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ТОМ 1. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
Титульний лист
Склад проекту
Зміст
Авторський колектив
Вступ
Аналітична частина
Характеристика географічного розташування
населеного пункту, його адміністративний статус,
відомості про площу території та чисельність
населення, місце в системі розселення
Оцінка реалізації попереднього генерального плану
(за наявності), характеристика стану території
населеного пункту та існуючих проблем її
використання
Аналіз зовнішніх та внутрішніх факторів, що
визначають конкурентні переваги та обмеження
розвитку населеного пункту
Характеристика структури та обсяги існуючого
житлового фонду, об’єктів обслуговування, перелік
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
Основні пріоритети та цільові показники
соціального і демографічного розвитку території
населеного пункту.
Цільові показники і галузева структура економічної
діяльності та зайнятості населення.
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Характеристика територій, необхідних для
подальшого розвитку населеного пункту, а також
територій спільних інтересів суміжних
територіальних громад.
Пропозиції щодо зміни межі населеного пункту
Опис перспективної планувальної структури та
функціонального зонування.
Характеристика територій та визначення заходів
щодо їх освоєння.
Пропозиції щодо формування системи громадських
центрів.
Обсяги житлового будівництва.
Напрями розвитку вулично-дорожньої мережі,
транспорту, інженерної інфраструктури.
Заходи з інженерної підготовки та захисту
територій від небезпечних геологічних та гідрогеологічних процесів, організації відведення
поверхневих вод.
Пропозиції щодо охорони навколишнього
природного середовища, подолання та запобігання
впливу проявів негативних природно-техногенних
факторів для поліпшення життєвого середовища.
Пропозиції щодо збереження та охорони нерухомих
пам'яток культурної спадщини, територій, що
мають статус земель історико-культурного
призначення.
Рекомендації щодо встановлення режиму
використання територій, визначених для майбутніх
містобудівних потреб.
Рекомендації щодо розроблення плану зонування
території або черговості виконання плану зонування
її окремих частин та детальних планів територій.
Розрахункові показники та заходи щодо розвитку:
- житлове будівництво;
- система громадських центрів;
- соціальна інфраструктура державної та
комунальної власності;
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- озеленені території загального користування,
ландшафтно-рекреаційні території населеного
пункту;
- вулично-дорожня мережа;
- інженерна інфраструктура;
- мережі розташування об’єктів і місць
утилізації побутових відходів, а також місць
захоронення тварин;
- дощова каналізація, інженерна підготовка та
захист території.
Перелік організаційних заходів із реалізації
генерального плану
Основні показники генерального плану
населеного пункту
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Містобудівну документацію розроблено згідно з чинними нормами,
правилами, інструкціями та державними стандартами.
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Кваліфікаційний сертифікат відповідального виконавця окремих видів робіт
(послуг), пов’язаних із створенням об’єкта архітектури:
– розроблення містобудівної документації - Серія АР №000505 від 27.05.2011
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2
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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:
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- Земельний кодекс України від 25.10.2001 р. № 2768-ІІІ зі змінами;
- Закон України «Про регулювання містобудівної діяльності» від 17.02.2011
р. №3038-VІ зі змінами;
- Закон України «Про Генеральну схему планування території України» від
7.02.2002 р. № 3059-ІІІ;
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- Закон України «Про комплексну програму утвердження України як
транзитної держави у 2002-2010 роках» від 7 лютого 2002 року № 3022-ІІІ;
- Закон України «Про внесення змін до статті 8 Закону України «Про
автомобільні дороги» щодо класифікації автомобільних доріг загального
користування» від 20 грудня 2011року № 4203-VІ;
- 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 ґрунтовими 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 підтоплюємої території ділянки 11
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(район 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, 2009р. (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 01.01.2015р.
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

Інв. № ориг.

Підпис та дата

дорожнім рухом, схем розвитку систем інженерного обладнання і галузей
комунального господарства, тощо.

2002/15 - гп - ПЗ
Зм.

Кіл.

Арк №док Підпис

Дата

Арк.

4

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 Характеристика географічного розташування населеного пункту, його
адміністративний статус, відомості про площу території та чисельність
населення, місце в системі розселення
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
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сільськогосподарському виробництві (6,1%).
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.

Зм. Кіл.
Кер.груп.
ГІП
ГАП
Розробив

Арк. №док Підпис
Харченко С.
Коханенко
Пенязь Ю.
Пенязь О.

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

Транспортні зв’язки між містом Помічна і районним центром та іншими
населеними пунктами здійснюється по територіальній автодорозі загального
користування державного значення Т1214 (Новоархангельськ - Добровеличківка
– Миколаївка) та залізничним сполученням.
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

Підпис та дата
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район
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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
184-206 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 природно-кліматичних ознаках територія відноситься до ІІ (Південносхідного) архітектурно-кліматичного району України (ДСТУ-Н Б В.1.1-7:2010), з
такими характеристиками:
-

розрахункова температура холодного періоду - 20оС;

-

характеристичне значення ваги снігового покрову – 1230 Па (2-й район);

-

характеристичне значення вітрового тиску - 410 Па;

-

повторюваність напряму вітру % в січні:
штиль
7,0

Пн
19,6

ПнСх
12,9

Сх
12,2

ПдСх
7,2

Пд
14,3

ПдЗ
8,0

З
13,0

ПнЗ
12,8

З
10,9

ПнЗ
18,5

повторюваність напряму вітру % в липні:

-

штиль
9,1

Пн
26,4

ПнСх
12,8

Сх
7,1

ПдСх
3,9

Пд
11,5

ПдЗ
8,9

- Максимальна глибина промерзання ґрунту – 1,03м;
Взам. інв. №

- Річні кількість опадів -490мм.
Грунти.
Добровеличківський

розташований

на

Правобережному

Придніпровському підвищенні, в межах степової зони України.
На території міста Помічна виділені 4 агровиробничих груп грунтів:
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слабозмиті легкоглинисті, чорноземи звичайні середньозмиті легкоглинисті,
лучно-болотні та болотні ґрунти.
Геологічна будова.
В геоструктурному відношенні район розташований в межах Українського
кристалічного масиву, на заході Кіровоградського блоку. Розвинуті тут
кристалічні породи докембрію утворюють жорсткий фундамент, нерівна
поверхня якого вкрита морськими і континентальними утвореннями кайнозою.
Основна складчаста структура в межах якої знаходиться вказана ділянка,
Новоукраїнський антиклинарій – найбільша регіональна структура. Більш мілка
складчаста структура – Братська синкліналь, обтяжена рядом структур другого і
більш високих порядків. В межах цієї синкліналі 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 даної поверхні. За хімічним складом вода – гідрокарбонатна і
гідрокарбонатно-сульфатна.
Горизонт дренується яружно-балочною мережею. У зв’язку зі слабкою
Взам. інв. №

водообільністю горизонт практично не цікавий з точки зору водозабезпечення.
Він експлуатується за допомогою шахтних колодязів, що дає добовий відбір до
20м3.

Інв. № ориг.
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2.2 Оцінка реалізації попереднього генерального плану (за наявності),
характеристика стану території населеного пункту та існуючих проблем її
використання
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.
Новий генеральний план розробляється у зв’язку з тим, що попередньо
розроблена містобудівна документація частково втратила актуальність, а також у
зв’язку

з

необхідністю

отримання

в

користування

органу

місцевого

самоврядування містобудівної документації, яка б дала можливість приймати
управлінські рішення щодо розміщення нових територій для житлової забудови,
впорядкування його територій, а також забезпечити сталий розвиток населеного
пункту, визначивши черговість розміщення нової житлової забудови, покращення
культурно-побутового обслуговування населення та існуючого функціонального
зонування

території

міста,

удосконалення

вулично-дорожньої

мережі,

забезпечення формування повноцінного життєвого середовища.
За період реалізації генерального плану сталися зміни у запланованому
територіальному розвитку міста.
Генеральним планом 1978р. планувалося:
Взам. інв. №

- ріст вантажообігу до кінця розрахункового терміну на 30%, збільшення
пасажирських перевезень пропорційне росту населення з урахуванням його
рухливості на 20%;

Інв. № ориг.
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- спорудження підземного пішохідного переходу в парній і непарній
горловині станції;
- реконструювати усі дороги, що підходять до міста, з обладнанням
удосконаленого покриття;
- пропустити автотранспорт з вул.Перемоги на вул.Небесної Сотні
(колишньої Кірова) з виходом на дорогу до м.Новоукраїнка, та після введення в
дію шляхопроводів в непарній горловині станції та реконструкції вул.Вишнева
(колишня Радянська), Чкалова – по північній межі залізничного шляху;
- пропустити транзитний автотранспорт з боку Пісчаного Броду на
автодорогу загальнодержавного значення Кишинів – Кіровоград західніше;
- обладнання автодороги з удосконаленим покриттям від автовокзалу в бік
автодороги Кишинів – Кіровоград з розміщенням автопарку на території
автоколони та Сільгоспхімії (планувалося збільшення перевезення пасажирів в 2,5
рази, а вантажів – в 1,8 рази);
- будівництво пасажирської автостанції (площа ділянки – 3900 м2);
- організувати санітарно-захисну зону вздовж залізничного шляху
(знесення 270 садиб та 6,5 тис.м2 загальної площі громадського фонду (2-3
поверхові будівлі вздовж залізниці переобладнати під службові заклади і заклади
обслуговування));
- знесення 110 садиб (для пробивки вулиць та розташування закладів
обслуговування);
- будівництво нового житлового фонду на першу чергу – 33,75 тис.м2
Взам. інв. №

(приблизно 80 будинків індивідуальної житлової забудови в східній частині міста
між автодорогою на Новоукраїнку і залізницею та багатоповерхова забудова на
території прилеглій до лісорозсадника залізниці), на розрахунковий період –

Інв. № ориг.

Підпис та дата

33,75 тис.м2 (в східному напрямку за рахунок земель Новоукраїнського району);
- багатоповерхова забудова на території північно-східніше від депо до
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лісорозсадника.
Реалізовано:
-

Багатоповерхова забудова 1-ї черги (в північно-західному районі

територія на захід від заводу залізобетонних конструкцій до дороги на
Новофедорівку);
-

Багатоповерхова забудова між вул.Кірова та 2-3 поверховою в

північно-східній частині міста;
-

Реконструкція території між вул.Небесної Сотні (колишня Кірова) і

залізницею, вул.Космодем’янської і пров. Небесної Сотні (колишній Кірова).
Не реалізовано:
-

багатоповерхова забудова на території в північно-східніше від депо

до лісорозсадника;
-

пропустити автотранспорт з вул.Перемоги на вул.Небесної Сотні

(колишньої Кірова) з виходом на дорогу до м.Новоукраїнка, та після введення в
дію шляхопроводів в непарній горловині станції та реконструкції вул.Вишнева
(колишня Радянська), Чкалова – по північній межі залізничного шляху;
бік

обладнання автодороги з удосконаленим покриттям від автовокзалу в

автодороги Кишинів – Кіровоград з розміщенням автопарку на території

автоколони та Сільгоспхімії (планувалося збільшення перевезення пасажирів в 2,5
рази, а вантажів – в 1,8 рази);
-

реконструювати усі дороги, що підходять до міста, з обладнанням

Взам. інв. №

удосконаленого покриття;
-

автодорогу загальнодержавного значення Кишинів – Кіровоград західніше;
-

спорудження підземного пішохідного переходу в парній і непарній

горловині станції;

Підпис та дата
Інв. № ориг.

пропустити транзитний автотранспорт з боку Пісчаного Броду на

-

організація другого перетину в різних рівнях з залізничним шляхом
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непарної горловини станції;
-

організувати санітарно-захисну зону вздовж залізничного шляху

(знесення 270 садиб та 6,5 тис.м2 загальної площі громадського фонду).
Аналіз попереднього генерального плану показав, що його рішення
реалізовані частково.
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
2012 році) вона становить – 827,9744 га. Тобто, проектна територіальна складова,
що покладена в основу генплану 1978року – досягнута.
Одеська залізниця перетинає місто в широтному напрямку і ділить на дві
Взам. інв. №

частини – північно-західну та південно-східну, що з’єднані між собою проїздом
(вул. Луначарського - вул. Шляхопровідна) і пішохідним переходом (біля
залізничного вокзалу) та ґрунтовим переїздом від вул. Альохіна мимо вагонного

Інв. № ориг.
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В південно-східній частині знаходяться центр міста, де 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
сфера малого бізнесу.
В місті є міська рада, три школи зі скверами і спортивними майданчиками.
Взам. інв. №

будинок дитячої творчості, музична школа (на території школи № 1), коледж
«Кіровоградський інститут інформаційних технологій», три дитячих садки,
лікарня, поліклініка, метеостанція, залізничний вокзал, базар, дві церкви,

Інв. № ориг.
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Місто

відзначається

компактністю

та

високою

щільністю

забудови,

протяжність з півночі на південь – близько 4 км.
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.
Газопостачання

відсутнє.

Місто

має

централізовану

систему

водопостачання та каналізування на громадську та багатоповерхову забудову.
Місто має кілька скверів та парків.
На території скверів «Міський» та «Перемоги» знаходяться історикокультурні пам’ятники: охоронний №238 – «Братська могила радянським воїнам»;
охоронний №239 – «Пам’ятник воїнам - землякам».
Індивідуальна одноповерхова забудова добре озеленена за рахунок
присадибних ділянок. На розі вул. Леніна і пров.Деповський знаходиться міський
стадіон.
2.3 Аналіз зовнішніх та внутрішніх факторів, що визначають конкурентні
переваги та обмеження розвитку населеного пункту
Територія міста Помічна має вигідне економіко-географічне положення в
межах Кіровоградської області.
До основних факторів, які сприяють розвитку м. Помічна відносяться:
-

роль міста як важливий залізничний вузол, другий в Кіровоградській

області, місто з вираженим переваженням транспортних функцій;
Взам. інв. №

автодороги загального користування державного значення

М-13; Е-584

Кіровоград – Платонове (на м.Кишинів).
-

забезпеченість

населеного

пункту

централізованим

водопостачанням;

Підпис та дата
Інв. № ориг.
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-
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мадське будівництво та виробниче використання;
До основних факторів, які ускладнюють розвиток міста, відносяться:
-

планувальні - проходження транзитного вантажного руху через

місто. Автодорога Т1214 проходить транзитом вздовж західної частини міста;
-

розчленованість території міста залізницею;

-

економічні - падіння виробництва через закриття підприємств,

скорочення місць прикладання праці;
-

відсутність централізованого газопостачання.

На сучасному етапі розвитку основними джерелами забезпечення сталого
розвитку населеного пункту залишаються інвестиційні кошти підприємств та
організацій усіх форм власності, в тому числі й іноземні. Важливу роль у
підтриманні стабільності капіталовкладень будуть відігравати кошти державного
та місцевого бюджетів.
Інвестиційно-привабливою сферою даної території є розвиток малих
приватних

підприємств

з

переробкою

та

зберіганням

с/г

продукції,

виробництвом будівельних матеріалів, ремонтом с/г техніки, будівництвом 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
Житловий фонд
Взам. інв. №

Існуюча садибна житлова забудова міста - переважно одно- двоповерхова
забудова садибного типу. Квартали багатоквартирної та блокованої забудови

Інв. № ориг.
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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.
Наявний житловий фонд міста становить 525336,4кв.м (середня житлова
забезпеченість населення загальною площею 57,46 кв.м/чол;), із них садибна
житлова забудова – 396305,2кв.м, блокована забудова - 1058кв.м

та

багатоквартирна забудова 127973,2кв.м.
Обсяги існуючого житлового фонду та характеристику житлового фонду
в динаміці наведено в таблицях 2.1 та 2.2.
Обсяги існуючого житлового фонду
Таблиця 2.1
Всього,

Тип забудови

Садибна
Блокована
Багатоквартирна

га

В т. ч .
в аварійному
стані,
м2

Кількість
садиб

Площа
ділянок,

Площа
ділянок,

м 2,

Кількість
садиб

396305,2

3830

268,3320

1200

30

2,4000

1058

17

-

-

-

-

127973,2

65

-

-

-

-

га

Характеристика житлового фонду
Таблиця 2.2
Населений пункт

2012

2013

2014

2015

3830/83 3830/83 3830/83 3830/83 3830/83

Кількість людей, що перебувають на квартирному
обліку

32

32

32

30

30

Кількість людей, що подали заяви на отримання
земельних ділянок під садибне житлове
будівництво

5

6

3

2

7

Кількість людей, що мають право на отримання
житла соціального призначення

30

30

30

30

30

Інв. № ориг.
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Об’єкти обслуговування
На території міста функціонують заклади освіти, заклади охорони
здоров’я, різні міські установи та організації, кредитно-фінансові заклади,
численні

заклади

торгівлі,

громадського

харчування

та

побутового

обслуговування, комунальні об’єкти та установи.
Існуюча забезпеченість населення міста основними закладами культурнопобутового призначення наведена нижче, в таблиці №2.3.
Таблиця 2.3
Одиниця
виміру

Кількість
об’єктів

Сучасна
ємність

% від
норми

1

2

3

4

5

місць
-//-//-//місць
-//-//-//місць
-//-//-

3
3
2
-

330
110*/140
110*/127
110*/121
1890*
560*/452
550*/244
780*/405
396
96
300

-

місць
-//-

1
-

400
400

-

ліжок
-//відвідувань за
зміну
-//-

1
2

120*
120*
435

-

-

400

-

35

-

Взам. інв. №

I. Установи освіти
Дошкільні навчальні заклади:
- ДНЗ №1 «Ясочка»
- ДНЗ №2 «Ялиночка»
- ДНЗ №3 «Капітошка»
Загальноосвітні школи:
- ЗОШ І-ІІІ ступенів №1
- ЗОШ І-ІІІ ступенів №2
- ЗОШ І-ІІІ ступенів №3
Позашкільні установи:
- Музична школа
- Будинок дитячої та юнацької
творчості
Вищі навчальні заклади:
Приватний вищий навчальний
заклад
ІІ. Установи охорони здоров’я,
соціального забезпечення, відпочинку,
спортивні та фізкультурно-оздоровчі
заклади
Стаціонари усіх типів:
- КЗ «Помічнянська лікарня»
Поліклініки, амбулаторії:
Поліклінічне відділення КЗ
«Помічнянська лікарня»
КЗ «Центр первинної медикосанітарної допомоги»

-

Підпис та дата
Інв. № ориг.

Найменування закладів обслуговування

-//-
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1

Станції (підстанції) швидкої медичної
допомоги
- Центр екстреної медичної
допомоги та медичних катастроф
Аптеки
Території площинних фізкультурноспортивних споруд:
- Стадіон
ІІІ. Установи культури та мистецтва
Клубні установи та центри дозвілля:
Палац культури
- Філія Палацу культури «Візит»
Бібліотеки:
- Бібліотека №1
- Бібліотека для дітей
- Бібліотека при ПК
- Технічна бібліотека Одеської
залізниці
Музеї:

- Музей залізничного транспорту
Одеської залізниці
Культові споруди:
- Релігійна громада (церква)
обласного об’єднання церков СХБ
- Українська православна церква
- Релігійна громада Праведного
Петра Багатостраждального УПЦ
Київського Патріархату
ІV. Підприємства торгівлі,
громадського харчування та
побутового обслуговування
Взам. інв. №

Підприємства торгівлі:

Інв. № ориг.

Підпис та дата

- магазини продовольчих товарів
- магазини непродовольчих товарів
Заклади громадського харчування:
- Кафе „Закусочна”
- Кафе-бар „Чебуречна”
- Кафе-бар „Оникс”

2

3

4

5

автомобілів

1

1

-

-//-

-

1

-

Об'єкт
га

8
1

8
1,5

-

-//-

-

1,5

-

місць

1

3388*

-

-//-//Тис.книг
-//-//-//-//-

4
-

3000*
388
70,234
17,4
18,024
26,425
8,385

-

м2

1

Інформ.
відсутня

-

-//-

-

-

-

м2

3

1829,8

-

-//-

-

573,7

-

-//-

-

1200

-

-//-

-

56,1

-

м2 торгової
площі
-//-//місць
-//-//-//-

107

9341,93

-

51
56
7
-

1993,15
7348,78
370
40
10
120

-
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1

- Бар «Орхідея»
- Кафе-бар вул.Перемоги, 116
- Кафе залізничного вокзалу
- Кафе-бар вул.Перемоги, 93а
Підприємства побутового
обслуговування
- Комплексний приймальний пункт
по вул.Осипенка
- Комплексний приймальний пункт
по вул.Перемоги, 102
- Виготовлення та ремонт меблів
- Перукарня «Ніка»
- Перукарня «Сатурн-СК»
- Перукарня «Стиль»
- Перукарня по вул.Перемоги, 90
- Перукарня по вул.Перемоги, 92
- Перукарня по вул.Базарна
площа,38
- Фотопослуги
- Ремонт комп’ютерної техніки
- Ремонт взуття
- Ремонт та пошив одягу
V. Організації та установи управління,
кредитно-фінансові та підприємства
зв’язку
Організації та установи управління:

- Міська рада

Інв. № ориг.

Підпис та дата

Взам. інв. №

Підприємства зв’язку :
- УДППЗ «Укрпошта»
-ТОВ «Нова пошта»
Кредитно-фінансові установи
- Відділення ПАТ КБ “Приватбанк”
- Відділення ВАТ “Ощадбанк”
- Відділення ПАТ «АБ «ЕкспресБанк»
- Кредитна спілка
VІ. Установи житлово-комунального
господарства
Житлово-експлуатаційні організації:
Помічнянський ККП
КП «Помічнянський ЖЕК №2»

2

3

4

5

-//-//-//-//робочих
місць
-//-

13

40
100
20
40
17

-

-

1

-

-//-

-

1

-

-//-//-//-//-//-//-//-

-

2
1
2
1
1
1
2

-

-//-//-//-//-

-

1
2
1
1

-

робочих
місць
-//м2
-//-//м2
-//-//-//-

1

18

-

2
5
2
-

18
140
90
50
364
120
164
64

-

-//-

-

16

-

Об'єкт
-//-//-

3
-

2
1
1

-
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1

Знам’янське БМЕУ-3
Пожежні депо

2

3

4

5

-//автомашин

1

2

-

(*) – місткість будівлі

Об’єкти господарського комплексу
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.
Перелік об’єктів господарського комплексу надано в таблиці 2.4.
Таблиця 2.4
№з
/п

Назва суб’єкта підприємницької
діяльності

1

ПАТ «Кіровоградграніт»

2.

ВП
«Знам’янський
воєнізованої охорони»
«Укрзалізниця
ВП служби колії «Знам’янська
дистанція захисних
лісонасаджень ПАТ
«Укрзалізниця»
ВП Помічнянська дистанція
колії регіональної філії
«Одеська залізниця»
ТОВ «Агрокомтрейд-Альянс»
Кіровоградський обласний
центр з гідрометеорології
ТОВ «Стандарт-С»

4.

5.
6.

Підпис та дата

Взам. інв. №

7.

Площа
земельної
ділянки, га

3

1.

3.

Інв. № ориг.

2

Основний вид діяльності

4

Добування декоративного 17,960
та будівельного каменю
загін Допоміжне обслуговування 0,2696
ПАТ залізничного транспорту

8.

Підприємство «Помічнянський
ринок» Добровеличківського
райспоживтовариства

9.

ПАТ «Укрзалізниця» РФ
«Одеська залізниця», ВП
«Служба приміських
пасажирських перевезень»,

Кіл.

Арк №док Підпис

Дата

5

7
89

Обслуговування
лісорозсадника

88,97

12

Вантажний залізничний
транспорт

1,866

444

Складське господарство
Професійна, наукова та
технічна діяльність
Надання в оренду
нерухомого майна
Надання в оренду й
експлуатація власного та
орендованого нерухомого
майна
Функціонування
інфраструктури
залізничного транспорту

51,633
1,13

22
162

1,0

3

1,3452

14

-

41
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працівників

Арк.
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Вантажний залізничний
транспорт

4,8488

199

Вантажний залізничний
транспорт

0,3485

986

Вантажний залізничний
транспорт

0,33237

255

Монтажний залізничний
транспорт

1,73

292

Монтажний залізничний
транспорт

-

293

Залізничні перевезення

-

140

Вантажний залізничний
транспорт

167,1274

22

Вантажний залізничний
транспорт

1,6633

29

Інформація відсутня

21,6038

19. ТОВ «Помічнянське РТП»

Інформація відсутня

2,03

20. ТОВ «Простор-1»

Виробництво гідравлічного
та пневматичного
устаткування

4,9

Інформація
відсутня
Інформація
відсутня
2

10.

11.

12.

13.

14.

15.
16.

17.

18.

Інв. № ориг.

Підпис та дата

Взам. інв. №

«Моторвагонне депо Одеса
заства1», «Оборотне
моторвагонне депо Знам’янка»
ВП служби вагонного
господарства ремонтне вагонне
депо Помічна РФ «Одеська
залізниця»
ВП «Локомотивне депо
Помічна» служби
локомотивного господарства
РФ «Одеська залізниця»
ВП служби електропостачання
«Помічнянська дистанція
електропостачання»
ВП служби сигналізації та
зв’язку «Помічнянська
дистанція сигналізація та
зв’язку» РФ «Одеська
залізниця»
ВП служби будівельномонтажних робіт та цивільних
споруд «Знам’янське
будівельно-монтажне
експлуатаційне управління»
ВП ДС станція Помічна РФ
«Одеська залізниця»
ВП служби колії «Знам’янська
дистанція захисних
лісонасаджень» РФ «Одеська
залізниця» Помічнянська
виробнича дільниця (ПЧЛУ 12)
Відновний поїзд ВП
«Знам’янська дирекція
залізничних перевезень» РФ
«Одеська залізниця»
ПАТ «Помічнянський
елеватор»
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* Повний перелік об'єктів господарського комплексу замовником не
надано.
Інженерно-транспортна інфраструктура
Водопостачання та водовідведення
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
винятком південної його частини, а саме вулиць Перемоги, Леніна, Жовтневої,
Воровської, Квіткової, Калініна та інших.
В північно-західному масиві водопровід проведено практично по всіх
вулицях, що підвищує престижність проживання районів масиву.
Централізованою

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.
Теплопостачання
Теплопостачання здійснюється від котелень, протяжність тепломереж
більше

4,5

км.

Централізованим

теплопостачанням

забезпечені

райони

багатоповерхової житлової забудови, громадські та адміністративні будівлі.
Електропостачання
Взам. інв. №

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

Інв. № ориг.

Підпис та дата

кількості 36 шт, кабельна потужність однієї ТП – 160 кВ. З даних ТП відходять
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лінії 0,4 кВ, загальною довжиною 107,24 км. В населеному пункті існує 42
трансформаторні підстанції загальною потужністю 10488кВА.
Вулично-дорожня мережа
Основні містоформуючі магістралі міста – вулиці Горького, Чкалова,
Гагаріна, Інтернаціональна, Перемоги, Кірова, Космодем’янської.
Ширина вулиць в червоних лініях та їх благоустрій,

розмір окремих

елементів поперечного профілю запроектовані в залежності від їх призначення.
Магістральні вулиці мають ширину в межах червоних ліній 20-25м, житлові
вулиці 10-18м, проїзди 10-12м.
Пасажирський транспорт та автомобільний транспорт
Основним видом транспорту міжміських пасажирських перевезень
являються автобуси та мікроавтобуси.
Вантажопасажирські

перевезення

здійснюються

автомобільним

транспортом автотранспортних підприємств та приватних перевізників.
Зберігання

автотранспорту

здійснюється

таким

чином:

Індивідуальних легкових автомобілів:


автомобілі, власники яких мешкають на території садибної забудови,

зберігають автомобілі на території їх мешкання;
-

автомобілі, власники яких мешкають у багатоповерховій забудові,

зберігають автомобілі в кооперативних гаражах та на території відкритих
автостоянок. Вантажні автомобілі та автобуси зберігають в гаражах на
територіях автотранспортних підприємств.
Взам. інв. №

Для обслуговування автомобілів в місті функціонують автозаправні та
газозаправні станції, СТО та ТОВ «Помічнянське РТП».
Автомобільні дороги

Інв. № ориг.

Підпис та дата

По

території

міста

(вул.Інтернаціональна)

проходить

автодорога

територіального значення Т12-14, яка проходить в південно-західній частині
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міста. Автодорога на відстані 5-ти кілометрів сполучає місто Помічна з
важливою міжнародною автодорогою загального користування державного
значення М-13; Е-584 Кіровоград – Платонове (на м.Кишинів). В західній частині
також проходять автодороги місцевого значення С120506 та С120527.
Нижче, у таблиці №2.5, наведена технічна характеристика автомобільних
доріг, що безпосередньо підходять до межі та проходять по території м. Помічна
Таблиця 2.5
№
з/п

Найменування доріг

Значення

Техн.
категорія

Тип
покриття

Ширина
Кількість
проїзної
мостів,
частини,
шт.
м

Автодорога державного значення
Новоархангельськ –
1 Добровеличківка –
с.Миколаївка Т-12-14

територіальна

IІІ

Асф./бет.-1.71км. 5,5-6,5

Автодорога місцевого значення
Інформ.
районна
відсутня

2

Глиняне – Кирилівка –
Помічна С120506

3

Від а/д Т-15-04 – Веснянка –
вихід на а/д Т-12-14 С120527

районна

Інформ.
відсутня

-

а/б

10,0

-

К.б.к.-0.56км.
Щеб.-0.75км.

4,5-5,5

-

Залізничний транспорт
Місто Помічна - 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.
Пасажирський вокзал Помічна збудовано на станції Помічна у 1951 році.
Взам. інв. №

На даний час вокзал ст. Помічна є вокзалом 3 класу. Головне завдання
функціонування вокзалу - якісне та культурне обслуговування пасажирів,
оформлення проїзних документів в прямому, місцевому і приміському

Інв. № ориг.

Підпис та дата

сполученні, надання широкого спектру послуг пасажирам.
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Вокзал ст. Помічна розташований у центрі міста Помічна Кіровоградської
області, та є складовою частиною виробничого підрозділу «Знам’янська дирекція
залізничних перевезень».
Вокзал ст. Помічна являє собою сукупність будівель та споруд, та включає
в себе безпосередньо будівлю вокзалу, будівлі безкоштовного перонного
туалету, будівлю багажного відділення, пасажирські перони - Кіровський та
Бахмачський. Приймання та відправлення пасажирських і приміських поїздів
з/до вокзалу ст. Помічна здійснюється з 1та 2-ї колій, зі сторони ст. Шевченко,
ст. Кропивницький, ст.Долинська, ст. Подільськ та ст.Вознесенськ. Біля кожної
колії є низька пасажирська платформа. Для виходу до центральної частини міста
в наявності пішохідний міст, для автомобільного транспорту – автомобільна
дорога. (Інформацію взято з сайту http://www.uz.gov.ua/).
2.5 Аналіз відомостей про стан навколишнього природного середовища
Відповідно до вимог ДБН 360-92**, ДБН Б. 1-1-15:2012, СН 173-96 з
урахуванням рекомендаційних вимог ОВНС (п.5.6.7.), натурні обстеження
території населеного пункту, дали змогу встановити нормативні санітарнозахисні та охоронні зони від існуючих об’єктів, які мають негативний вплив на
навколишнє середовище. Графічне викладення цих даних подано на кресленні
«План існуючого використання території поєднаний (опорний план), поєднаний
зі схемою існуючих планувальних обмежень» в М 1:5000.
Санітарно-захисні

зони

підприємств

(ІІІ-V

класу

за

санітарною

класифікацією) наведено нормативні.
Взам. інв. №

Згідно зі ст. 13 Закону України «Про екологічну експертизу» та
постановою КМУ № 142 від 14.02.01р. генеральні плани не відносяться до
об’єктів, що становлять підвищену екологічну небезпеку.
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Матеріали генерального плану вирішують основні принципові питання з
планування території і не можуть бути використані замість спеціальних проектів,
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схем та програм розвитку галузей економіки, охорони навколишнього
середовища та здоров’я населення, пам’яток культурної спадщини, інженерного
захисту й підготовки території, розвитку систем транспорту, безпеки та
організації дорожнього руху, інженерного обладнання тощо. При розробленні
вищезазначеної документації повинні враховуватись пропозиції відповідних
розділів генерального плану (ДБН Б.1.1-15:2012 «Склад та зміст генерального
плану населеного пункту»).
Забруднення атмосферного повітря
Основними джерелами забруднення атмосферного повітря в м. Помічна є
промислові підприємства та автотранспорт. Серед підприємств, що викидають
забруднюючі речовини в атмосферне повітря – автостанція, дві АЗС та одна
АГЗС та інші. Основні викиди автотранспорту здійснюються в межах
магістральних автодоріг територіального та місцевого значення.
Основними

речовинами,

які

забруднюють

атмосферне

повітря,

є

органічний та неорганічний пил, окис вуглецю, двоокис азоту (діяльність
автотранспорту).
Основним джерелом забруднення лінійно-векторного характеру виступає
автотранспорт, на частку якого припадає біля 85% від загальних викидів.
Підвищене забруднення приземних смуг атмосферного повітря продуктами
згорання палива (оксидом вуглецю та окислами азоту) епізодично можливе
вздовж магістральних транзитних вулиць. В межах зон впливу до 10,0-15,0
Взам. інв. №

метрів від лінії руху.
Водні ресурси та забруднення водойм
Гідрографічна мережа території представлена ставком в південно-східній
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частині населеного пункту.
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Найбільш

небезпечними

забруднювачами

водойми

є

неочищені

каналізаційні скиди і сміттєзвалища. В меншій мірі, забруднювачами річки і її
водойм є житлові масиви, які знаходяться на її берегах.
Охорона земель та проблеми санітарного очищення міста
З загальної площі міста 827,9744 га, 8,7% знаходиться під промисловими і
комунальними
інфраструктури.

об’єктами,
Разом

з

26%

території

тим,

в

місті

–
є

це

території

озеленені

транспортної

території

різного

функціонального призначення, з яких основну частку становлять парки і сквери.
Присадибні ділянки садово-дачної забудови також відіграють важливу
роль в збереженні ґрунтового шару від вітрової і водної ерозії, змиву, яро
утворення, засолення та інших негативних чинників. Крім того, присадибні
ділянки

виконують

виробничу

сільськогосподарську

функцію,

сприяють

підвищенню родючості землі.
Звалище

твердих

побутових

відходів

знаходиться

на

території

Олексіївської селищної ради на відстані 3км від м.Помічна.
Розроблено та затверджено план санітарної очистки м.Помічна.
Територія міста Помічна за засобом вивезення сміття поділяється на 2 райони:
1. Район міста закріплений за схемою очищення сміття №1 безконтейнерним
способом за Помічнянським ККП, середня відстань до об’єктів поводження з
відходами 10км. Межі території:
- від залізничної колії до західної та північної границі міста крім
багатоквартирних будинків по вулиці Енергетиків та по вул.Інтернаціональна;
Взам. інв. №

багатоквартирні будинки по вул.Перемоги, 60а-60б, 58а,58;
-

залізничної

колії

до

південної

та

східної

границі

міста

крім

багатоквартирних будинків по пр. Небесної Сотні (Кірова), вул.Будівельників,
вул.Лобановського (Островського), вул.Енгельса, вул.Перемоги, пр.Новий.

Підпис та дата
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2. Район міста закріплений за схемою очищення №2 контейнерним засобом за
КП «Помічнянська ЖЕК №2», середня відстань до об’єктів поводження з
відходами 10км. Багатоквартирні будинки житлового фонду по пр. Кірова,
вул. Будівельників, Лобановського(Островського), вул. Бабкевича (Енгельса),
вул. Енергетиків, вул. Перемоги, пр. Новий.
На території міста Помічна на відстані 1 км на південь знаходиться діюче
кладовище №1 Жовтневе площею 8, 6га, на відстані 1 км на захід знаходиться
діюче кладовище №2 Федорівське площею 2,8 га.
Фізичні фактори впливу
До фізичних факторів впливу відноситься шум, вібрація, електромагнітне
випромінювання та інші. Основними джерелами шуму є промислові та
комунальні об’єкти, автотранспорт, залізничний транспорт.
Акустичний вплив.
Джерелами шуму у місті є трансформаторні підстанції, автотранспорт та
багатоколійна залізниця, яка проходить через центр міста.
Шум від трансформаторних підстанцій.
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». 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).
На території міста розташовано 42 трансформаторні підстанції. Технічні
Взам. інв. №

характеристики даних об’єктів замовником не надані.
Шум від автотранспорту.
Джерелом акустичних навантажень на сельбищну територію, по
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магістральних вулицях: вулиці Горького, Чкалова, Гагаріна, Інтернаціональна,
Перемоги, Кірова, Космодем’янської, виступає автотранспорт.
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У межах

вуличної

мережі

(червоних

ліній,

15-25м), необхідно

впроваджувати застосування шумозахисних заходів для першої лінії забудови
(віконні блоки, облицювальні матеріали, озеленення вздовж вулиць).
Шум від залізниці.
В межах міста проходить багатоколійна залізнична лінія із станційними
під’їзними шляхами. Залізниця відноситься до регіональної філії «Одеська
залізниця» ПАТ «Укрзалізниця». Нормативна СЗЗ -100- 50м, (ДБН 360-92**,
п.7.8).
За

результатами

вимірювання

еквівалентного

рівня

звуку

від

залізничного та автомобільного транспорту, незначне перевищення при нормі
65дБА спостерігалося на вул.Шляхопровідна, 23 та вул.Вишневій, 4.
Електромагнітне забруднення.
Джерелами електромагнітного випромінювання на території міста є ЛЕП та
ТП напругою 10кВ, 35кВ та 110кВ, що знаходяться в різних частинах міста. В
межах міста сформовані інженерні коридори ЛЕП напругою 10кВ, 35кВ та
110кВ, охоронна зона яких становить 10÷20 м по обидва боки.
Дані обмеження відносяться до постійного фактору присутності.
На території населеного пункту проведено вимірювання електромагнітного
поля:
1. Електромагнітні випромінювання від трансформаторної підстанції
ТП 667 РУ-0,4кВ Добровеличківської РЕС по вул.Енергетиків, 1 – не перевищено
Взам. інв. №

нормативних показників.
2. Електромагнітні випромінювання від базової станції стільникового
радіотелефонного зв’язку по вул.Гагаріна, 60в – не перевищено нормативних
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показників.
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Радіаційний стан.
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 міста
не проводилось. Виходу радону не зареєстровано. Система планувальних
обмежень з огляду на наявність радіації відсутня.
Зелена зона.
В межах міста зелені насадження характеризуються фруктовими деревами
в

межах

присадибних

ділянок,

зеленими

насадженнями

на

території

промислових підприємств та зеленими насадженнями на територіях загального
користування.
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»).

Система

Планувальні обмеження.
планувальних обмежень представлена

головним

чином

санітарно-захисними зонами (СЗЗ) від промислових підприємств і виробництв,
Взам. інв. №

сільськогосподарських об’єктів, об’єктів комунального призначення. Усі вони
відносяться до ІII - V класу шкідливості, для яких нормативні СЗЗ становлять
300-50м.
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Головні планувальні обмеження представлені СЗЗ ІІІ класу шкідливості
промислових об’єктів, комунальних об’єктів, сільськогосподарських об’єктів.

2002/15 - гп - ПЗ
Зм.

Кіл.

Арк №док Підпис

Дата

Арк.

26

Нормативні СЗЗ основних виробництв та інших об’єктів
Таблиця 2.6
Нормативна СЗЗ
(м)

Об'єкти

Документ

Промислові та сільськогосподарські підприємства, склади і бази
ПАТ «Помічнянський елеватор»
100
ДСП 173-96 (додаток № 4)
ТОВ «Агрокомтрейд-Альянс»
50
ДСП 173-96 (додаток № 4)
Кіровоградська обласна спілка споживчих
ДСП 173-96 (додаток
50
товариств
№ 4-6)
ПАТ «Кіровоградграніт» (погрузка)
50
ДСП 173-96 (додаток № 4)
ПАТ «Кіровоградграніт» (госп.двір, адмін.
50
будівля)
ДСП 173-96 (додаток № 4)
Добровеличківська РЕМ
50
Виробнича база ПАТ
ДСП 173-96 (додаток
50
«Кіровоградобленерго»
№ 4-6)
ШЧ-7 (зв'язок)
50
ДСП 173-96 (додаток № 4-6)
Райагробуд
100
ДСП 173-96 (додаток № 4-6)
Завод залізобетонних виробів
100
ДСП 173-96 (додаток № 4)
ДСП 173-96 (додаток №6)
Паливний склад
100
ДСП 173-96 (додаток №6)
Склад
50
ДСП 173-96 (додаток №5)
Госпдвір (Козубенко А.Г)
50
Комунікаційні об'єкти
ЛЕП (10кВ; 35кВ; 110кВ) - охоронна зона
Трансформаторні підстанції – охоронна
зона
Водоводи різного діаметру – охоронна зона

10-15
10-50 (в одну
сторону)

ДБН 360-92, (табл. 8.5а*)
ДСП 173-96 (п. 8.45)
ДБН 360-92** (п. 8.11)

Взам. інв. №

Транспортні об’єкти
100
ДСП 173-96, п. 5.25
Зовнішня дорога ІІІ категорії Т-12-14
100
ДСП 173-96 (додаток №9)
Станція Помічна. Залізничний вокзал
100
ДБН 360-92**, п. 7.8
Залізнична лінія
Залізнична лінія, тупикова (під'їзна)
50
ДБН 360-92**, п. 7.8
Помічнянська автостанція
100
ДСП 173-96 (додаток №9)
АЗС (мала)
25
ДБН 360-92**, п.7.62
СТО (мала)
25
ДБН 360-92**, п.7.62
Гаражі (до 50 одиниць)
15
ДБН 360-92**, п.7.50
ТОВ «Помічнянське РТП»
100
ДСП 173-96 (додаток №4)
Автотранспортне підприємство
100
ДСП 173-96 (додаток №4)
Об’єкти комунального призначення
Кладовища діючі
300
після закриття та закінчення кладовищного
ДСП 173-96 (додаток №4);
100
періоду
ДсанПіН 2.2.2.028-99
200
Метеостанція (охоронна зона)
Постанова КМУ №2262 від

Підпис та дата
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11.12.1999р.
Свердловини (I пояс зони санітарної
охорони)

30

Пождепо

100

Природоохоронні об'єкти
25
Прибережні захисні смуги ставка та
струмків

ДБН 360-92, (табл. 8.3)
ДСП 173-96 (додаток
№4-6)
ВКУ (ст. № 88) та ДСП
173-96 (додаток №13)

2.6 Аналіз ресурсного потенціалу, тенденцій розвитку населеного пункту та
прилеглих територій
Провідне місце в соціально-економічному розвитку міста належить
Одеській залізниці. 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).
Працює низка підприємств по виробництву товарів повсякденного
попиту, продуктів харчування та переробці і зберіганню сільськогосподарської
продукції.
Згідно з ДСТУ-Н Б В.1.1-27-2010 територія знаходиться на межі І-го
північно-західного та ІІ-го південно-східного кліматичного району.
Рельєф території рівнинний і сприятливий для будівництва. Інженерногеологічні умови сприятливі для промислового та цивільного будівництва.
Територія, яка передбачається для ведення нового будівництва, в
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основному, не потребує значних затрат на інженерне підготовлення території.
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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
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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 3.1 показана динаміка чисельності населення міста.
Характеристика змін загальної чисельності населення
Таблиця 3.1
Роки

Населення

2011

9760

Різниця

-413
2012

9347
-54

2013

9293

2014

9218

2015

9168
46786
9357.2

-75
-50
Разом
Середнє за 5 років
Середньорічний
відсоток

-592
-148
-1.58%

Вікова структура населення на 01.01.2015
Таблиця 3.2
Вікові групи

Населений
пункт

0-6

7-15

16-54

60 і старше

Разом

4971

9168

(55-59)

м. Помічна

На

501

основі

1314

характеристики

2382

змін

загальної

чисельності

населення

м. Помічна з 2011 по 2015 рік (див. табл. 3.1) відслідковується тенденція до його
Взам.
інв. №

зменшення.
3.2 Цільові показники і галузева структура економічної діяльності та
зайнятості населення.

Підпис та дата

При прогнозуванні структури зайнятості прийняті до уваги тенденції
сучасного

розвитку

суспільства,

при

переході

від

індустріального

до

постіндустріального, що збільшує чисельність зайнятих у невиробничій сфері та
очікуваного подальшого росту числа малих підприємств та чисельності зайнятих
щодо

Інв. №
ориг.

в них. Інформацію

професійної

кваліфікації економічно
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населення та трудові ресурси населеного пункту наведено в табл. 3.3 та 3.4.
Професійна кваліфікація економічно активного населення
Таблиця 3.3
Вища освіта
Професійнотехнічна
неповна базова повна
освіта

Кількість
всього

Сільське господарство,
мисливство, лісове господарство

-

5

-

-

2

7

Рибальство, рибництво

-

-

-

-

-

-

Добувна промисловість

2

5

-

-

-

7

Транспорт, зв’язок

-

-

-

-

-

1910

Виробництво та розподілення
електроенергії, газу та води

-

10

2

2

1

15

Будівництво

-

-

-

-

-

-

Торгівля; ремонт автомобілів,
побутових виробів та предметів
особистого вжитку

40

60

10

10

54

174

Діяльність готелів та ресторанів

5

5

-

-

9

19

Фінансова діяльність

-

-

-

10

3

13

Операції з нерухомим майном,
оренда, інжиніринг та надання
послуг підприємцям

-

-

-

-

2

2

Державне управління

-

-

-

-

-

-

Освіта

-

40

10

40

197

287

Охорона здоров'я та надання
соціальної допомоги

20

100

-

-

60

180

Надання комунальних та
індивідуальних послуг;
діяльність у сфері культури та
спорту

10

31

2

6

8

57

Діяльність домашніх
господарств

-

-

-

-

-

-

Діяльність екстериторіальних
організацій

-

-

-

-

-

-

Підпис та дата

Взам.
інв. №

Професійна кваліфікація
економічно активного населення Середня
зайнятих за видами економічної
освіта
діяльності

Трудові ресурси
Таблиця 3.4
Показники

Всього на території
населеного пункту

Всього населення (Н)
Інв. №
ориг.

9168
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Всього працездатного населення (Т)

2382

Зайнятих в сільському господарстві (А1)

7

Непрацездатних інвалідів в працездатному віці (п)

842

Що навчаються з відривом від виробництва (в)

200

Зайнятих в особистому господарстві (а)

-

Працездатних, зайнятих у сфері обслуговування (Б)

174

На підприємствах, розташованих в межах сіл (А2)

-

На підприємствах, розташованих за межами населених пунктів (А3)

-

Чисельність пенсіонерів, що працюють (Т)

485

Кількість безробітних

Дані щодо структури зайнятості за видами економічної діяльності на
перспективу замовником не надані.
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 структури, яка має забезпечити зручні та

Взам.
інв. №

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

раціональне використання земель;

-

концентрація виробничих підприємств, складських та інших об'єктів у

Підпис та дата

виробничих групах;
-

оздоровлення навколишнього середовища.

В структурному відношенні територія міста складається з житлових
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забудови, груп виробничих та комунально-складських підприємств, а також
зелених зон.
Генеральним

планом

передбачено

зонування

території

міста

за

функціональним призначенням і характером використання на сельбищну,
виробничу і ландшафтно-рекреаційну території.
Сельбищні

території

включають

ділянки

житлових

будинків,

громадських об’єктів, зелених насаджень, внутрішньосельбищну вуличну
мережу.
Подальший розвиток сельбищних територій передбачається переважно в
північній частині та на вільних від забудови територіях.
Території житлової забудови. Генеральним планом передбачається
подальший розвиток території житлової забудови, при цьому, зважаючи на
масштаб та категорію населеного пункту, пріоритет надається розвитку
одноквартирної (садибної) забудови.
Території одноквартирної (садибної) забудови на перспективу займають
більшу частину сельбищної зони міста. Територіальний розвиток цього виду
забудови передбачається, в основному, шляхом формування цілісних груп
кварталів, а також шляхом вибіркової забудови окремих ділянок в середині
існуючих кварталів. Садибна забудова розміщується на вільних від забудови
територіях,

які

використовуються,

переважно,

під

городи,

або

вкриті

неупорядкованими зеленими насадженнями.
Взам.
інв. №

Території багатоквартирної та блокованої забудови представлені
існуючими будинками середньоповерхової забудови, які розташовані в південнозахідній, центральній та східній частині міста.

Підпис та дата

Окремі будинки розташовані в середині кварталів садибної та громадської
забудови.
З метою створення цілісних планувальних утворень, подальший розвиток
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проведення реконструкції частини території садибної забудови,

а також

освоєння вільних ділянок переважно в північній частині міста.
Території

громадської

забудови

включають

окремі

об’єкти

обслуговування, такі як установи освіти, охорони здоров’я, соціального
забезпечення, спорту, культури і мистецтва, торгівлі, тощо.
На

сьогодні

Загальноміські

в

центри

місті

функціонують

доповнюються

два

окремими

загальноміські
об’єктами

центри.

торгівлі

та

обслуговування на вільних від забудови ділянках.
Території зелених насаджень за функціональною містобудівною ознакою
поділяються на зелені насадження:
- загального користування (парки, сквери, бульвари);
- обмеженого користування (житлові квартали, ділянки громадських
об'єктів, виробничих підприємств);
- спеціального призначення (озеленення вулиць, санітарно- захисні і
охоронні зони).
Території
транспортної

виробничого
інфраструктури

та

складського

складаються

з

призначення,
територій

об’єктів

промислових

підприємств, підприємств сільгоспвиробництва, складських об'єктів, будівельних
організацій, споруд транспортної та інженерної інфраструктури.
Території вказаного призначення розташовані в межах населеного пункту
компактними групами. Основна кількість підприємств зосереджені в межах
Взам.
інв. №

виробничих територій в західній, східній та північній периферійних частинах
населеного пункту.
Крім компактно сформованих виробничих груп, ряд транспортних та

Підпис та дата

комунальних об’єктів розташовані в сельбищній зоні міста, переважно, в
кварталах садибної забудови. Генеральним планом передбачена їх подальша
експлуатація при умові заборони реконструктивних та технологічних заходів, які
можуть призвести до підвищення класу їх санітарної шкідливості.
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В межах міста розташовані 2 кладовища, які мають санітарно-захисні
зони 300 та 100 метрів. В санітарно-захисній зоні кладовища, яке знаходиться за
межами міста в східній частині та закритого кладовища в межах міста
розташована частина житлової забудови.
З метою скорочення санітарно-захисної зони з 300 до 100 метрів,
необхідне прийняття міською радою рішення щодо його закриття. При цьому,
однією з умов скорочення СЗЗ є забезпечення всієї житлової забудови, в тому
числі і садибної, централізованою системою водопостачання і каналізації.
3.4 Пропозиції щодо зміни межі населеного пункту.
Існуюча межа міста Помічна прийнята згідно з оновленою електронною
картографічною основою, наданою замовником у цифровій формі, розробленою
з використанням ГІС-технологій Digitals, у державній геодезичній системі
координат 1963р., що математично пов’язана з системою координат УСК-2000
(виконана Кіровоградським відділенням УДНВІЗМТ ім.Шаха «Укргеоінформ»).
Площа міста у існуючих межах за комп’ютерними обмірами вказаної
вище картографічної основи становить 836,2877га.
В

міську

межу

включаються

наступні

території:

1.Західна частина – території неупорядкованих насаджень, територія
кладовища.
Вказані планувальні перетворення обумовлюють збільшення площі міста
на 8,31га. Після затвердження генерального плану, пропозиції по коригуванню
Взам.
інв. №

межі міста повинні бути покладені в основу розробки необхідної землевпорядної
документації з наступним затвердженням її в установленому порядку.
3.5 Опис перспективної планувальної структури та функціонального

Підпис та дата

зонування.
На момент коригування містобудівної документації в місті сформувались
два основні загальноміські центри – центральна частина міста (біля міської ради
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та залізничного вокзалу) та в районі автостанції та міського ринку.
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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.
Організація системи громадського обслуговування створює умови для
раціонального забезпечення всебічних потреб населення у різних видах послуг,
Взам.
інв. №

які реалізуються в установах і підприємствах обслуговування.
Генеральним планом передбачено забезпечення населення міста усіма
видами підприємств і установ соціально-культурного обслуговування відповідно

Підпис та дата

до гарантованих державою соціальних стандартів.
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

Інв. №
ориг.

зручні транспортні та пішохідні зв’язки з існуючою забудовою.
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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.
Житловий фонд м.Помічна складають індивідуальні садибні житлові
будинки, блоковані та багатоквартирні житлові будинки.
Проектним
здійснювати

рішенням

нове

індивідуальною

житлове

садибною

будівництво

забудовою,

передбачається

блокованими

та

багатоквартирними будинками на реконструйованих та вільних від забудови
територіях. Передбачається будівництво житлових будинків ІІ і ІІІ ступеня
вогнестійкості.
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.
Основні містоформуючі магістралі міста – вулиці Горького, Чкалова,
Взам.
інв. №

Гагаріна, Інтернаціональна, Перемоги, Кірова, Космодем’янської.
На

сьогодні

Підпис та дата

транспортом,

пасажирські

приміськими,

перевезення
автобусними

здійснюються
маршрутами,

залізничним
легковим

автотранспортом та мототранспортом.
Нова мережа вулиць запроектована з врахуванням перспективи розвитку
селища і забезпечує:
- зручні зв'язки сельбищної зони з промисловими зонами;

Інв. №
ориг.

- необхідні швидкості руху;
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- безпеки руху пішоходів і транспортних засобів.
Основні параметри плану поперечного і поздовжнього профілів вулиць
прийнято відповідно до рекомендацій ДБН В.2.3-5-2001 «Вулиці та дороги
населених пунктів».
Розрахункова швидкість транспорту по вулицях, проїздах, під'їздах в
межах населеного пункту прийнята 30-40 км/год.
Рух транспортних засобів по вулицях регулюється за допомогою
дорожніх знаків і горизонтальної розмітки проїзної частини вулиць та проїздів.
Радіуси поворотів на перехрестях вулиць прийнято не менше 12 м по
краю проїзної частини.
В тупиках вулиць передбачається облаштування майданчиків для
розвороту 12м на 12м.
Дорожні знаки І-ІІ-ІІІ типорозмірів встановлюються в зеленій зоні вулиць
на відстані 0,6 м від бордюру чи краю проїзної частини до краю дорожнього
знаку і на висоті 2 м.
В місцях пішохідних переходів наноситься на покриття розмітка типу
«зебра» і встановлюються відповідні дорожні знаки.
Дорожня розмітка наноситься морозостійкими емалевими фарбами. На
проїзну частину наноситься осьова лінія вулиці, яка розділяє протилежні
напрямки руху.
Обладнання вулиць селища технічними засобами організації дорожнього
руху здійснюється згідно з чинними державними стандартами і розробляється на
Взам.
інв. №

наступних стадіях проектної документації. Освітлення вулиць в селі виконується
згідно з вимогами ДСТУ 3587 «Автомобільні дороги, вулиці та залізничні

Підпис та дата

переїзди. Вимоги до експлуатаційного стану» та ДБН В.2.5-28-2006 «Природне
та штучне освітлення». Для підвищення безпеки руху в нічні години на вулицях
запроектовано освітлення світильниками.
Автобусні зупинки з критими павільйонами влаштовуються в місцях
розвороту маршрутного транспорту та місцях посадки-висадки пасажирів.
Інв. №
ориг.

Облаштування стоянок автотранспорту передбачено біля громадських
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будівель, для садибної забудови - на присадибних ділянках.
3.10 Заходи з інженерної підготовки та захисту територій від
небезпечних геологічних та гідрогеологічних процесів, організації
відведення поверхневих вод.
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 місцевості – улоговина з нешироким днищем.
Схили тут пологі мають опукло-ввігнутий 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.
Територія придатна для всіх видів будівництва. Небезпечні геологічні
процеси відсутні
Клімат помірно-континентальний. Направлення пануючих вітрів зимою
південно-східні, південні та західні, літом північні та північно-західні.
У сейсмічному відношенні (ДБН В. 1.1 – 12:2014 ”Будівництво в сейсмічних
районах України” (зі змінами) територія відноситься:
-

Відповідно карти „А” для проектування та будівництва об’єктів і

будівель масового громадського, промислового призначення, різних житлових
Взам.
інв. №

об’єктів в міській та сільській місцевості територія м.Помічна відноситься до
несейсмічної зони (5 балів).

Підпис та дата

-

Відповідно 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

Інв. №
ориг.

рівня, територія м.Помічна відноситься до несейсмічної зони (6 балів).
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- Відповідно карти „ 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
населеного пункту відноситься до сейсмічних зон (7 балів відповідно).
Схема інженерної підготовки та захисту території буде розроблена в
подальшому окремим проектом за окремим замовленням.
3.11 Пропозиції щодо охорони навколишнього природного середовища,
подолання та запобігання впливу проявів негативних природнотехногенних факторів для поліпшення життєвого середовища.
З метою охорони і оздоровлення навколишнього середовища міста
Помічна проектом рекомендовано виконати ряд планувальних і технологічних
заходів. Намічений комплекс заходів повинен реалізовуватись через дію Законів
України щодо екологічного стану, санітарно-епідеміологічного контролю,
місцевого самоуправління.
Заходи по охороні атмосферного повітря:
- упорядкування промислових територій, їх ландшафтний благоустрій та
обладнання сучасними системами пило-газоочистки;
-

упорядкування руху транзитного транспорту по магістральних

вулицях за рахунок розширення проїзної частини дороги;
-

подальший розвиток промислових територій в межах міста тільки

для виробництв 4го-5го класу шкідливості, (розміщення виробництва 3-го класу
Взам.
інв. №

шкідливості в межах міста, забороняється);
-

дотримання вимог щодо нормативних санітарно-захисних зон, їх

Підпис та дата

озеленення та благоустрій;
-

упорядкування системи АЗС, СТО, гаражів із дотриманням вимог

щодо їх санітарних розривів;
-

впровадження

новітніх

енергоефективних

технологій

з

енергозбереження.
Інв. №
ориг.

В плані упорядкування системи заходів щодо охорони атмосферного пові-
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тря рекомендується органам виконавчої влади і місцевого самоврядування
визначити своїм розпорядженням порядок розробки і погодження проектів СЗЗ
промислових та комунальних підприємств міста. Розміщення нових виробництв
без наявних проектів СЗЗ, забороняється. Контроль за виконанням цих заходів
здійснюють установи санепідслужби. У тих випадках, коли організація СЗЗ
неможлива у конкретних умовах, необхідно приймати заходи, передбачені п.5.5
ДСП173-96. Можливість розміщення перспективної забудови на територіях, що
входять до складу нормативних СЗЗ (згідно ДСП 173-96) слід розглядати лише
після отримання відповідного висновку державної санітарно-епідеміологічної
експертизи про скорочення СЗЗ у визначеному чинним законодавством порядку.
Подальше зменшення нормативних розмірів СЗЗ можливе за умови розробки
спеціалізованих наукових висновків, що розробляються сертифікованими
санітарно-епідеміологічними установами МОЗ України відповідно вимог ДСП
173-96 - "Державні санітарні правила планування та забудови населених
пунктів"(п.5.5-5.9).
Заходи по охороні водного басейну:
- розробка спеціалізованого проекту землеустрою з урахуванням наявної
містобудівної документації щодо визначення прибережних захисних смуг водних
об'єктів міста;
-

екологічне оздоровлення водних об'єктів міста;

-

100% забезпечення міста централізованим водопостачанням, а

також визначення зон санітарної охорони та обрахування кадастрових запасів
Взам.
інв. №

перспективних ділянок водозаборів;
-

благоустрій першого поясу зон санітарної охорони свердловин,

Підпис та дата

ділянки водозабору підземних питних вод;
дарського
програмою

впровадження комплексу заходів щодо екологізації водогоспокомплексу

промпідприємств,

розвитку

водного

передбачених

господарства

Загальнодержавною

України,

запровадження

водозберігаючих технологій, скорочення питомих витрат води на одиницю
Інв. №
ориг.

продукції, модернізація діючих та будівництво нових систем зворотного і
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повторного водопостачання, створення замкнутих систем водокористування
підприємств, розроблення і здійснення кожним підприємством водозберігаючих і
водоохоронних заходів, удосконалення систем лімітування і моніторингу витрат
і якості води, ліквідацію втрат та непродуктивних витрат води;
-

100% охоплення міста централізованою каналізацією;

-

подальший розвиток системи дощової каналізації (до наявної

протяжності магістральних вулиць), з будівництвом очисних споруд у місцях
випусків.
Вирішення проблеми щодо належного розвитку та утримання систем
централізованого водопостачання і водовідведення вод можливо при достатній
фінансовій підтримці існуючих природоохоронних програм на регіональному та
місцевому рівнях.
Заходи по охороні ґрунтів:
-

дотримання 100% охоплення міської території планово-подвірною

санітарною очисткою;
-

реалізація роздільного збору побутових відходів;

-

прийняття рішення міською радою щодо закриття відпрацьованих

ділянок кладовищ з метою зменшення нормативних СЗЗ, упорядкування їх
територій;
-

для попередження можливого негативного впливу кладовищ на

здоров'я мешканців, передбачити першочергове 100 % охоплення житлових
будинків, що частково знаходяться у 300-метровій СЗЗ кладовищ, централізоваВзам.
інв. №

ними мережами водопостачання та водовідведення.
Заходи щодо акустичного впливу:

Підпис та дата

-

забезпечення нормативного акустичного стану магістральних вулиць

за рахунок створення придорожніх захисних зелених насаджень. В межах
магістральної вуличної мережі (червоних ліній), де реалізувати дані вимоги
неможливо, необхідно впроваджувати шумозахисні заходи для першої лінії забу-

Інв. №
ориг.

дови: віконні блоки, облицювальні матеріали фасадної частини будинків;
-

формування та благоустрій нормативної 100-50-метрової СЗЗ заліз-
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ниці та пристанційного господарства.
Ландшафтно-планувальні заходи:
-

поліпшення стану і збереження існуючих, а також створення нових

зелених насаджень загального користування (парки, сквери); доведення даного
показника до нормативного 100% забезпечення жителів міста зеленими
насадженнями загального користування;
-

передбачити гідротехнічне упорядкування заплавної частини водних

об'єктів;
-

проведення інвентаризації системи міських зелених насаджень у

відповідності з вимогами п. 6.8 «Правил утримання зелених насаджень міст та
інших населених пунктів»;
-

формування локальних місць рекреаційного використання (скверів) з

їх благоустроєм та ландшафтною організацією в районах нового будівництва;
-

благоустрій та озеленення наявної системи нормативних СЗЗ

підприємств міста, з віднесенням їх до категорії спеціального призначення;
-

розробка спеціалізованого проекту землеустрою з урахуванням

рішень генерального плану щодо визначення меж прибережних захисних смуг
водних об’єктів;
-

формування єдиної системи стаціонарних контрольно-спостережних

постів системи моніторингу міського середовища (житлова, рекреаційна,
промислова зони).
3.12 Пропозиції щодо збереження та охорони нерухомих пам'яток
Взам.
інв. №

культурної спадщини, територій, що мають статус земель історикокультурного призначення.

Підпис та дата

Відповідно до закону України “Про охорону культурної спадщини”
підприємства усіх форм власності, установи науки, освіти та культури,
громадські організації, громадяни повинні сприяти органам охорони культурної
спадщини в роботі з охорони культурної спадщини, встановлювати шефство над
об'єктами культурної спадщини з метою забезпечення їхнього збереження,
Інв. №
ориг.

сприяти державі у здійсненні заходів з охорони, використання, виявлення,
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обліку, реєстрації об'єктів культурної спадщини і поширенню знань про них,
брати участь у популяризації культурної спадщини серед населення, сприяти її
вивченню дітьми та молоддю, залучати громадян до її охорони.
Обліку і збереженню у плануванні і забудові підлягають: будинки і
споруди, їх ансамблі та комплекси, містобудівні формування, цінні у
художньому

відношенні

ландшафти,

твори

монументального

мистецтва,

археологічні об'єкти, пам'ятні місця, які мають історичну, наукову, художню або
іншу культурну цінність, віднесені до категорії пам'яток історії і культури
загальнодержавного і місцевого значення, а також пам'ятки заново виявлені у
процесі досліджень.
На території міста розташовані пам’ятки містобудування та архітектури та
пам'ятки історії та монументального мистецтва.
Пам'ятки містобудування та архітектури:
Будинок залізничного вокзалу 1950 р., м.Помічна, охорон.№ 383-Кв;
Локомотивне депо 1911 р., м.Помічна, вул.Перемоги, 81, охорон.№ 384-Кв.
Пам'ятки історії та монументального мистецтва:
“Братська могила радянських воїнів”. Поховано 27 воїнів. 1959 р.; м.Помічна,
площа, охорон.№ 238;
“Пам'ятний знак воїнам-землякам”, 1975 р., м.Помічна, вул.Чкалова,
охорон.№ 239;
Пам'ятно-технічний знак “Танк Т-34”, 1980 р., м.Помічна, вул.Героїв Круг
(колишня вул.Леніна), охорон. № 240.
Взам.
інв. №

3.13 Рекомендації щодо встановлення режиму використання територій,
визначених для майбутніх містобудівних потреб.

Підпис та дата

З використанням та освоєнням геологічного середовища пов’язаний
кожен вид господарської діяльності. До моменту здійснення проектних рішень
необхідно провести оцінку стану геологічного субстрату, виявити ступінь впливу
містобудівного освоєння території, відмітити очікувані негативні зміни та

Інв. №
ориг.

розробити обґрунтовані заходи для запобігання ускладненням.
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Пропонується комплекс заходів щодо збереження водних об'єктів,
охорони їх від забруднення, а саме:
створення прибережної захисної смуги вздовж поверхневих водних
об'єктів;
впровадження

ґрунтозахисної

системи

землеробства

з

контурно-

меліоративною організацією території водозбору в межах населеного пункту;
здійснення агротехнічних, агролісомеліоративних та гідротехнічних
протиерозійних заходів, а також створення для організованого відведення
поверхневого стоку відповідних споруд (водостоки, перепуски, акведуки тощо)
під час будівництва і експлуатації шляхів та інших інженерних комунікацій;
З метою охорони поверхневих водних об'єктів від забруднення і
засмічення та збереження їх водності вздовж водних об'єктів і навколо них в
межах водоохоронної зони виділяються земельні ділянки під прибережні захисні
смуги.
Прибережні захисні смуги є природоохоронною територією з режимом
обмеженої господарської діяльності.
У прибережних захисних смугах вздовж річок, навколо водойм
забороняється:
розорювання земель (крім підготовлення ґрунту для залуження і
заліснення), а також садівництво та городництво;
зберігання та застосування пестицидів і добрив;
влаштування літніх таборів для худоби;
Взам.
інв. №

будівництво будь-яких споруд (крім гідротехнічних, гідрометричних та
лінійних), у тому числі баз відпочинку, дач, гаражів та стоянок автомобілів;

Підпис та дата

миття та обслуговування транспортних засобів і техніки;
влаштування звалищ сміття, гноєсховищ, накопичувачів рідких і твердих
відходів виробництва, кладовищ, скотомогильників, полів фільтрації тощо.
Об’єкти, що знаходяться у прибережній захисній смузі, можуть

Інв. №
ориг.

експлуатуватись, якщо при цьому не порушується її режим.
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Непридатні для експлуатації споруди, а також ті, що не відповідають
встановленим режимам господарювання, підлягають винесенню з прибережних
захисних смуг.
У межах населеного пункту прибережна захисна смуга встановлюється з
урахуванням конкретних умов, що склалися, а саме:
в межах окремих частин існуючих ділянок, визначених для ведення ОСГ
відповідно до розробленої землевпорядної документації і які потрапляють в межі
прибережної захисної смуги, передбачається один вид використання –
сінокосіння;
в межах окремих частин існуючих ділянок, визначених для будівництва та
обслуговування житлових будинків, господарських будівель і споруд відповідно
до розробленої землевпорядної документації і які потрапляють в межі
прибережної захисної смуги, рекомендується влаштовувати тверде покриття
доріжок та під’їздів, а на відкритому ґрунті створювати газони із багаторічних
трав з вкрапленням декоративних дерев;
у разі виникнення потреби в межах існуючих ділянок перебудови старих
або будівництва нових житлових будинків, їх розташування необхідно
передбачати за межами прибережної захисної смуги.
Освоєння нових територій в населеному пункті можливе лише після
проведення інвентаризації та упорядкування земель у порядку, встановленому
чинним законодавством.
3.14 Рекомендації щодо розроблення плану зонування території або
Взам.
інв. №

черговості виконання плану зонування її окремих частин та детальних
планів територій.

Підпис та дата

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

Інв. №
ориг.

життєдіяльності цих територій.
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Відповідно

до

чинного

законодавства

план

зонування

території

розробляється на основі генерального плану населеного пункту (у його складі
або як окремий документ) з метою визначення умов та обмежень використання
території для містобудівних потреб у межах визначених зон.
3.15 Розрахункові показники та заходи щодо розвитку:
Житлове будівництво
Житловий фонд м. Помічна складають багатоквартирні, блоковані
житлові будинки та індивідуальні садибні житлові будинки.
Квартали

багатоповерхової

забудови

зосереджені

переважно

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 65 багатоквартирних житлових будинків,
17 блокованих житлових будинків і 3830 садибних житлових будинків. Площа
присадибних ділянок становить від 0,06 га до 0,25 га.
Проектним

рішенням

нове

житлове

будівництво

передбачається

здійснювати відповідно до структури житлової забудови.
Передбачені в генеральному плані обсяги та структура житлового
будівництва визначається на основі територіальних ресурсів, які можливо
використати під житлове будівництво, виходячи з необхідності забезпечення
населення селища житлом в достатньому обсязі і на необхідному рівні
комфортності.
Взам.
інв. №

Перспективну чисельність населення орієнтовно приймаємо 11000 чол.
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.
Генеральним планом передбачено компактну організацію нових житлових

Інв. №
ориг.

кварталів, природно пов’язаних з існуючою житловою забудовою.

2002/15 - гп - ПЗ
Зм.

Кіл.

Арк №док Підпис

А
рк.

1

Дата

9

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
особливостей населеного пункту)

Об’єкти

культурно-побутового

обслуговування

знаходяться

на

розрізнених ділянках, переважно в центральній частині населеного пункту.
Діє дві школи (№1 і №2), музична школа, лікарня, будинок культури,
Взам.
інв. №

будинок дитячої творчості, коледж «Кіровоградський інститут інформаційних
технологій», поліклініка, два дитячих садки (№1 і №2), стадіон, залізничний
вокзал. Потреба в підприємствах та установах обслуговування наведена в

Підпис та дата

таблиці 3.5.
Таблиця 3.5
Заклади

Одиниця
виміру

Інв. №
ориг.

1

2

Норма на 1
тис.чол.
населення

Всього на
розрахунковий період 15
років
(11000чол.)
3
4
Дитячі та учбові заклади

Фактичне
забезпечення
5
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Нормативні
розміри земельних ділянок

6
А
рк.

2

Дата

0

Дитячі дошкільні
заклади

Місць За завданням
на проектування

За завданням
на проектування

330

I-III ступені –
середня повна школа

Місць

За завданням
на проектування

За завданням
на проектування

1890

Позашкільні заклади

Місць

За завданням
на проектування

396

Вищі навчальні
заклади

Студентів

% від
загальної
кількості
школярів
IV-VIII класів
За завданням
на проектування

За завданням
на проектування

400

При місткості
ясел-садків, м2
на одне місце:до
100 місць – 32;
більше 100 - 28.
При місткості
початкової
школи, учнів:від
40 до 400 – 40м2
на учня
У міських
поселення:
на 22 класи –
2,0га; на 33
класи – 2,5га
За завданням на
проектування

Інв. №
ориг.

Підпис та дата

Взам.
інв. №

Зони вищих
навчальних
закладів
(навчальна зона),
га на 1
тис.студентів:
університети,
вузи
технічні – 4-7
Установи охорони здоров’я соціального забезпечення, спортивні і фізкультурно-оздоровчі
установи
Будинок-інтернат
Місць
28 ( на 1 тис.
За завданням
Інф.відПри місткості
для людей похилого
відповідної
на проектусутня
інтернатів:
віку, інвалідів,
демографічвання
до 50 місць –
ветеранів війни та
ної групи
200м2 на 1 місце;
праці
населення)
більше 50 до
100 – 175м2
Стаціонар усіх типів Ліжко
6,9-7,6
76-84
120
При потужності
для дорослих із
стаціонарів,
допоміжними
ліжок: більше 50
будинками та
до 100 – 300 –
спорудами
200м2, більше
100 до 200 – 200
– 140м2
Поліклініки,
Відвіду24
264
435
0,1га на 100
амбулаторії,
вань за
відвідувань за
диспансери без
зміну
зміну , але не
стаціонару
менше 0,3га
Станції швидкої
Автомо1( на 10тис.
2
1
0,05га на один
медичної допомоги
біль
чол. у межах
автомобіль але
зони
не менше 0,1га
15хв.доступності на
спеціальному автомобілі)
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Санітарноепідеміологічні
установи
Аптеки
I-II
III-V
VI-VII

Об'єкт

Відкриті площинні
(спортивні споруди)

га

Об’єкт

За завданням
на проектування
для міського
населення
0,09

За завданням
на проектування
0,99

1

1 - 1,5 га

8

0,3га або
вбудовані;
0,25га або
вбудовані;
0,2га або
вбудовані

0,01

0,11

1,5

-

Установи культури і мистецтва, культові споруди
Місць
190
2090
3388
За завданням на
відвідупроектування
вань
Кінотеатри та
Місць
12
132
Інф.відЗа завданням на
відеозали
сутня
проектування
Міські бібліотеки
Тис.оди4
44
70,234
За завданням на
ниць
проектування
збереження
Підприємства торгівлі, громадського харчування та побутового обслуговування
Магазини, всього, з
м2, торгової 230
2530
9341,93
Торгові центри
них
площі
місцевого
значення з
кількістю
обслуговування
населення,
тис.чол. на один
об’єкт: більше 6
до 10 – 0,60,8га;більше 10
до 15 – 0,8-1,1га
продовольчі
м2, торгової 80
880
1993,15
Торгові центри
площі
малих міст з
кількістю житенепродовольчі
м2, торгової 150
1650
7348,78
лів, тис.чол.:
площі
від 7до 10 – 0,11,2га
Ринкові комплекси
м2, торгової 24
264
Інф.відВід 7 до 14м2
площі
сутня
торгової площі
ринкового
комплексу
залежно від
місткості:
14м2 – при
торговій площі
до 600м2;
7м2 понад
3000м2
Підприємства
Місць
40
440
370
При кількості
громадського
місць, га на 100
харчування
місць:
до 50 – 0,20,25;більше 50

Інв. №
ориг.

Підпис та дата

Взам.
інв. №

Клубні установи та
центри дозвілля
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до 150 – 0,2-0,15
Підприємства
Робочих
9
99
17
На 10 робочих
побутового
місць
місць для
обслуговування у
підприємств
т.ч. безпосереднього
5
55
17
потужністю:
обслуговування
0,1-0,2га – 10-50;
населення
0,05-0,08га – 50150; 0,03-0,04га
– понад 150
Організації та установи управління, проектні організації, кредитно-фінансові установи та
підприємства зв’язку
Відділення зв’язку
Об’єкт
0,39
4,29
Інф.відВідділення
сутня
зв’язку
житлового
району, для
обслуговування
населення груп
IV-V (до
9тис.чол.) 0,070,08га;ІІІ- IV- (918тис.чол.) 0,090,1га
Відділення банків
Операційна 1 (на 101
га, на об’єкт
каса
30тис.чол.)
Інф.відпри операційних
сутня
касах
0,2- двох
0,5-семи
Відділення і філіали Операційна 1(на 24
Інф.від0,5га на три
ощадного банка
каса
3тис.чол.)
сутня
операційні каси
Організації та
Об’єкт
1
1
1
м2, на одного
установи управління
співробітника:
44-18,5;
міських рад:
54-30
Юридичні
консультації

Взам.
інв. №

Житловоексплуатаційні
організації

Підпис та дата

Ноторіальна контора

Громадські
вбиральні
Бюро похоронного
обслуговування

Інв. №
ориг.

Пожежне депо при
кількості жителів:
більше 8 до 20тис.
Кладовище

Робоче
місце

1 юрист2
Інф.відадвокат на
сутня
10 тис.чол.
Робоче
1 нотаріус
1
Інф.відмісце
на 30
сутня
тис.чол.
Установи житлово-комунального господарства
Об’єкт
1 об’єкт на
1
1
мікрорайон
з
населенням
20тис.чол.
Прилад
1
11
Інф.відсутня
Об’єкт
Не менше 1 1
Інф.відна
сутня
0,05млн.чол.
Пожежна
1 на
3
2
автомашина 4тис.чол.

-

га

За завданням на

0,24

2,64

8,6
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традиційного
поховання
Готелі

проектування
Місць

4,8

Інф.відсутня

53

При кількості
місць готелю,
м2 на одне місце:
від 25до100 – 55,
більше 100 до
500 - 30

* - розрахунки в таблиці орієнтовні та можуть дещо уточнюватися залежно від
демографічної ситуації, розвитку виробничого та соціально-культурного потенціалу тощо.
Протипожежні заходи
На сьогодні протипожежний захист м.Помічна забезпечує державний
пожежно-рятувальний загін Управління ДСНС України в області на 2 пожежних
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.
На території міста розміщено 14 пожежних водойми та 43 пожежних
гідранта.
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
Взам.
інв. №

машин;
- будівництво нових пожежних депо;

Підпис та дата

- 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**;

Інв. №
ориг.

- забезпечення відстані від меж забудови до лісових масивів згідно п.5
додатку 3.1 «Протипожежні вимоги» (обов'язкового) ДБН 360-92**.
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Крім цього, забудова міста повинна здійснюватися при умові:
-

дотримання нормативних протипожежних відстаней між будинками

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

громадських будинків, в тому числі із вбудовано- прибудованими приміщеннями
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
більше 150м один від одного, створення запасу води, яку необхідно зберігати в
спеціальних резервуарах на територіях водопровідних споруд.
Кладовища.
На території міста розташовано 1 діюче кладовище.
Взам.
інв. №

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 2,64 га.

Підпис та дата

Відповідно до вихідних даних існуючі кладовища, що використовуються
потребують розширення.
Кладовище № 1:
Площа, яку займає - 8,6 га;

Інв. №
ориг.

Площа на розширення - 4,0 га.
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Кладовище № 2:
Площа, яку займає - 2,8 га;
Площа на розширення - 2,0 га.
Генеральним планом рекомендується закриття кладовищ розташованих
без дотримання санітарно-захисних розривів. Після остаточного заповнення
площ таких кладовищ, необхідно заборонити їх 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
кладовищ в населених пунктах України»
Озеленені території загального користування, ландшафтно-рекреаційні
території населеного пункту
Генеральним
містобудівною

планом

ознакою

озеленені

поділяються

на

території

за

функціональною

озеленені

території

загального

користування, озеленені території обмеженого користування, озеленені території
спеціального призначення.
Озеленені території загального користування
Згідно з містобудівними нормативами для проектної чисельності
населення у 11000 чол. при нормі 10 м²/чол. (кліматична зона ІІІ-Б1) площа
озеленених територій повинна становити 11,0 га.
У зв’язку з перспективним розвитком міста генеральним планом
передбачено

впорядкування

існуючих

зелених

насаджень

загального

і

Взам.
інв. №

спеціального призначення, що покращить санітарно-гігієнічні умови проживання
і відпочинку мешканців міста та подорожніх.

Підпис та дата

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
Інв. №
ориг.

дерева та кущі, висаджені біля будівель, більша частина присадибних ділянок
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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 406,44 га. Рівень
озеленення підприємств не повинен перевищувати 15% території підприємства.
Враховуючи багатогранну корисну функцію зелених насаджень, роботи з
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
підприємств, садиб. Повинні створюватися дендрологічні акценти з гарно
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

Взам.
інв. №

прибережних захисних смугах та в санітарно-захисних зонах від виробничих
територій, на території виробничих підприємств, вздовж ПЛ високої напруги, на

Підпис та дата

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,
Інв. №
ориг.

автодоріг. Зокрема санітарно-захисні зони існуючих підприємств, в місцях їх
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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 і повинне
бути письмово узгоджене з власниками цих мереж, державними органами
пожежної охорони та санітарного нагляду.
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.
Вулично-дорожня мережа
(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
Взам.
інв. №

плану, поточні плани будівництва, діючі програми розвитку тощо.
Проектні рішення базуються на діючих нормативах ДБН 360-92**, ДБН
В.2.3-5-2001.

Підпис та дата

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

Інв. №
ориг.

заходів для покращення швидкості та безпеки руху транспорту та пішоходів.
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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 1:5000.
Також,

вулично-дорожня

мережа

доповниться

вулицями,

що

проектуються в районі нового житлового будівництва.
Міський пасажирський та автомобільний транспорт
Пасажирський транспорт
Система автобусного транспорту потребує удосконалення.
З метою забезпечення безпеки перевезень пасажирів автомобільним
транспортом, необхідно здійснення комплексу взаємопов’язаних заходів за
такими напрямками:


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;
Взам.
інв. №



забезпечення безпечного і якісного обслуговування пасажирів на

автобусних маршрутах загального користування;


забезпечення

розроблення

паспортів

автобусних

маршрутів

Підпис та дата

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


проведення конкурсу на перевезення пасажирів на автобусних

маршрутах загального користування;
забезпечення укладання договору на автобусних маршрутах

Інв. №
ориг.
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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
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
передбачена

короткочасного
мережа

зберігання

автостоянок

біля

приватних

автомобілів

громадських

населення

комплексів,

місць

відпочинку, інших об'єктів культурно-побутового призначення.
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
Взам.
інв. №

районах історичної забудови необхідно передбачати розміщення лише підземних
гаражів.

Підпис та дата

Для громадських установ та організацій міста з малою кількістю машиномісць для паркування рекомендовано обладнати спеціальні кишені на проїзних
частинах вулиць, доріг та проїздів.
Інженерна інфраструктура
за видами (водопостачання, водовідведення, газо-, електро-, теплопостачання);
Інв. №
ориг.

Водопостачання та водовідведення
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Існуюча ситуація
Водопостачання міста здійснюється від водосховища на річці Чорний
Ташлик та артезіанських свердловин. Водопровідна мережа охоплює більшу
частину міста. Протяжність водопровідної мережі – 37,6км.
Централізованою

каналізацією

охоплена

багатоповерхова

забудова,

громадські та адміністративні будівлі. Протяжність – 33,78 км. Стічні води
системою насосних станцій перекачуються на міські очисні споруди, за межами
міста на сході.
Відповідно до вихідних даних по факту 8 місяців 2015 року видуботок
води

по

насосній

станції

«Гребля»

склав

906,4м3/добу.

Потужність

фільтрувальної станції 4000м3/добу. Відвідведення стічних вод – 183,1м3/добу.
Потужність каналізаційних очисних споруд – 887м3/добу.
Проектні пропозиції
На перспективу пропонується будівництво двох артезіанських свердловин:
- артсвердловина №1по вул.Виноградна, 107. Свердловина придатна для
експлуатації з дебетом 8,5м3/год, питомий дебіт – 0,47м3/год.;
- артсвердловина №1по вул.Січових Стрільців, 1а. Свердловина придатна
для експлуатації з дебетом 13м3/год, питомий дебіт – 0,87м3/год.
Згідно

з

завданням

на

проектування

розділ

«Водопостачання

та

водовідведення» не розробляється. Передбачається виконати відповідно до
завдання на проектування при плановому внесенні змін до містобудівної
Взам.
інв. №

документації.
Газопостачання

Підпис та дата

Газифікація

в

м.Помічна

відсутня.

Населення

користується

газобалонними установками скрапленого газу.
Крім того, насамперед на територіях де природний мережний газ
відсутній, згідно з Розпорядженнями КМ України №502-р від 28.09.06р. та
№ 159-р від 11.02.09р., через техніко-економічні розрахунки та аналіз

Інв. №
ориг.

ефективності впровадження енергоощадних заходів, пропонується розглянути
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можливість реалізації питання впровадження, або подовження впровадження
заходів

з

переобладнання

населених

пунктів

опалювальними

електроустановками, насамперед об'єктів бюджетної сфери. Реалізація цього
питання вимагає перш за все розробки відповідних Програмних матеріалів, з
урахуванням у більшості випадків виконання комплексу робіт з модернізації
електромереж, спрямованого на збільшення їх пропускної спроможності.
Згідно з завданням на проектування розділ «Газопостачання» не
розробляється. Передбачається виконати відповідно до завдання на проектування
при плановому внесенні змін до містобудівної документації.
Електропостачання
Існуюча ситуація
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». 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). В населеному
пункті існує 42 трансформаторні підстанції загальною потужністю 10488кВА.
Перелік та потужність трансформаторних підстанцій, що підпорядковані
регіональній

філії

«Одеська

залізниця»

виробничий

підрозділ

служби

електропостачання «Помічнянська дистанція електропостачання» наведено в
таблиці 3.6.
Таблиця 3.6
№ з/п

Інв. №
ориг.

Підпис та дата

Взам.
інв. №

Трансформаторні підстанції на території м.Помічна
Назва ТП

1

ТП-1

2

Встановлена
потужність, кВА

Адреса

м. Помічна, вул. Вокзальна, 9

1x100+1x250

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
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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:

7283

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

Взам.
інв. №

обслуговування, комунально-побутові та інші споживачі.
Проектні пропозиції
На перспективу електропостачання населеного пункту передбачається від

Підпис та дата

кільцювання ПЛ-10кВ Л-164 з ПЛ-10кВ Л-162.
Згідно з завданням на проектування розділ «Електропостачання» не
розробляється. Передбачається виконати відповідно до завдання на проектування

Інв. №
ориг.

при плановому внесенні змін до містобудівної документації.
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Теплопостачання
Згідно з завданням на проектування розділ «Теплопостачання» не
розробляється. Передбачається виконати відповідно до завдання на проектування
при плановому внесенні змін до містобудівної документації.
Теплопостачання здійснюється від котелень, протяжність тепломереж
більше

4,5

км.

Централізованим

теплопостачанням

забезпечені

райони

багатоповерхової житлової забудови, громадські та адміністративні будівлі.
Багатоквартирна забудова
Опалення

та

гаряче

водопостачання

багатоквартирних

житлових

будинків, що проектуються, передбачено індивідуально від автономних
побутових

теплогенераторів

та

працюють

на

твердому

паливі

або

альтернативних видах опалення.
Індивідуальна садибна забудова
Опалення та гаряче водопостачання садибних житлових будинків, що
проектуються,

передбачено

індивідуально

від

автономних

побутових

теплогенераторів, які розміщуються в кухнях або у відокремлених приміщеннях,
відповідно до ДБН, та працюють на твердому паливі або альтернативних видах
опалення.
Громадські будівлі
Опалення, вентиляція та гаряче водопостачання громадських будівель
передбачаються від автономних теплогенераторів, що працюють на твердому
паливі або альтернативних видах палива.
Взам.
інв. №

З метою покращення екологічного стану довкілля, економії паливноенергетичних ресурсів, подальшого підвищення коефіцієнту ефективності

Підпис та дата

перетворення енергії (у тому числі за рахунок відмови від будівництва зовнішніх
теплових

мереж,

додаткових

інженерних

споруд

і

пристроїв)

для

теплопостачання об'єктів одно- і багатоквартирного нового житлового фонду та
громадського будівництва пропонується застосування теплових установок
сучасного типу (теплогідромеханічні генератори, теплові насоси та інші),

Інв. №
ориг.

використання на котельнях кавітаційних технологій. Для теплонасосних
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установок (ТНУ) джерелом низькопотенційного тепла можливе використання
систем утилізації тепла на очисних спорудах каналізації, використання тепла
грунтів, водоймищ. Покриття теплових навантажень (у повному обсязі, або
частково - на гаряче водопостачання), пропонується через комплексне
застосування

ТНУ

з

когенераційними

установками,

геліосистемами.

Автономність запропонованого обладнання враховує поетапність введення в
експлуатацію об'єктів будівництва. На подальших стадіях проектування
необхідно також розглянути можливість застосування у архітектурних рішеннях
об'єктів вітроустановок у комплексі з теплогенераторами для систем опалення,
гарячого водопостачання як житлових, так і виробничих приміщень.
Згідно з Розпорядженнями КМ України №502-р від 28.09.06р. та № 159-р
від 11.02.09р., через техніко-економічні розрахунки пропонується проведення
робіт

у

напрямку

впровадження

заходів

з

переобладнання

об'єктів

теплогенеруючими установками на електриці. Реалізація цього питання вимагає
у більшості випадків виконання комплексу робіт з модернізації електромереж,
спрямованого на збільшення їх пропускної спроможності. Застосування
комбінованого теплогенеруючого обладнання з використанням електрики у
періоді “нічного” тарифу і природного газу є пріоритетним, в першу чергу, для
об'єктів бюджетної та соціальної сфери. За умови певної цінової політики на
енергоносії та незадовільного стану системи теплопостачання, для окремої групи
існуючих споживачів (багатоквартирні житлові будинки), доцільним може стати
переоснащення існуючої системи теплопостачання на електричне опалення з
Взам.
інв. №

акумулюванням теплової енергії.
Телефонний зв’язок, проводове мовлення, телебачення

Підпис та дата

Телефонізація
Телефонний зв'язок м.Помічна здійснюється на базі автоматичних
телефонних станцій (АТС в кількості 2шт), а також за рахунок стільникового
зв'язку. У місті працюють оператори фіксованого зв'язку - Укртелеком, а також

Інв. №
ориг.

оператори мобільного зв'язку - Kyivstar, МТС, Life.
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Проводове мовлення.
На території міста на даний час існують 0,8км мереж проводового
мовлення.
Оскільки проводове мовлення є чи не основним способом передачі
сигналів цивільної оборони, а також питання відмови від даної галузі зв'язку не
піднімалось на державному рівні, тому генеральним планом рекомендується
відновлення у м.Помічна проводового мовлення у перспективі.
Рекомендації по перспективі розвитку ; телекомунікацій в
м.Помічна
Згідно розпорядження Кабінету Міністрів від 7 червня 2006 року №316-р
“Про схвалення концепції розвитку телекомунікації” в Україні» основними
напрямками розвитку телекомунікаційних мереж слід вважати:
створення

сучасних

широкосмугових

мультисервісних

транспортних мереж на базі єдиних протоколів, сумісних з інтернетпротоколами;
розвиток широкосмугового абонентського доступу з використанням
перспективних технологічних рішень, зокрема волоконно-оптичних ліній;
забезпечення доступу до послуг, що надаються інформаційнодовідковими службами та службами екстреного виклику, зокрема системою
екстреної допомоги населенню за єдиним телефонним номером 112;
забезпечення розвитку мереж загального користування (насамперед
Взам.
інв. №

телефонної мережі) та мереж рухомого (мобільного) телефонного зв'язку шляхом
поступового

переходу

до

мереж

наступних

поколінь

з

конвергенцією

(взаємопроникненням) інформаційних, мультимедійних, телекомунікаційних та

Підпис та дата

комп'ютерних технологій і послуг;
забезпечення

доступу

споживачів

до

загальнодоступних

телекомунікаційних послуг через створення і розвиток пунктів колективного
доступу (універсальні таксофони, переговорні пункти, тощо). Час доступу до

Інв. №
ориг.

найближчого пункту надання загальнодоступних телекомунікаційних послуг без
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застосування транспортних засобів не повинен перевищувати 30 хвилин.
Телебачення
Існуючий стан
На даний період в м.Помічна використовуються системи прийому ефірного
та супутникового телебачення.
В районах багатоквартирної забудови доцільно будувати головні станції
кабельного телебачення, які необхідно розташовувати на верхніх поверхах
висотних будинків. Приміщення з головними станціями потрібно обладнувати
необхідними інженерними системами та системами охоронної сигналізації.
Кабелі телебачення до будинків слід прокладати в телефонній каналізації.
На території садибної забудови рекомендується використовувати локальні
системи ефірного цифрового або супутникового телебачення з встановленням
антен на кожному будинку.
Рекомендації по перспективі розвитку телебачення
Необхідно впроваджувати сучасні системи телевізійного мовлення по
трьом основним напрямкам:
- зростання кількості колективних та індивідуальних установок супутникового
телевізійного мовлення;
- впровадження широкосмугових мереж кабельного телебачення у смузі 5-862
МГц, які здатні надавати телеглядачу до 100 і більше телевізійних програм;
- впровадження і розвиток наземного телебачення при реалізації систем так
Взам.
інв. №

званого стільникового телемовлення (багатоканальні мікрохвильові системи
розподілення, локальні багато- точкові системи розподілення телевізійних
програм).

Підпис та дата

Крім того, рекомендується впроваджувати інтерактивне телебачення, яке
дозволяє реалізувати двобічний режим роботи, телефонію, телеконференції,
високошвидкісний обмін інформацією по мережі інтернет, яке легко можна
реалізовувати в системах кабельного телебачення.

Інв. №
ориг.

Згідно з завданням на проектування розділ «Телефонний зв’язок,
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проводове мовлення, телебачення» не розробляється. Передбачається виконати
відповідно до завдання на проектування при плановому внесенні змін до
містобудівної документації.
Мережі розташування об’єктів і місць утилізації побутових відходів, а також
місць захоронення тварин
Санітарне очищення
Щорічно в місті утворюється близько 2,75 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
мало розповсюджені.
Таким чином, до основних проблем санітарної очистки території
відносяться:


відсутність

ефективної

схеми

роздільного

збору

сміття

для

вилучення сировинно-цінних матеріалів (паперу, скла, металу тощо) та
сортувальної лінії ТПВ;


недостатня кількість пунктів прийому вторинної сировини;



застарілість контейнерного господарства та парку сміттєвозів;



відсутність

станцій

переробки

побутового

сміття

сучасними

методами (піролізні установки, компостування, брикетування, добування біогазу
Взам.
інв. №

тощо);


невизначеність

щодо

поводження

з

будівельними,

великогабаритними, специфічними відходами (медичні, елементи живлення

Підпис та дата

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

Інв. №
ориг.

вторинних матеріалів з подальшим їх переробленням за відповідними
технологіями на спеціалізованих підприємствах.
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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
та проектні розробки по таких напрямках:
Загальноміські організаційні заходи.
Соціальна сфера. Житлове будівництво.
-

Розробка стратегії комплексного соціально-економічного розвитку

м. 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.

-

Розробка місцевої програми по облаштуванню та благоустрою зон

рекреаційного призначення (фізичної культури та відпочинку) на території міста.
-

Розробка програм забезпечення різних категорій населення житлом,

Взам.
інв. №

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

Підпис та дата

Транспортна інфраструктура.
-

Розробка плану червоних ліній.

-

Розробка проектної документації з будівництва нових та реконс-

Інв. №
ориг.

трукції існуючих елементів магістрально-вуличної мережі.
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Інженерна інфраструктура та санітарне очищення, охорона навколишнього
середовища.
-

Коригування

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 спеціалізованих наукових висновків по зменшенню

нормативних розмірів СЗЗ.
-

Розробка проекту землеустрою щодо визначення прибережних

захисних смуг водних об’єктів міста.
-

Розробка проекту зон санітарної охорони ІІ-го та ІІІ-го поясів для

нових джерел централізованого водопостачання.
Закриття кладовищ без дотримання санітарно-захисних розривів.

Інв. №
ориг.
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4. Основні показники генерального плану населеного пункту
№

Показники

1
1. Населення

2

2. Територія в межах
населеного пункту, всього:
у т.ч.: житлової забудови,
всього

Одиниця
виміру
3
осіб

Сучасний
стан
4
9168

Розрахунковий
період 15 років
5
11000

га

827,9744

836,30

127,9420

315,12

га

садибної

«

121,6420

287,62

блокованої

«

-

9,40

багатоквартирної

«

6,30

18,10

-

-

-

-

-

-

29,2754

20,91

62,5068

61,83

Змішаної (громадської та
житлової) забудови, всього
З багатоквартирною забудовою

«

З садибною, блокованої,
Громадської, всього

«

Виробничої та складської,
всього

«

Інженерної інфраструктури

«

8,1708

1,87

Комунальної, всього

«

3,2514

11,35

Транспортної
інфраструктури, всього
у т.ч. вулично – дорожньої
мережі

«

250,6134

310,48

119,6989

96,44

залізничного транспорту

«

130,9145

214,041

Ландшафтно – рекреаційної
та озелененої, всього
У т.ч. загального користування

«

90,3278

25,66

«

89,1928

15,87

рекреаційні

«

1,1350

-

Лісові ділянки

«

-

-

Дач та садівницьких
товариств

«

-

-

-

-

Інв. № ориг.
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багатоквартирної забудовою

Природно – заповідного
фонду, всього

«

«
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1

Водних поверхонь

«

2,0

2,07

Сільськогосподарських угідь

«

253,8278

86,78

Історико-культурного
призначення

«

0,040

0,23

Інші території

«

-

-

тис.кв.м.

525,3364

За завданням на
проектування

3. Житловий фонд, всього
У т.ч. непридатний житловий
фонд

Інв. № ориг.

Підпис та дата

Взам. інв. №

Розподіл житлового фонду за
видами забудови:
багатоквартирної
блокована
садибна
Середня житлова
забезпеченість населення
загальною площею
Вибуття житлового фонду,
всього:
непридатного
4. Нове житлове будівництво,
всього:
одноквартирне садибне
блоковане
багатоквартирне
5. Об’єкти громадського
обслуговування
дитячі дошкільні заклади,
всього
загальноосвітні школи,
всього
лікарні, всього
поліклініки, амбулаторії,
всього
фельдшерсько –
акушерські пункти (для
сіл)
Пожежні депо, всього
Санаторій - профілакторій
6. Вулично – дорожня мережа та
транспорт населеного пункту
Довжина вулиць і доріг,

«

«
«

тис.кв.м.

127,9732
1,058
3830

«

57,46

«

-

-

«
«

-

-

-

-

«
«

-

За завданням на
проектування

330

«

1890

«

120

«

435

«

-

«

об’єкт\машин.
місць

1/2
-

«
-

км

58,68

61,98

садиб
кв.м.\чол.
тис.кв.м.

місць
«
ліжок - місць
відвідуваній
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всього
У т.ч. для вулиць і доріг усіх
категорій
Щільність вулиць і доріг усіх
категорій, всього
У т.ч. для вулиць і доріг усіх
категорій
Загальний рівень
автомобілізації
Кількість місць постійного
зберігання автомобілів (за
складом парку та видами
зберігання – гаражі, відкриті
автостоянки)
7. Інженерне забезпечення
Водопостачання
Головні споруди
Магістральні мережі
Сумарний відпуск води
Каналізація
Головні споруди
Магістральні мережі
Загальне надходження стічних
вод
Електропостачання
Головні споруди

Підпис та дата

Взам. інв. №

Магістральні мережі
Сумарне споживання
електроенергії
Теплопостачання
Головні споруди

Інв. № ориг.
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Магістральні мережі
Вироблено теплової енергії
Забезпеченість житлового
фонду
цент. теплопостачанням
Газопостачання
Головні споруди
Магістральні мережі
Інженерна підготовка та
захист території

«
км\кв.км

машин на 1
тис.чол.
Машино-місць

кількість
км.

58,68

61,98

-

-

-

-

-

За завданням на
проектування

-

-

2

тис.куб.м.\добу

0,135

4
За завданням на
проектування
«

кількість
км.
тис.куб.м.\добу

33,78

«
«

0,887

«

кількість
км.
тис.кВт/рік
кількість
км
тис.Гкал.
%%

кількість
км

37,6

42
107,24
9310,268

4,5
-

За завданням на
проектування
-

-

-

-

-

-

2002/15 - гп - ПЗ
Зм.

Кіл.

Арк №док Підпис

Дата

«
За завданням на
проектування
«
За завданням на
проектування

Арк.

3
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Захист території від затоплення
площа
Кількість житлових
будинків в зоні
підтоплення
Берегоукріплення
Пониження рівня ґрунтових вод
Регулювання русел рік \ водойм
Протиерозійні, протизсувні,
проти карстові заходи
Очисні споруди дощової
каналізації
Санітарне очищення
території
Обсяги твердих побутових
відходів, всього:
Сміттєпереробні заводи
кількість
Потужність загальна
Полігони
кількість
площа
Звалища
кількість
площа

га
шт.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2,75

3,30

одиниць
га

-

-

одиниць
га

-

-

одиниць
га

-

-

га
га
км.
га
одиниць

Тис.т/рік

Наведені техніко-економічні показники є не повними та можуть дещо

Інв. № ориг.

Підпис та дата

Взам. інв. №

коригуватись.

2002/15 - гп - ПЗ
Зм.

Кіл.

Арк №док Підпис

Дата

Арк.
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