститут екологічної безпеки
України» .м.Київ

- Закон України «Про комплексну програму утвердження України як
транзитної держави у 2002-2010 роках» від 7 лютого 2002 року № 3022-ІИ;
- Закон України «Про внесення змін до статті 8 Закону України «Про
автомобільні дороги» щодо класифікації автомобільних доріг загального
користування» від 20 грудня 201 Іроку № 4203-УІ;
- Закон України «Про мораторій на зміну цільового призначення окремих
земельних ділянок рекреаційного призначення в містах та інших населених
пунктах (із змінами, внесеними згідно із Законом від 23.02.2012 р. № 4444- VI (
4444-17);
- Закон України «Про туризм» від 15.09.1995 р. №325/95-ВР ( зі змінами);
Закон України «Про використання земель оборони» від 27.11.2003р. № 1345-IV;
- Постанова КМ України «Про затвердження Списку історичних населених
місць України» від 26.06.2001 р. № 878;
- Постанова КМ України «Перелік автомобільних доріг загального
користування державного значення» від 18 квітня 2012 року № 301.
Під час виконання роботи використані наступні матеріали:
- Проект детального планування південно-східної частини міста Помічна
Кіровоградської області, УДПІ «Укрміськбудпроект», м. Харків, 1972р.;
- Генеральний

план

міста

Помічна

Кіровоградської

області,

УДПІ

«Укрміськбудпроект», м. Харків, 1978р.;
- Робочий проект «Захист від підтоплення грунтовими і затоплення
поверхневими

водами

території

м.

Помічна»,

УД

ПНВІ

КСМ

Взам. інв. №

«УКРКОММУННВІПРОЕКТ», м. Харків, 1985р.;
- Робочий проект «Висушування південного району м. Помічна», УПДПВІ
«УКРПІВДГІПРОВОДГОСП» Кіровоградське відділення, м. Кіровоград, 1990р.;
- Робочий проект «Водопониження підтопляємої території ділянки 11 (район
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середньої школи №2) м. Помічна Добровеличківського району Кіровоградської
області», ДПВП «Кіровоградводпроект», м. Кіровоград, 1998р.;
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- Нормативна грошова оцінка земель міста Помічна, Добровеличківського
району Кіровоградської області, Державне підприємство “Кіровоградський
науково-дослідний та проектний інститут землеустрою”, м. Кіровоград, 2012р.;
- Інформація з публічної кадастрової карти України станом на початок
розроблення проекту в частині виділення в існуючих межах міста земельних
ділянок під забудову;
- інформація управлінь та відділів Помічнянської міської ради;
- схема планування території Кіровоградської області, ДП УДНДІПМ
«Діпромісто» імені Ю.М. Білоконя. Київ, 2009 р. (затверджена рішенням
Кіровоградської обласної ради 2013р.)
Додатково використана затверджена містобудівна документація (детальні
плани території, містобудівні обґрунтування), яка була надана замовником в
якості вихідної інформації. Згідно завдання на проектування вихідні дані надані
замовником станом на 01.01.2015 р.
Проект

розроблений

з

використанням

ГІС-технологій

Digitals,

на

актуалізованій цифровій основі М 1:2000, у державній геодезичній системі
координат 1963р., що математично пов’язана з системою координат УСК-2000,
виконаній Кіровоградським відділенням УДНВІЗМТ ім.Шаха «Укргеоінформ» за
станом на 2015 рік та наданій замовником у складі вихідних даних.
Затверджений у чинному порядку, генеральний план міста є основним
видом містобудівної документації на місцевому рівні, призначеної для
обґрунтування довгострокової стратегії планування та забудови території
Взам. інв. №

населеного пункту і стане основою для розроблення наступних видів містобудівної документації: плану зонування та детальних планів територій, якими
визначаються містобудівні умови та обмеження використання території для
містобудівних потреб, а також підставою для розроблення плану земельно-
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господарського устрою та ведення містобудівного кадастру міста..
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Основні показники генерального плану визначені на розрахунковий період
(етап 15 років) до 2030 року. Строк дії генерального плану не обмежується.
Заходи, що визначені при розробленні генерального плану спрямовані на
задоволення потреб усіх суб'єктів містобудування щодо комплексного та
ефективного розвитку територій та забудови населеного пункту, створення
дієвих правових і організаційних умов щодо провадження містобудівної
діяльності, забезпечення органу місцевого самоврядування планувальною
основою для вирішення питань щодо раціонального використання території, а
саме:
- визначення і раціональне розташування територій житлової та громадської
забудови, промислових, рекреаційних, природоохоронних, оздоровчих, історикокультурних та інших територій і об'єктів;
- встановлення передбачених законодавством обмежень на планування,
забудову та інше використання;
- охорона довкілля та раціональне використання природних ресурсів;
- обґрунтування майбутніх потреб та визначення переважних напрямів
використання територій та інше.
Матеріали генерального плану використовуються як вихідні дані при
розробленні іншої планувальної документації та проектів забудови, місцевих
правил використання і забудови території населеного пункту, інвестиційних
програм і проектів, програм соціально-економічного розвитку, схем визначення
земель населених пунктів для приватизації, планів земельно-господарського
Взам. інв. №

устрою населеного пункту, спеціальних проектів, схем і програм охорони
навколишнього природного середовища та здоров'я населення, пам'яток історії і
культури, інженерного захисту і підготовки території, комплексних схем
транспорту, проектів та схем організації дорожнього руху, систем управління
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дорожнім рухом, схем розвитку систем інженерного обладнання і галузей
комунального господарства, тощо.
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При здійсненні планування і забудови територій на місцевому рівні
обов'язковою умовою є врахування громадських інтересів, що полягає у
визначенні потреби територіальної громади в територіях, необхідних для
розташування,

утримання

об'єктів

житлово-комунального

господарства,

соціальної, інженерно-транспортної інфраструктури, вирішення інших завдань
забезпечення сталого розвитку населеного пункту, та врахування приватних
інтересів, що полягає у забезпеченні фізичним та юридичним особам рівних
можливостей набуття у власність або у користування земельних ділянок, захист
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майнових прав, а також безпечного функціонування об'єктів нерухомості.
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2. Аналітична частина
2.1 Економіко-географічна характеристика території та
природно-кліматичні умови
Помічнянська міська рада знаходиться в південно-східній частині
Добровеличківського

району

Кіровоградської

області.

Помічна

–

місто

районного підпорядкування, адміністративний центр Помічнянської міської
ради, що розташована на відстані 24 км від районного центру смт.
Добровеличківка та на відстані 70 км. на південний захід від обласного центру м.
Кіровограда.
Місто оточують землі комунальної та приватної власності а в південнозахідній частині місто Помічна межує з селом Олексіївка. Територія міста
витягнута з північного сходу на південний захід.
Це великий залізничний вузол, другий в Кіровоградській області, де
перетинаються важливі залізничні магістралі. Поїзди проходять в 4-х напрямках:
на Москву, Харків, Одесу і через Донбас на Ростов.
Місто

з

вираженим

переваженням

транспортних

функцій.

Основа

економічної бази міста – підприємства залізничного транспорту (60,7%
містоформуючої бази). Частка промисловості за останній період зменшилась з
розвитком приватного підприємництва (10% працюючого населення в малому
бізнесі).

Невелика

частина

жителів

міста

зайнята

також

в

сільськогосподарському виробництві (6.1%).

Взам. інв. №

Промислові підприємства міста і супутні виробництва (склади, бази,
будівельні організації, автопідприємства, тощо) зосереджені в межах виробничих
територій в західній, східній та північній периферійних частинах населеного
пункту.
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Транспортні зв’язки між містом Помічна і районним центром та іншими
населеними пунктами здійснюється по територіальній автодорозі загального

Зм. Кіл.
Кер.груп.
ГІП
ГАП
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Пенязь О.
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Стадія Аркуш
Аркушів
ГП
1
ТОВ «Науково-дослідний
інститут екологічної безпеки
України» .м.Київ

користування державного значення Т1214 (Новоархангельськ - Добровеличківка
– Миколаївка), яка на відстані 5-ти кілометрів також сполучає місто Помічна з
важливою міжнародною автодорогою загального користування державного
значення М-13; Е-584 Кіровоград – Платонове (на м.Кишинів).
Автодорога Т1214 проходить транзитом вздовж західної частини міста.
Площа міста (за матеріалами нормативної грошової оцінки земель міста
виконаних ДП «Кіровоградський науково-дослідний та проектний інститут
землеустрою» в 2012 році) становить 827.9744 га (в тому числі за межами –
3.2514 га). Чисельність населення за даними Державної служби статистики
України станом на 2015рік становить 9.143 тис. жителів. Відповідно до
прийнятої класифікації міст (ДБН 360-92** табл.1.1) за чисельністю населення
місто відноситься до категорії малих міст.
Помічна – важливий залізничний вузол, другий в Кіровоградській області,
місто з вираженим переваженням транспортних функцій. Основа економічної
бази міста – підприємства залізничного транспорту (60,7% містоформуючої
бази). Частка промисловості за останній період зменшилась з розвитком
приватного підприємництва (10% працюючого населення в малому бізнесі).
Невелика частина жителів міста зайнята також в сільськогосподарському
виробництві (6.1%).
Рельєф.
Добровеличківський
Придніпровської

височини,

яка

розташований
являє

собою

на

південних

відрогах

слабохвилясту

рівнину,

Взам. інв. №

розчленовану яружно-балочною мережею. Місто Помічна розташоване на
вирівняних елементах рельєфу – плато та прилягаючих до нього схилах
крутизною від 1 до 2º. Схили не чітко виражені, мають просту форму, за
винятком південно-східної частини, де рельєф ускладнює витягнуте зниження на
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місцевості – улоговина з нешироким днищем. Схили тут пологі мають опукловвігнутий профіль. Крутизна їх тут від 2 до 3º.
Абсолютні позначки поверхні землі над рівнем моря в межах ділянки 184206 м.
В південно-східній частині міста відкривається балка Помічна з постійним
водотоком, який є витоком річки Помічна. Струмок зрегульований чотирма
ставками. Схили балки пологі, днище плоске, вузьке.
Клімат.
По природнокліматичних ознаках територія відноситься до помірноконтинентального району ІІ. Середньорічна кількість опадів 490мм, найбільша їх
частина випадає в літній період. Висота снігового покрову досягає 50 см.
Глибина промерзання гранту від 0.3м до 1.0м, в середньому 0.8м.
Взимку часті відлиги. Панівний північно-західний напрямок вітрів,
середньорічна швидкість 3.5м/с.
Грунти та рослинність.
Добровеличківський

район

розташований

на

Правобережному

Придніпровському підвищенні, в межах степової зони України.
На території міста Помічна виділені 4 агровиробничих груп грунтів:
чорноземи звичайні малогумусні глибокі легкоглинисті, чорноземи звичайні
слабозмиті легкоглинисті, чорноземи звичайні середньозмиті легкоглинисті,
лучно-болотні та болотні ґрунти.
Геологічна будова.
Взам. інв. №

В геоструктурному відношенні район розташований в межах Українського
кристалічного масиву, на заході Кіровоградського блоку. Розвинуті тут
кристалічні породи докембрію утворюють жорсткий фундамент, нерівна
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поверхня якого вкрита морськими і континентальними утвореннями кайнозою.
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Основна складчаста структура в межах якої знаходиться вказана ділянка,
Новоукраїнський антиклинарій – найбільша регіональна структура. Більш мілка
складчаста структура – Братська синклиналь, обтяжена рядом структур другого і
більш високих порядків. В межах цієї синклиналі широким розвитком
користуються різновікові розломи.
Гідрогеологічні умови.
Гідрогеологічні умови території визначаються приуроченістю її до
Українського

кристалічного

масиву.

Згідно

гідрологічного

районування

м.Помічна входить до зони використання водоносного горизонту тріщинуватої
зони кристалічних порід і продуктів їх руйнування.
Підземні води циркулюють в верхній зоні, потужність якої різна і
змінюється від 10 до 100м. Рівень водоносного горизонту знаходиться на глибині
15-30м. від денної поверхні. За хімічним складом вода – гідрокарбонатна і
гідрокарбонатно-сульфатна.
Горизонт дренується яружно-балочною мережею. У зв’язку зі слабкою
водообільністю горизонт практично не цікавий з точки зору водозабезпечення.
Він експлуатується за допомогою шахтних колодязів, що дає добовий відбір до
20м3.
Для централізованого водозабезпечення міста джерелами водозабезпечення
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є Добрянське, Олексіївське водосховища і вода з р.Чорний Ташлик.
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2.2 Реалізація попереднього генплану та сучасне використання
території поселення
Попередній «Генеральний план м.Помічна Кіровоградської області» був
розроблений УДПІ «Укрміськбудпроект», м. Харків, у 1978році і передбачений
на розрахунковий термін 25-30 років (до 2003 - 2008 роки) з виділенням основних
показників на першу чергу будівництва – 1985 рік. Більшість завдань, поставлених
цим генпланом, не було реалізовано внаслідок змін у політичному та
економічному житті України.
Згідно даних попереднього Генерального плану, на період розробки 1978р.загальна чисельність населення становила - 13.3 тис.осіб. Проектна складова
кількості населення на першу чергу будівництва – 1985 рік мала становити - 15.0
тис.осіб, а на розрахунковий період до 2003 - 2008 роки мала становити - 20.0
тис.осіб. Фактично станом на 2015 рік чисельність населення становить – 9.143
тис.осіб. Тобто, проектна чисельність населення, що покладена в основу
генплану 1978р. року – не досягнута. На теперішній час природний приріст
населення - негативний.
Згідно даних попереднього Генерального плану, на період розробки 1978р.територія міста становила - 742 га. Проектна територія міста на першу чергу
будівництва – 1985 рік мала становити - 742 га., а на розрахунковий період до
2003 - 2008 роки територія міста мала становити - 807.3 га. Фактично станом на
2015 рік (за матеріалами нормативної грошової оцінки земель міста виконаних
ДП «Кіровоградський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою» в
Взам. інв. №

2012 році) вона становить – 827.9744 га. Тобто, проектна територіальна складова,
що покладена в основу генплану 1978р. року – досягнута.
Одеська залізниця перетинає місто в широтному напрямку і ділить на дві

Інв. № ориг.

Підпис та дата

частини – північно-західну та південно-східну, що з’єднані між собою проїздом
(вул. Луначарського- вул. Шляхопровідна) і пішохідним переходом (біля
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залізничного вокзалу) та грунтовим переїздом від вул. Альохіна мимо вагонного
депо, СМП-527 до заводу бетонних конструкцій.
В південно-східній частині знаходяться центр міста, тут проживає більша
частина населення, сконцентровані громадські та культурні заклади. Квартали
багатоповерхової забудови зосереджені в центральній частині в районі
залізничного вокзалу (вул. Перемоги та вул. Енгельса, провулках Кірова і
Новий). На решті території – індивідуальна житлова забудова. Діє дві школи (№1
і №2), музична школа, лікарня, будинок культури, будинок дитячої творчості,
коледж «Кіровоградський інститут інформаційних технологій», поліклініка, два
дитячих садки (№1 і №2), стадіон, залізничний вокзал.
В

смузі

відведення

залізниці

зосереджені

численні

підприємства

залізничного транспорту (вагонне та локомотивне депо, БМЕУ, дистанції колії,
БМП 704, тощо), де зайнята переважна частина працездатного населення міста
(60,7%).
Виробничі території в основному зосереджені в північно-західній частині
міста

такі

як:

Добровеличківська

РЕМ,

залізобетонний

завод,

ЗАТ

«Кіровоградграніт», райбудорганізація (м. Помічна), плодоконсервний завод,
елеватор, АЗС, комунгосп, міжрайбаза, паливний склад, підприємство по
технічному забезпеченню, ТОВ «Агрокомтрейд», СТО.
В місті відсутні великі промислові підприємства, працюють лише невеликі
цехи по переробці сільськогосподарської продукції. В місті функціонує 94
торгівельних і побутових закладів. Динамічним розвитком характеризується
Взам. інв. №

сфера малого бізнесу.
В місті є міська рада, три школи зі скверами і спортивними майданчиками.
будинок дитячої творчості, музична школа (на території школи № 1), коледж
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«Кіровоградський інститут інформаційних технологій», три дитячих садки,
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лікарня, поліклініка, метеостанція, залізничний вокзал, базар, дві церкви,
відділення міліції, пожежна частина, відділення зв’язку, магазини, кіоски.
Місто

відзначається

компактністю

та

високою

щільністю

забудови,

протяжність з півночі на південь – близько 4 км., з заходу на схід.
Площа під вулицями, провулками, площами, дорогами становить 104.40 га.
Протяжність вулично-дорожньої мережі – близько 70 км. Протяжність вулиць з
твердим покриттям – 31.4 км. Основні містоформуючі магістралі міста – вулиці
Горького,

Чкалова,

Гагаріна,

Інтернаціональна,

Перемоги,

Кірова,

Космодем’янської.
Біля кожної школи, будинку культури посаджені сквери. В центральній
частині міста (вул. Перемоги) розташований сквер «Афганців», на розі вулиць
Чернишевського і Перемоги – сквер – «Міський»; парк «Літній» – в районі
вулиць Кірова і Перемоги. Місто має ще ряд скверів, що розташовані в районі
вулиць Потьомкіна і Чкалова (сквер «Перемоги»), та вулиць Гагаріна і Крупської
(сквер-пам’ятний знак «Танк»).
На території скверів «Міський» та «Перемоги» знаходяться історикокультурні пам’ятники: охоронний № 238 – «Братська могила радянським
воїнам»; № 239 – «Пам’ятник воїнам - землякам».
Індивідуальна одноповерхова забудова добре озеленена за рахунок
присадибних ділянок. На розі вул. Леніна і пров. Деповський знаходиться
міський стадіон.
Взам. інв. №

2.3 Аналіз зовнішніх та внутрішніх факторів, що визначають конкурентні
переваги та обмеження розвитку населеного пункту
На сучасному етапі розвитку основними джерелами забезпечення сталого
розвитку населеного пункту залишаються інвестиційні кошти підприємств та

Інв. № ориг.
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підтриманні стабільності капіталовкладень будуть відігравати кошти державного
та місцевого бюджетів.
Інвестиційно-привабливою сферою даної території є розвиток малих
приватних підприємств з перероблення сільськогосподарської продукції для
задоволення зростаючих потреб населення.
2.4 Характеристика існуючого житлового фонду, об’єктів
обслуговування, господарського комплексу, інженерно-транспортної
інфраструктури, інженерної підготовки і благоустрою, захисту території від
небезпечних природних і техногенних процесів
Близько 90% території міста забудовано одноповерховою забудовою
садибного типу. Житлова забудова міста становить: 127,9420 га, в т.ч. трьох- і
більше поверхова – 6,3 га.
Промислові підприємства міста і супутні виробництва (склади, бази,
будівельні організації, автопідприємства, тощо) зосереджені в межах виробничих
територій в західній, східній та північній периферійних частинах населеного
пункту.
м. Помічна характеризується недостатнім рівнем облаштування.
Водопостачання міста здійснюється від водосховища на річці Чорний
Ташлик та артезіанських свердловин. Водопровідна мережа охоплює всю
центральну частину міста.
В

південно-східному

масиві

міста

протягом

останніх

років

централізованим водопостачанням забезпечена значна частина вулиць. за
Взам. інв. №

винятком південної його частини, а саме вулиць Перемоги, Леніна, Жовтневої,
Воровської, Квіткової, Калініна та інших.
В північно-західному масиві водопровід проведено практично по всіх

Інв. № ориг.
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вулицях, що підвищує престижність проживання районів масиву.
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Центалізованою

каналізацією

охоплена

багатоповерхова

забудова,

громадські та адміністративні будівлі. Протяжність – близько 34 км. Стічні води
системою насосних станцій перекачуються на міські очисні споруди, за межами
міста на сході. Газопостачання відсутнє.
Теплопостачання здійснюється від котелень, протяжність тепломереж
більше

4.5

км.

Централізованим

теплопостачанням

забезпечені

райони

багатоповерхової житлової забудови, громадські та адміністративні будівлі.
Джерелом електропостачання є підстанція «Помічна» тягова ЦРП – ЕЧС35/10 кВ, з якої відходять 5 ліній 10 кВ, загальною довжиною 36.94 км, що
живлять м. Помічна. На цих лініях знаходяться підстанції ТП 10/0,4 кВ в
кількості 36 шт, кабельна потужність однієї ТП – 160 кВ. З даних ТП відходять
лінії 0,4 кВ в кількості 32 шт, загальною довжиною 107.24 км.
2.5 Аналіз відомостей про стан навколишнього природного середовища
Анофілогенність водойм.
Загальна площа заболочених земель складає приблизно ___ га в
прибережно-захисній смузі ставків та безіменних струмків. Водойми мають
глибину більше 1,5 м та не можуть сприяти розмноженню комарів. Потенційні
анофілогенні ділянки, де можливе розмноження комарів, це низинні зволожені
місця вздовж природного водного коридору.
Електромагнітне забруднення.
Джерелами електромагнітного випромінювання на території є ЛЕП та ТП
Взам. інв. №

напругою10 кВ, що знаходяться в різних частинах. В межах міста сформовані
інженерні коридори ЛЕП напругою 10 кВ та 35 кВ, охоронна зона яких
становить 10÷15 м по обидва боки.
Дані обмеження відносяться до постійного фактору присутності.
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Згідно з постановою КМ України №106 від 23.07.1991 р. і №600 від
29.08.1994 р. місто не входить у перелік територій, забруднених у результаті
аварії на ЧАЕС.
Дозиметричний паспорт міста не розроблявся, радіаційне обстеження м
неіста проводилось. Виходу радону не зареєстровано. Система планувальних
обмежень з огляду на наявність радіації відсутня.
Зелена зона.
В межах міста лісові насадження відсутні. Зелені насадження
характеризуються лише фруктовими деревами в межах присадибних ділянок та
зеленими насадженнями на території господарського двору. Зі східної, західної
та північно-західної сторін села примикають лісосмуги, які позитивно впливають
на екологію довкілля.
2.6 Аналіз ресурсного потенціалу, тенденцій розвитку населеного пункту та
прилеглих територій
Електропостачання

здійснюється

від

державної

енергосистеми

та

завантажено по повітряній лінії електропередач 10 кВ від п/ст. 110/10 кВ. У місті
є трансформаторні підстанції загальною потужністю _____ кВА.
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3. Обґрунтування та пропозиції
3.1 Основні пріоритети та цільові показники соціального і
демографічного розвитку території населеного пункту.
Перспективи розвитку м.Помічна в значній мірі визначаються його роллю
в системі населених пунктів Кіровоградщини. Помічна – важливий залізничний
вузол, другий в Кіровоградській області, місто з вираженим переваженням
транспортних функцій. Вирішальними чинниками для подальшого розвитку
господарського комплексу міста є наявність трудових ресурсів, розвиненої
транспортної інфраструктури, вільних виробничих приміщень, територій для
розміщення житлової забудови, промислових, транспортних, комунальних,
логістичних центрів та рекреаційних установ, сприятливого бізнес-клімату тощо.
Стратегічним

напрямком

розвитку

Помічної

є

формування

високоефективного господарського комплексу, орієнтованого на досягнення
сталого економічного і соціального розвитку міста у довгостроковій перспективі
з урахуванням загальнодержавних пріоритетів і максимально ефективним
використанням його ресурсного потенціалу в інтересах підвищення рівня та
якості життя населення.
З одного боку це пов’язано з розширенням можливостей малого бізнесу,
який створює підприємства у різних сферах: переробні галузі, об’єкти торгівлі,
обслуговування тощо. З іншого боку це вигідне географічне розташування щодо
транспортних залізнодорожних та автотранспортних магістралей.
Основною метою розвитку міста Помічна визначено покращення
Взам.
інв. №

добробуту населення шляхом підвищення конкурентоспроможності міста через
інвестиційно-інноваційний

Підпис та дата

актуальних

соціальних

розвиток
проблем

економіки

на

основі

та

вирішення

раціонального

найбільш

використання

географічного положення, природно-ресурсного і трудового потенціалу.
Основою

сталого

стійкого

зростання економіки

міста визначено

транспортно-логістичну та промислову діяльність, а для забезпечення соціально-

Інв. №
ориг.

економічного зростання міста передбачено розвиток установ та підприємств
1
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Чисельність населення м. Помічна на 01.01.2015р. складала 9168 чол.
Кількість дворів – 3830. Середня кількість членів однієї родини складає 2,4. В
подальших розрахунках буде прийнятий коефіцієнт сімейності – 3.
В таблиці __ показана динаміка чисельності населення міста.
Таблиця __
Характеристика змін загальної чисельності населення
Роки

Населення

2011

9760

Різниця

-413
2012

9347
-54

2013

9293
-75

2014

9218
-50

2015

9168
46786
9357.2

Разом
Середнє за 5 років
Середньорічний
відсоток

-592
-148
-1.58%

Таблиця __
Вікова структура населення на 01.01.2015
Населений
пункт

Взам.
інв. №

м. Помічна

0-6

7-15

501

1314

Вікові групи
16-54
60 і старше
(55-59)
2382
4971

Разом
9168

Підпис та дата

На основі характеристики змін загальної чисельності населення м.
Помічна з 2011 по 2015 рік (див. табл. 11) відслідковується тенденція до його
зменшення.

3.2 Цільові показники і галузева структура економічної діяльності та
зайнятості населення.
При прогнозуванні структури зайнятості прийняті до уваги тенденції

Інв. №
ориг.

сучасного розвитку суспільства, при переході від індустріального до
2
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постіндустріального, що збільшує чисельність зайнятих у невиробничій сфері та
очікуваного подальшого росту числа малих підприємств та чисельності зайнятих
в них.
3.3 Характеристика територій, необхідних для подальшого розвитку
населеного пункту, а також територій спільних інтересів суміжних
територіальних громад.
Територія міської ради
Помічнянська міська рада розташована у Добровеличківському районі
Кіровоградської області і межує з Олексіївською, Піщанобрідською сільрадами
та Помічнянською сільською радою Новоукраїнського району.
Територія міста
В

основу

функціонально-планувальної

організації

території

міста

покладені основні принципи містобудування:
створення планувальної структурн, яка має забезпечити зручні та

-

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

раціональне використання земель;

-

концентрація виробничих підприємств, складських та інших об'єктів у

виробничих групах;
оздоровлення навколишнього середовища.

-

3.4 Пропозиції щодо зміни межі населеного пункту.
Після затвердження генерального плану, пропозиції по коригуванню межі
Взам.
інв. №

міста повинні бути покладені в основу розробки необхідної землевпорядної

Підпис та дата

документації з наступним затвердженням її в установленому порядку.
3.5 Опис перспективної планувальної структури та функціонального
зонування.

Інв. №
ориг.

На момент коригування містобудівної документації в місті сформувались
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два основні загальноміські центри – центральна частина міста (біля міської ради
та залізничного вокзалу) та в районі автостанції та міського ринку.
За останній час у містоутворюючій базі відбулись структурні зміни в плані
активного формування малих підприємств, розвитку приватних підприємств,
індивідуальної житлової забудови.
3.6 Характеристика територій та визначення заходів щодо їх освоєння.
(у тому числі проблемні території та умови їх реабілітації, території
пріоритетного розвитку та умови їх освоєння)
В

північній

(вздовж

автомагістралі)

частині

міста

визначено

перспективну територію для житлової садибної, блокованої та багатоквартирної
житлової забудови за рахунок вільних територій міста.
Території нової житлової забудови планується розвивати у північній
частині міста. На етап 20 років території нової житлової забудови формуються
кварталами садибної, блокованої та багатоквартирної житлової забудови
забудови з об’єктами культурно-побутового обслуговування.
Вигідне географічне положення та наявність зручних транспортних
зв’язків визначає інвестиційну привабливість території міста, а аналіз
інвестиційних пропозицій свідчить про бажання освоєння цих територій.
Сукупність позитивних факторів створює умови для успішного розвитку
території, покращення умов проживання та створення робочих місць.
3.7 Пропозиції щодо формування системи громадських центрів.
Взам.
інв. №

Організація системи громадського обслуговування створює умови для
раціонального забезпечення всебічних потреб населення у різних видах послуг,
які реалізуються в установах і підприємствах обслуговування.

Підпис та дата

Генеральним планом передбачено забезпечення населення міста усіма
видами підприємств і установ соціально-культурного обслуговування відповідно
до гарантованих державою соціальних стандартів.
Головний громадський центр міста на даний час практично сформовано.

Інв. №
ориг.

Окремі заклади громадського обслуговування розташовано дисперсне по
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території міста, але досить компактно. Ділянки громадських центрів мають
зручні транспортні та пішохідні зв’язки з існуючою забудовою.
Враховуючи радіуси обслуговування населення установами культурнопобутового обслуговування, проектним рішенням передбачається в житлових
масивах розмістити необхідні об’єкти обслуговування.
3.8 Обсяги житлового будівництва.
Передбачені в генеральному плані обсяги та структура житлового
будівництва визначалися, на основі аналізу територіальних ресурсів які можливо
використати під житлове будівництво, виходячи з необхідності забезпечення
населення міста житлом в достатньому обсязі і на необхідному рівні
комфортності.
Території, що потрібні для розміщення передбачених обсягів житлового
будівництва визначені, виходячи із нормативної щільності населення з
урахуванням містобудівних умов та комплексності обслуговування.
3.9 Напрями розвитку вулично-дорожньої мережі, транспорту,
інженерної інфраструктури.
Нижче, у таблиці №__, наведена технічна характеристика зовніх
автомобільних доріг, що безпосередньо підходять до межі та проходять по
території м. Помічна
№
з/п

Найменування доріг

Значення

Техн.
категорія

Тип
покриття

Ширина
Кількість
проїзної
мостів,
частини.
шт.
м

Підпис та дата

Взам.
інв. №

Автодорога державного значення
Новоархангельськ –
Асф./бет.1 Добровеличківка –
територіальна
IІІ
5,5-6,5
1.71км.
с.Миколаївка Т-12-14
Автодорога місцевого значення
Глиняне – Кирилівка –
2
районна
а/б
10,0
Помічна С120506
Від а/д Т-15-04 –
К.б.к.-0.56км.
3 Веснянка – вихід на а/д
районна
4,5-5,5
Щеб.-0.75км.
Т-12-14 С120527

-

-

Інв. №
ориг.

3.10 Заходи з інженерної підготовки та захисту територій від
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небезпечних геологічних та гідрогеологічних процесів, організації
відведення поверхневих вод.
3.14 Рекомендації щодо розроблення плану зонування території або
черговості виконання плану зонування її окремих частин та детальних
планів територій.
Території багатоквартирної існуючої житлової садибної забудови, що
знаходяться в центральній частині міста зберігаються та упорядковуються і
встановлюються

нормативні

червоні

лінії

житлових

вулиць

та

рівень

інженерного обладнання містобудівною документацією пропонується зберегти і
за час дії розрахункового етапу генерального плану визначити параметри
життєдіяльності цих територій.
3.15 Розрахункові показники та заходи щодо розвитку:
Житлове будівництво
Житловий фонд м. Помічна складають багатоквартирні житлові будинки
та індивідуальні садибні житлові будинки.
Квартали багатоповерхової забудови зосереджені в центральній частині в
районі залізничного вокзалу (вул. Перемоги та вул. Енгельса, провулках Кірова і
Новий). На решті території – індивідуальна житлова забудова.
На території міста розташовано ___ багатоквартирних житлових будинків
і ___садибних житлових будинків. Площа присадибних ділянок становить від
0,06 га до 0,25 га.
Проектним

рішенням

нове

житлове

будівництво

передбачається

Взам.
інв. №

здійснювати відповідно до структури житлової забудови.
Передбачається будівництво житлових будинків ІІ і ІІІ ступеня

Підпис та дата

вогнестійкості.
Композиційне

вирішення

житлової

забудови

підпорядковане

планувальній структурі, що склалася, а також розташуванню територій,
визначених під нову забудову.

Інв. №
ориг.

Проектним рішенням на перспективу передбачається садибна забудова.
6

2002/15 - гп - ПЗ
З
м.

К
іл.

А
рк

№
док

Під
Д
пис
ата

А
рк.

Господарські приміщення розміщуються з врахуванням санітарних та
протипожежних норм.
Генеральним планом передбачено компактну організацію нових житлових
кварталів, природно пов’язаних з існуючою житловою забудовою.
Існуюча житлова забудова зберігається на розрахунковий період.
Проектом визначено систему вулиць і проїздів, які повинні зберегтись,
запропоновано їх трасування з урахуванням існуючих умов і нормативних вимог,
запроектовано відповідні профілі перерізів вулиць і червоні лінії. Дотримання
цих пропозицій при реконструкції існуючої житлової забудови, яка постійно
проводиться, дозволить поліпшити структуру вулично-дорожньої мережі.
Система громадських центрів
Головний громадський центр міста на даний час практично сформовано.
Окремі заклади громадського обслуговування розташовано дисперсне по
території міста, але досить компактно. Ділянки громадських центрів мають
зручні транспортні та пішохідні зв’язки з існуючою забудовою.
Враховуючи радіуси обслуговування населення установами культурнопобутового обслуговування, проектним рішенням передбачається в житлових
масивах розмістити необхідні об’єкти обслуговування.
Соціальна інфраструктура державної та комунальної власності
(об’єктів освіти, медичного забезпечення, культури та спорту, а також місць поховань,
пожежних депо тощо), які забезпечують соціально-гарантований рівень життя згідно з
державними будівельними нормами або встановленими цільовими показниками з урахуванням
Взам.
інв. №

особливостей населеного пункту)

Діє дві школи (№1 і №2), музична школа, лікарня, будинок культури,
будинок дитячої творчості, коледж «Кіровоградський інститут інформаційних

Підпис та дата

технологій», поліклініка, два дитячих садки (№1 і №2), стадіон, залізничний
вокзал.
Протипожежні заходи
На сьогодні протипожежний захист м.Помічна забезпечує державний

Інв. №
ориг.

пожежно-рятувальний загін Управління ДСНС України в області на 8 пожежних
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машин.
Згідно з ДБН 360-92** (таблиця 6.1) для населених пунктів з населенням
від 8 до 20 тис. жителів слід передбачати 1 пожежний автомобіль на 4 тис. чол.
З урахуванням вимог пожежної безпеки, у відповідності з «Правилами
пожежної безпеки України» та ДБН 360-92**, в проекті генерального плану
передбачаються наступні містобудівні протипожежні заходи:
- формування житлових утворень розділених системою магістралей;
- організація безперервної системи магістральних вулиць та доріг для
забезпечення транспортних зв'язків між житловими кварталами;
- створення єдиної системи зелених насаджень, які у випадках пожежної
небезпеки повинні бути шляхами евакуації населення і під'їзду пожежних
машин;
- будівництво нових пожежних депо;
- забезпечення проїздів до природних водних об'єктів та штучних водойм
на територіях зелених насаджень загального користування та місць відпочинку
для забору води пожежними автомобілями згідно п. 4 додатку 3.1 «Протипожежні вимоги» (обов'язкового) ДБН 360-92**;
- забезпечення відстані від меж забудови до лісових масивів згідно п.5
додатку 3.1 «Протипожежні вимоги» (обов'язкового) ДБН 360-92**.
Крім цього, забудова міста повинна здійснюватись при умові:
дотримання нормативних протипожежних відстаней між будинками

-

та спорудами згідно п. 1 додатку 3.1 «Протипожежні вимоги» (обов'язкового)

Підпис та дата

Взам.
інв. №

ДБН 360-92**;
-

розміщення в'їздів у житлові квартали згідно п. 3.11 ДБН 360-92**;

-

організації під'їздів до будинків та проїздів до них шириною не

менше 3,5м. Відстань від краю проїздів до стін будинку запроектувати не менше
8м згідно п.2 дод. 3.1 ДБН 360-92**;
забезпечення можливості проїзду пожежних машин до житлових і

-

Інв. №
ориг.

громадських будинків, в тому числі із вбудовано- прибудованими приміщеннями
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і доступ пожежних автодрабин і автопідйомників у будь-яку квартиру чи
приміщення згідно п. 2 додатку 3.1 «Протипожежні вимоги» (обов'язкового) ДБН
360-92**;
при будівництві потенційно небезпечних об'єктів передбачити

-

заходи, визначені Кодексом цивільного захисту України та Законом України
«Про об'єкти підвищеної небезпеки».
З метою забезпечення пожежогасіння, передбачається закільцювання
водопровідних мереж, влаштування на них пожежних гідрантів на відстані не
бильше 150м один від одного, створення запасу води, яку необхідно зберігати в
спеціальних резервуарах на територіях водопровідних споруд.
Кладовища.
На території міста розташовано 1 кладовище загальною площею - 2га
Відповідно до нормативів ДБН 360-92** - 0,24га на 1000 осіб населення
для традиційних поховань, потреба в територіях для кладовищ на розрахунковий
етап реалізації генерального плану складає ___га.
Генеральним

планом

рекомендується

закриття

всіх

кладовищ

розташованих серед житлової забудови без дотримання санітарно-захисних
розривів до неї. Після остаточного заповнення площ таких кладовищ, необхідно
заборонити іх повторне використання (проведення підзахоронення на місці
існуючих поховань).
Облаштування та утримання кладовищ повинно здійснюватися згідно з
СанПІН 2.2.2 028-99 «Гігієнічні вимоги щодо облаштування, утримання
Взам.
інв. №

кладовищ в населених пунктах України»
Озеленені території загального користування, ландшафтно-рекреаційні

Підпис та дата

території населеного пункту
Генеральним
містобудівною

планом

ознакою

озеленені

поділяються

на

території

за

функціональною

озеленені

території

загального

користування, озеленені території обмеженого користування, озеленені території

Інв. №
ориг.

спеціального призначення.
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Озеленені території загального користування
Згідно з містобудівними нормативами для проектної чисельності
населення у 45380 чол. при нормі 10 м²/чол. (кліматична зона ІІІ-Б1) площа
озеленених територій повинна становити 45,4 га.
У зв’язку з перспективним розвитком міста генеральним планом
передбачено

впорядкування

існуючих

зелених

насаджень

загального

і

спеціального призначення, що покращить санітарно-гігієнічні умови проживання
і відпочинку мешканців міста та подорожніх.
Озеленені території обмеженого користування
До цієї групи відносяться зелені насадження на території житлової
забудови, промислових, комунально-складських підприємств, закладів народної
освіти.
На території житлової садибної забудови переважно зростають плодові
дерева та кущі, висаджені біля будівель, більша частина присадибних ділянок
зайнята городами. Декоративне озеленення притаманне садибам останніх 5-10
років. В озелененні використано такі породи дерев і кущів як береза, дуб, клен
гостролистий, граб, липа, в’яз, ясен, ялина, туя, верба, ялівець звичайний та
козацький.

На

головній

та

житлових

вулицях

висаджуються

дерева

ширококронних порід.
Згідно з генеральним планом, території промислових, комунальноскладських підприємств, землі комерційного призначення, землі транспорту та
зв’язку, землі технічної інфраструктури складають близько ______га. Рівень
Взам.
інв. №

озеленення підприємств не повинен перевищувати 15% території підприємства.
Враховуючи багатогранну корисну функцію зелених насаджень, роботи з

Підпис та дата

озеленення, благоустрою мають проводиться на належному рівні, значна увага
має приділятися озелененню за межами ділянок різного функціонального
призначення.
Значна увага має приділятися декоруванню засобами озеленення огорож

Інв. №
ориг.

підприємств, садиб. Повинні створюватися дендрологічні акценти з гарно
1
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квітучих дерев і кущів, хвойних (каштан кінський, катальпа, сосна Веймутова,
ялина колюча, тополя пірамідальна, яловець козачий, форзиція, бузок, шипшина
та інші).
Містобудівною

документацією

передбачається

ведення

розумної

господарської діяльності спрямованої на збереження природного середовища.
Озеленені території спеціального призначення
Зелені

насадження

спеціального

призначення

висаджуються

в

прибережних захисних смугах та в санітарно-захисних зонах від виробничих
територій, на території виробничих підприємств, вздовж ПЛ високої напруги, на
вулицях.
На момент розроблення документації зелені насадження існують на
житлових вулицях і бульварах міста.
Також документацією пропонується організувати та озеленити де
можливо санітарно-захисні та охоронні зони від існуючих підприємств, ЛЕП,
автодороги Р06. Зокрема санітарно-захисні зони існуючих підприємств, в місцях
їх накладання на території існуючої житлової і громадської забудови,
пропонується влаштувати за рахунок територій самих підприємств, а також
методом скорочення санітарно-захисних зон в результаті пониження класу
підприємств за санітарною класифікацією (IV-V класу) завдяки переходу на
інноваційні технології або в 15-метровій охоронній зонах ПЛ напругою 35 кВ та,
що впливає на розташування об’єктів містобудування, оскільки використання
земельних ділянок в охоронних зонах електричних мереж має обмежений режим
Взам.
інв. №

і повинне бути письмово узгоджене з власниками цих мереж, державними
органами пожежної охорони та санітарного нагляду.

Підпис та дата

Враховуючи багатогранну корисну функцію зелених насаджень, роботи з
озеленення та благоустрою мають проводиться на належному рівні, значна увага
має приділятися зеленому будівництву на нових об’єктах містобудування
незалежно від їх функціонального призначення.

Інв. №
ориг.

Вулично-дорожня мережа
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(за її категоріями з виділенням ділянок нового будівництва та реконструкції, визначення
загальної її щільності та для кожної категорії магістральних вулиць окремо, будівництва
мостів, тунелів, естакад, транспортних розв’язок, організації системи міського та
зовнішнього транспорту (для сільських населених пунктів наводять розрахункові показники
щодо всіх категорій вулиць і доріг)

Проектні заходи щодо розвитку транспортної інфраструктури м.Помічна
намічені виходячи із проектних рішень щодо розвитку житлової та громадської
забудови міста. Прийнято до уваги деякі позиції попереднього Генерального
плану, поточні плани будівництва, діючі програми розвитку тощо.
Проектні рішення базуються на діючих нормативах ДБН 360-92**, ДБН
В.2.3-5-2001.
Вулично-дорожня мережа
Пропозиції Генерального плану щодо розвитку вулично-дорожньої
мережі пов’язані з майбутнім розташуванням районів нової житлової та
промислової забудови, а також з необхідністю проведення реконструктивних
заходів для покращення швидкості та безпеки руху транспорту та пішоходів.
Класифікацію вулиць м.Помічна прийнято відповідно ДБН - 360-92** для
середніх та малих міст. Згідно означених норм, вулиці м.Помічна розподіляються
на дві категорії – магістральні вулиці (дороги) та вулиці та дороги місцевого
значення. Класифікацію вулично-дорожньої мережі наведено на кресленні
«Схема вулично-дорожньої мережі, міського та зовнішнього транспорту», М 1:5
000.
Взам.
інв. №

Також,

вулично-дорожня

мережа

доповниться

вулицями,

що

проектуються в районі нового житлового будівництва.
Міський пасажирський та автомобільний транспорт

Підпис та дата

Пасажирський транспорт
Система автобусного транспорту потребує удосконалення.
З метою забезпечення безпеки перевезень пасажирів автомобільним
транспортом, необхідно здійснення комплексу взаємопов’язаних заходів за

Інв. №
ориг.

такими напрямками:
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забезпечення формування автобусної маршрутної мережі загального

користування й мережі таксомоторних стоянок та розробка перспективи їх
розвитку;


забезпечення

облаштування

необхідною

інфраструктурою

автобусних маршрутів загального користування, а саме – автопавільйонами,
інформаційним

забезпеченням

пасажирів,

підтримка

інфраструктури

в

належному технічному та санітарному стані;


забезпечення безпечного і якісного обслуговування пасажирів на

автобусних маршрутах загального користування;


забезпечення

розроблення

паспортів

автобусних

маршрутів

загального користування з визначенням необхідної кількості автобусів, їх
пасажиромісткості, класу, розкладу руху;


проведення конкурсу на перевезення пасажирів на автобусних

маршрутах загального користування;


забезпечення

укладання

договору

на

автобусних

маршрутах

загального користування із автомобільним перевізником – переможцем конкурсу
на міських автобусних маршрутах загального користування та забезпечення
контролю за виконанням ним умов договору;


забезпечення

компенсації

втрат

автомобільному

перевізнику

внаслідок перевезення пільгових категорій та регулювання тарифів.
Легковий транспорт
Взам.
інв. №

Розрахунок приватного автомобільного парку міста та місць зберігання
легкових автомобілів виконано згідно нормативних показників ДБН-360-92**,
зміна №4.

Підпис та дата

Розрахунковий рівень автомобілізації на етап до 20___ року прийнято 350 автомобілів на 1000 мешканців.
Згідно з цим - розрахункова кількість приватних легкових автомобілів на
період до 20___ року складе _________ од. (_____тис. населення).

Інв. №
ориг.

В таблиці ___ приведені прогнозні показники кількості легкового
1

2002/15 - гп - ПЗ
З
м.

К
іл.

А
рк

№
док

Під
Д
пис
ата

3

рк.

А

індивідуального транспорту на проектний період за видами забудови.
Основним типом споруд для постійного зберігання легкових автомобілів є
окремо розташовані багатоповерхові наземні (до 9 поверхів), підземні (до 5
поверхів) та комбіновані наземно-підземні, в тому числі і механізовані
(автоматизовані) гаражі. Допускається влаштування гаражів, вбудованих у
перші, цокольні й підвальні поверхи багатоповерхових житлових будинків.
Для

короткочасного

передбачена

мережа

зберігання

автостоянок

біля

приватних

автомобілів

громадських

населення

комплексів,

місць

відпочинку, інших об'єктів культурно-побутового призначення.
Перелік закладів (стовпчик №2) прийнято згідно експлікації основного
креслення Генерального плану.
Місця для тимчасового зберігання легкових автомобілів повинні бути
запроектовані як окремо розташовані наземні, підземні, наземно-підземні,
вбудовано/прибудовані в перші, цокольні й підземні поверхи в/до громадських
будинків (за винятком будинків закладів охорони здоров'я, фізичної культури,
дитячих дошкільних установ, дитячих будинків, установ культури, мистецтва та
громадського харчування), в тому числі й мало- та середньоярусні механізовані
(автоматизовані) гаражі, а також тимчасові відкриті автостоянки.
У межах територій, що мають особливу історико-культурну цінність та в
районах історичної забудови необхідно передбачати розміщення лише підземних
гаражів.
Для громадських установ та організацій міста з малою кількістю машиноВзам.
інв. №

місць для паркування рекомендовано обладнати спеціальні кишені на проїзних

Підпис та дата

частинах вулиць, доріг та проїздів.
Інженерна інфраструктура
за видами (водопостачання, водовідведення, газо-, електро-, теплопостачання);

Електропостачання

Інв. №
ориг.

Існуюча ситуація
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Електропостачання споживачів електроенергії м. Помічна здійснюється
від ПС-35/10кВ «Помічна» через ПЛ-10кВ, Л-162, Л-163, Л-164. ПС-35/10кВ
«Помічна» живиться від ПЛ-35кВ Ф-2 ПС-154/35/27кВ «Помічна» що
розташована на території ______. По території м. Помічна проходять ПЛ-750 кВ,
ПЛ-330 кВ, ПЛ-110 кВ (виробничі підприємства) та ПЛ -35 кВ та ПЛ-10 кВ
(житлова забудова).
Трансформаторні підстанції на території м.Помічна

Підпис та дата

Взам.
інв. №

№
з/п
1

м. Помічна, вул. Вокзальна, 9

Встановлена
потужність, кВА
1x100+1x250

Назва ТП
ТП-1

Адреса

2

ТП-ЗА

м. Помічна, вул. Вокзальна

2x400

3

ТП-4

м. Помічна, вул. Об"їздна,3е

2x250

4

ТП-5

м. Помічна, вул. Вокзальна,24а

2x250

5

ТП-6

м. Помічна, вул. Вокзальна

1x160

6

ТП-7

м. Помічна, вул. Вокзальна

2x400

7

ТП-8

м. Помічна, вул. Вокзальна,24б

2x100

8

ТП-9А

м. Помічна, Бригадний дом

2x400

9

ТП-10

м. Помічна, вул. Перемоги

1x100

10

ТП-11

м. Помічна, вул. Чехова,6

2x250

11

ТП-12

м. Помічна, вул. Вокзальна,6а

1x630+1x250

12

ТП-13

м. Помічна, вул. Вокзальна.8а

1x160

13

ТП-14

м. Помічна, вул. Об"їздна,7е

1x250

14

ТП-17

м. Помічна, ШЧ-7

2x100

15

ТП-18

м. Помічна, вул. Лісова,1

1x63+1x100

16

ТП-22

м. Помічна, вул. Перемоги

1x160

17

ТП-24

м. Помічна, вул. Перемоги

1x100

18

ТП-25

м. Помічна, вул. Перемоги

1x250

19

ТП-667

м. Помічна, вул. Енергетиків,1

1x160+1x250

Всього:
Інв. №
ориг.

7283
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Споживачі в межах м. Помічна отримують електроенергію по мережах 10
кВ та 0,4 кВ, які виконані кабельними та повітряними лініями від
трансформаторних підстанцій ТП-10/0,4 кВ.
Існуючі електромережі 10 кВ виконані кабельними та повітряними на
залізобетонних опорах що знаходяться в задовільному стані.
Існуючі електромережі 0,4 кВ виконані кабельними та повітряними на
залізобетонних опорах, що частково знаходяться в незадовільному стані.
Споживачами електроенергії м. Помічна є підприємства різних галузей
народного

господарства:

торгівля,

громадське

харчування,

медичне

обслуговування, комунально-побутові та інші споживачі.
Проектні пропозиції
На перспективу електропостачання населеного пункту передбачається від
кільцювання ПЛ-10кВ Л-164 з ПЛ-10кВ Л-162.
Мережі розташування об’єктів і місць утилізації побутових відходів, а також
місць захоронення тварин
Санітарне очищення
Щорічно в місті утворюється близько _____ тис. т. твердих побутових
відходів. Існуюча схема санітарної очистки м.Помічна включає збір, вивезення та
захоронення твердих побутових відходів. Сміттєпереробні підприємства,
сміттєсортувальні станції на території міста та його приміської зони відсутні.
Роздільного збору сміття у м. Помічна немає, пункти прийому вторсировини
Взам.
інв. №

мало розповсюджені.
Таким чином, до основних проблем санітарної очистки території
відносяться:

Підпис та дата



відсутність

ефективної

схеми

роздільного

збору

сміття

для

вилучення сировинно-цінних матеріалів (паперу, скла, металу тощо) та

Інв. №
ориг.

сортувальної лінії ТПВ;


недостатня кількість пунктів прийому вторинної сировини;



застарілість контейнерного господарства та парку сміттєвозів;
1
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відсутність

станцій

переробки

побутового

сміття

сучасними

методами (піролізні установки, компостування, брикетування, добування біогазу
тощо);


невизначеність

щодо

поводження

з

будівельними,

великогабаритними, специфічними відходами (медичні, елементи живлення
тощо).
Проектом пропонується передбачити окремі контейнери для скла,
пластмаси, паперу, металевих банок та харчових відходів, що дасть можливість
зменшити навантаження на існуюче звалище шляхом вилучення за призначенням
вторинних матеріалів з подальшим їх переробленням за відповідними
технологіями на спеціалізованих підприємствах.
3.16 Перелік організаційних заходів із реалізації генерального плану
(у тому числі з підготовки відповідних нормативно-правових актів, наукових, проектних,
розвідувальних, пошукових та інших робіт)

Реалізацію положень генерального плану міста Помічна при закладеному
в містобудівній документації соціального мінімуму повинна забезпечувати
місцева адміністрація шляхом пошуку інвесторів на будівництво об’єктів
системи обслуговування, або шляхом фінансування будівництва коштом
місцевого бюджету.
Для реалізації основних стратегічних цілей генерального плану по
забезпеченню

розвитку

міста

на

довгострокову

перспективу

необхідно

запровадити ряд заходів, провести наукові дослідження і виконати містобудівні
Взам.
інв. №

та проектні розробки по таких напрямках:
Загальноміські організаційні заходи.

Підпис та дата

Соціальна сфера. Житлове будівництво.
Розробка стратегії комплексного соціально-економічного розвитку м.

-

Інв. №
ориг.

Помічна з урахуванням рішень генерального плану до 2036 року.
-

Розробка землевпорядної документації по встановленню межі міста.

-

Проведення інвентаризації житлового фонду міста.

-

Розробка детальних планів окремих частини території міста.
1
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Розробка місцевої програми по облаштуванню та благоустрою зон

-

рекреаційного призначення (фізичної культури та відпочинку) на території міста.
Розробка програм забезпечення різних категорій населення житлом,

-

в тому числі, для соціально незахищених і малозабезпечених верств населення «Соціальне житло».
Транспортна інфраструктура.
-

Розробка плану червоних ліній.

-

Розробка проектної документації з будівництва нових та реконс-

трукції існуючих елементів магістрально-вуличної мережі.
Інженерна інфраструктура та санітарне очищення, охорона навколишнього
середовища.
Коршування існуючих схем тепло-, електро- та газопостачання міста

-

у відповідності до нових навантажень і пропозицій щодо забезпечення
стабільності експлуатації систем в цілому.
Розробка «Схеми оптимізації роботи систем централізованого

-

водопостачання та водовідведення в м. Помічна" та "ТЕО каналізування міста
Помічна"
-

Розробка схеми санітарного очищення міста.

-

Розробка спеціалізованих наукових висновків по зменшенню

нормативних розмірів СЗЗ.
Розробка проекту землеустрою щодо визначення прибережних

-

Взам.
інв. №

захисних смуг водних об’єктів міста.
Розробка проекту зон санітарної охорони ІІ-го та ІІІ-го поясів для

-

нових джерел централізованого водопостачання.
Закриття кладовищ розташованих серед житлової забудови без

Підпис та дата

-

Інв. №
ориг.

дотримання санітарно-захисних розривів до неї.
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