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1.Склад генерального плану населеного пункту
1.1 Вступ
Генеральний план села Загірне розроблений на підставі рішення сесії Гуляйпільської міської ради № 7 від 27.09.2017 р. про розроблення містобудівної
документації «Генеральний план та план зонування території (у сладі генерального плану) села Загірне Гуляйпільського району Запорізької області. Замовником генерального плану виступає Мирненська сільська рада гуляйпільського району Запорізької області.
Містобудівна документація розроблена з урахуванням державних вимог,
інтересів територіальної громади та додаткових пропозицій мирненської сільської ради.
Згідно чинного законодавства та завдання на проектування генеральний
план містить принципові рішення щодо функціонального призначення території села, організації вулично-дорожньої мережі і дорожньго руху, інженерного обладнання, інженерної підготовки і благоустрою, захисту території від
небезпечних природних і техногенних процесів, охорони навколишнього середовища та історико-культурної спадщини.
Під час виконання Генерального плану села використовувались наступні
матеріали:
- Схема планування території Запорізької області (ДП УДНДІПМ «Діпромісто» імені Ю.М.Білоконя,Київ, 2009р.) затверджена рішенням Запорізької обласної ради від 29.12.2011 р. №4;
- Інформація земельного кадастру станом на початок розроблення проекту в частині виділення в існуючих межах села земельних ділянок під забудову;
- Проект планування і забудови села Загірне радгоспа «Таврический» гуляйпільського району Запорізької обл. (ГОССТРОЙ УССР Украинский
научно-исследовательский и проектный институт гражданского сельского строительства, Киев, 1980г. Инв.№579046).
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Генеральний план був розроблений на основі таких нормативних документів:
- Закон України «Про регулювання містобудівної діяльності» від 17.02.2011р.
№3038-VI зі змінами;
- Земельний кодекс України вд 25.10.2001 р.№2768-ІІІ зі змінами;
- Закон України «Про генеральну схему планування території України» від
7.02.2002р. №3059-ІІІ;
- Закон України «Про архітектурну діяльність»;
- ДБН Б.1.1 – 15:2012 «Склад та зміст генерального плану населеного пункту»
- ДБН 360-92** «Планування і забудова міських та сільських поселень»
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- ДСТУ-Н Б Б.1.1-12:2011 «Склад та зміст плану зонування території (зонінг)»;
- ДБН В.2.2-18:2007 «Будинки і споруди. Заклади соціального захисту населення»
- ДСП-173 «Державні санітарні правила планування та забудови населених
пунктів»;
- СНиП 2.01.01-82 «Строительная климатология и геофизика»;
- СНиП 2.09.03-85 «Споруди промислових підприємств»
- Постанова Кабінету Міністрів України від 20 травня 2009р. № 489 «Про затвердження Порядку надання вихідних даних для проектування об’єктів містобудування».
Проект розроблений з використанням ГІС-технологій ArcGIS. На цифровій основі М 1:2000, виконаній державним науковим підприємством «Геосистема» (м.Вінниця) в системі координат УСК-2000.
Генеральний план села є основним видом містобудівної документації на
місцевому рівні, призначеної для обгрунтування довгострокової стратегії планування та забудови території населеного пункту.
Строк дії генерального плануне обмежується.
Авторський колектив:
- Головний архітектор проекту – Лукашева Оксана Анатоліївна
- Головний економіст – Барабаш Марія Федорівна
- Архітектор– Яновський Олесандр Євгенович
2. Аналітична частина
2.1. Стисла характеристика географічного розташування населеного пункту.
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Гуляйпі́льський райо́н — район у південно-східній частині України та
північно-східній частині Запорізької області. Районний центр: Гуляйполе. Населення становить 27 тис осіб (2017). Площа району — 1300 км². Утворено
1923 року.
Межі району: на півдні межує із Пологівським, на заході — із Оріхівським,
на північному сході — із Новомиколаївським, на сході —
із Більмацьким та Розівським районами Запорізької області. Крім того, на півночі — із Покровським районом Дніпропетровської області і на сході —
Великоновосілківським районом Донецької області.
Територія району займає площу 1,3 тис. км², що становить 4,8 % території
області.
Залізнична станція знаходиться на відстані 8 км від районного центру в селищі Залізничному (Придніпровська залізниця).
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Гуляйпільський район створений 7 березня 1923 року у Запорізькій окрузі Катеринославської губернії. З 1925 зі скасуванням губерній належить тільки
окрузі. З 1930 року у складі Дніпропетровської області. 10 січня 1939 року район переданий до складу Запорізької області. У 1941-43 роках територія району
входила до Оріхівського повіту Дніпропетровського генерального округу.
Адміністративно-територіально район поділяється на 1 міську раду,
1 селищну раду і 18 сільських рад, які об'єднують 61 населених пунктів та підпорядковані Гуляйпільській районній раді. Адміністративний центр — місто Гуляйполе.
Гуляйполе входить до числа районів Запорізької області, які становлять
основу її аграрної могутності. В районі працює 25 сільськогосподарських підприємств, 50 фермерських господарств, 1 сільськогосподарський кооператив.
Промисловий сектор нараховує 5 підприємств: три машинобудівної та два харчової галузі. Головними з яких є підприємства металургії та оброблення металу:
дочірні підприємства ВАТ "Мотор Січ "- «Машинобудівний завод» і «Механічний завод». Будівельна галузь представлена 4 підрядними організаціями. Гуляйпільский район зв'язаний з магістральним газопроводом.
Торговельна мережа району представлена 186 підприємствами роздрібної торгівлі та 20 підприємствами громадського харчування.
Район зв'язаний з магістральним газопроводом.
Клімат
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Гуляйпільський район розташований у степовій зоні на півдні України.
Клімат району — степовий, атлантико—континентальний. Характер атмосферної циркуляції визначається частою зміною циклонів та антициклонів. Циклони
проходять протягом року із заходу, північного та південного заходу та з півдня.
Вони приносять з собою морські повітряні маси з Атлантики і Арктики. Вторгнення континентальних повітряних мас із Азії (антициклони) обумовлює взимку різкі похолодання, а влітку — посуху.
Зима починається наприкінці листопада. Вона помірно — холодна, малосніжна,
переважає нестійка погода з чисельними відлигами, після яких відбуваються
різкі похолодання.
Весна зазвичай наступає в першій декаді березня. Характерною особливістю
весни є інтенсивне наростання тепла, завдяки цьому весняні процеси розвиваються швидко і тому вона буває короткою.
Літо переважно спекотне та сухе. В окремі періоди переміщення холодніших
повітряних мас супроводжується активною грозовою діяльністю, виникають
небезпечні метеорологічні явища: сильні зливи, шквали, град
Осінь зазвичай наступає у третій декаді вересня. Для осені характерне повернення тепла на загальному фоні зниження температури та початок заморозків.
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Середньорічна температура повітря +9 0 °C. Середня температура повітря найтеплішого місяця (липня) +210 °C (максимальна температура +39,5 0 °C), а найхолоднішого (січня) −50 °C морозу (мінімальна температура 33,40 °C морозу).
В лютому можливі морози до 32 0 °C.
Тривалість безморозного періоду в середньому 156 днів. Перші морози бувають
у другій половині вересня. Закінчуються морози наприкінці квітня — на початку травня.
Середньорічна швидкість вітру 3 м/сек.. Переважають вітри східного напрямку.
Максимальна швидкість вітру в 1969 році досягла 40 м/с.
Річна кількість опадів в середньому 507 мм. Випадіння опадів взагалі відрізняється нерівномірністю і значними коливаннями їх кількості, що приводить до
нерівномірності зволоження в різні роки. Протягом року опади теж випадають
нерівномірно, за рахунок сильних злив більше їх у теплий період року. Середньорічна вологість повітря становить 74 %.
Географічне положення села Загірне.
Село Загірне знаходиться в 16 км на південний захід від міста Гуляйполя,
Село Загірне знаходиться в балці Жеребці, на відстані 3 км від села Мирне, 10
км від атошляху та 18 км від з/д станції.
Населення за переписом 2001 р. складало 14 осіб.
Орган місцевого самоврядування - Мирненська сільська рада.
Оцінка реалізації попереднього генерального плану

Перевіркою архівних матеріалів визначено,що попередня містобудівна
документація села Загірне Гуляйпільського району була розроблена в 1980 році
«Проект планування і забудови села Загірне радгоспа «Таврический» Гуляйпільського району Запорізької обл. (ГОССТРОЙ УССР Украинский научноисследовательский и проектный институт гражданского сельского строительства, Инв.№579046). Аналіз його реалізації при розрахунку виконання в термін
20 років встановив:
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Показники

Станом на
початок розробки проекту

Станом на
кінець розрах, періоду

Станом
іс-

19,8

18,8

26,60

нуючий період

1. Площа села

га

2. Населення

осіб

43

14

0

3. Кількість будинків

один.

18

18

0

0,15-0,2

0,15

0

- магазин,

1

1

0

- адмінбудівля,

0

1

0

- баня

0

1

0

- танцмайданчик

0

1

0

- естрада

0

1

0

4. Площа присадибної діля- (середня)
нки
га
5.Громадські споруди:

на

один.

Проектні рішення по реконструкції та будівництву виробничих та господарських будівель не були реалізовані.
Будівництво нових інженерних мереж та споруд передбачених проектом
планування забудови села Загірне не реалізовано.

Сучасний стан села з питань його подальшого розвитку, ставить сільську
владу та громаду перед негайною потребою в розробці нового генерального
плану з урахуванням нових сучасних вимог життєдіяльності населення,нової
законодавчої бази,наявних побажань мешканців села,соціальних та промислових потреб.
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Таким чином,попередній генеральний план,фактично за 37 років не був
реалізований.
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2.3

Аналіз зовнішніх та внутрішніх факторів

1.Позитивні внутрішні фактори існування :
 Структура села Загірне по відношенню до загальної площі села, мала низький коефіцієнт ущільнення,значні площі вільної землі,місцями зовсім не використаної,що є гарантованою можливістю перспективного розвитку будівництва житлових,промислових,громадських та інших об`єктів з відповідним
інженерним обладнанням.
 Щодо питання принципової поздовжньо-поперечної планової схеми,треба
підкреслити,що реалізація концепції генерального плану підсилить позитивне рішення транспортно-пішохідної взаємозв`язаної мережі .
 У населеному пункті відсутні небезпечні для середовища підприємства при
збереженні іншими санітарно-захисних зон.
 Існуючий,історично-складений рельеф,спокійного незначного ухилу з південного сходу на північний захід в межах до 10% забезпечує можливість організованого збирання та відводу стоків зливної каналізації.
 гідрологічні умови характеризуються існуванням водоносних горизонтів.
2. Негативні внутрішні фактори:
 Відсутність будьякої забудови (руїни) та населення
 Відсутність спортивних,дитячих майданчиків,місць громадського відпочинку, закладів культури.
 Відсутність промислово-виробничих підприємств,не відновлення руін колишніх виробничих господарств для забезпечення робочих місць і економічного підйому.
 відсутність побутової та зливної каналізації.
 Відсутність автопослуг і заправочних станцій.
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3. Позитивні зовнішні фактори:
 Наявність пасовищ навколо села.
Негативні зовнішні фактори:
 Незначний рівень лісових насаджень за межою населеного пункту.
Перелічені позитивні та негативні фактори сприяють розробленню матеріалів містобудівного розвитку села Загірне, що ретельно розвинуто у подальших
розділах розрахунків проекту генерального плану.
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Характеристика структури та обсягів існуючого житлового фонду

2.4

Динаміка зміни показників кількості населення за останні роки:
Категорія
Пенсіонери
Діти разом
Від 2 до 6 р.
Від 6 до 16 р.
Дорослі
В цілому:

80
11
8
6
2
24
43

Кількість
2013

по
2001

роках
2015

2016

2017

-

14

0

У загальному складі населення 0 ч. та 0 будинки .
Аналіз відомостей про стан навколишнього природного середовища

2.5

Природні та інженерно-геологічні умови с.Загірне характеризуються наступними даними: клімат помірно-континентальний з яскраво вираженою посушливістю в теплу пору року. Найбільш холодний місяць- січень , найбільш
теплий- липень.
Рельєф села спокійний, рівнинний. Абсолютна позначка рельєфа змінююється в межах 94 м на північному заході села до 109м на південний схід. Загальний ухил з сходу на захід в межах до 10%.
На території с.Загірне поширені чорноземні грунти.
Гідрологічні умови характеризуються існуванням водоносних горизонтів
невитриманих як по водообільності, так і по якості. На території села є 4 свердловини: одна глибиною 167м та дебітом 10м3/год, 3 глибиною 63м та дебітом
12 м3/год. Свердловини на території с.Загірне, Мирне, Чарівне поєднані в одну
систему для водозабеспечення сіл і господарських потреб.
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Переважаючий напрямок вітру в холодний період –південно-східний, в теаплий – південно-східний та північно-західний.
Лісові угіддя представлені окремими захисними лісосмугами.
Аналіз засвідчив, що на екологічну якість земель населеного пункту впливає кілька головних складових:
- атмосферне забруднення повітря;
- забруднення грунтів;
- санітарно-захисні зони.
Основними джерелами атмосферного забруднення є автомобільні дороги.
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На цей час будь-яких підприємств та інших джерел шкідливого впливу на
навколишнє середовище на території села не існує
2.6 Аналіз ресурсного потенціалу, тенденцій розвитку населеного
пункту та прилеглих територій
Загальна площа села становить

– 26,6 га.

Територіальні складові:
- землі під житловою забудовою

– 0,68 га

- вулиці

- 2,0 га

- Присадибні ділянки (для ОСГ, будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд) - 2,32 га
- Сільськогосподарські землі (крім присадибних ділянок (для ОСГ, будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд)
- 21,4 га
-

інші землі

– 0,2 га

Редакція назв категорій земель, їх послідовність та показники їх площі, прийняті з матеріалів технічної документації грошової оцінки земель села Загірне.
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3. Обґрунтування та пропозиції
3.1 Концепція генерального плану
Пропозиція розробки генерального плану села Загірне надана Мирненською
сільською Радою, у зв`язку з необхідністю розвитку інфраструктури села, економічному зростанню усіх напрямків сільськогосподарської діяльності при активній участі населення громади.
Для підвищення ефективності використання земель на території села,генеральний план передбачає часткове корегування у функціональному призначенні певних зон загальної території:
-за рахунок не використаних, вільних земельних ділянок по вулицям села, використовующихся не за призначенням, або безхозних, які поросли
бур`янами,розташувати будівництво нових житлових малоповерхових будинків, з метою забезпечіти житловою площею природній приріст місцевого населення,категорію переселенців,категорію АТО та інших пільгових груп і міграційний склад прибуваючих.
Крім того,мета розвитку житлового будівництва,передбачає повне завершення формування вулиць у іх червоних лініях,та в цілому структури планової
схеми населеного пункту.
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Генеральним планом передбачено нове будівництво житлових будівель для фермерів і їх родин безпосередньо поруч з земельними ділянками, яку вони обробляють. На території кожного фермерського господарства передбачено будівництво ангарів, господарських споруд. Санітарно захисна зона від цих споруд
до житлової зщабудови передбачена 50м. Таким чином вид сільгосподарського
виробництва та його потужність обмежена СЗЗ.
Розвиток громадського центру села за рахунок вільних ділянок забезпечує
розташування будівлі громадського офісу фермерів з вбудованою крамницею
та дитячим майданчиком поряд.
На північно-східній околиці села проектом передбачено розташування сонячної електростанції за рахунок приєднаної до села сформованої земельної ділянки, що надає можливість забеспечення населеного пункту електрикою для
додаткових господарчих потреб.
Перелічені заходи дають підставу сподіватися,що концепції генерального плану забезпечують повноцінне комфортне проживання населення села
Загірне і сприятиме природньому збільшенню населення .
3.2 Стратегія розвитку населеного пункту
Головним напрямком розвитку населеного пункту є динамічне зростання
сільськогосподарчого виробництва, сфери обслуговуючої діяльності.
Стратегією виконання цієї концепції складають:
1. Розвиток та вдосконалення існуючої транспортної мережі села.
2. Відновлення виробничого потенціалу.
3. Створення умов для розвитку комерційної діяльності на засадах добропорядної конкуренції.
4. Створення умов для здорового та культурного розвитку мешканців села.
5. Створення безпечного життєвого простору.
6. Підвищення ефективності розвитку територій.
7. Формування конкурентоспроможного інтелектуального середовища.
8. Оптимізація структури енергетичного балансу.
9. Досягнення в громаді суспільно-політичної злагоди.
На існуючий період кількість населення села становить – 0 чоловіка. При реалізації генерального плану, з додатковим будівництвом проектних житлових будинків у кількості 10 шт. із середньою сім`єю з 3х осіб, населення становитиме
30 чоловік. Але, у подальшому, при розрахунку кількості проектного населення
з реалістичного прогнозу, цей показник можливо буде незначно змінений і остаточно прийнятий як базовий, контрольний для генерального плану (дивись
розділ 3.11, підрозділ «прогноз чисельності населення села Загірне до 2032 року»).
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3.3 Напрями і орієнтовані параметри територіального розвитку, формування інженерно – транспортної інфраструктури
Проектом генерального плану вирішується, крім територіального розвитку
населеного пункту, стратегія його розвитку у різноманітній життєдіяльності
населення на тривалий час.
Кожен конкретний напрямок розвитку села загальної концепції генерального плану може розроблятися місцевими органами самоврядування, на кожен
конкретний період.
Реалізація поставленої мети генеральним планом, залежить не тільки від
загальної стратегії країни, бюджетного стану та особистостей місцевих керівників, але і від безпосередньо місцевих господарів, громадської підтримки вдало прийнятого рішення, місця та часу обраного його виконання.
Визначення кількості населення на розрахунковий період виконувалось
проектом генерального плану через ретельний аналіз:
- особистостей розвитку села;
- показників перспективного планового розвитку підприємств;
- в залежності від загальних тенденцій демографічного розвитку суспільства,
демографічної особливості конкретного населеного пункту;
- потенційної територіальної ємності села.
Повздовжні вулиці Центральна та Проектна становлять дві головні парарельні транспортні артерії, приймаючі на себе максимальний тиск транспорту.
Вулиця Центральна має житлову та громадську забудову. Проектна вулиця має
призначення забезпечувати транспортний зв’язок для потреб сільгоспвиробництва.
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3.4 Функціонально – планувальна структура населеного пункту
Село Загірне розташоване на відстані 16 км від районного центру міста Гуляйполе , на відстані від сусіднього села своєї сільради Мирне -3,0 км ,та має
транспортний зв`язок з райцентром Гуляйполе обласним центром Запоріжжя.
Планувальна структура села становить поздовжньо-поперечний варіант
принципової схеми, з чітко розташованими кварталами.
Колишні виробничі сільгосппідприємства, раніше утворюючі населений
пункт, ліквідовані, споруди перетворилися у руїни.
З реалізацією генерального плану сільськогосподарське виробництво підлягає
відновленню з будівництвом нових споруд під відповідно нове призначення.
Житлова забудова проектна села складає 2,5га, або 5,6 % від загальної території села (44,5 га.) Найбільш агресивним фактором забруднення навколишнього середовища є дороги існуючих вулиць села .
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3.5 Основні пріоритетні та цільові показники соціального і демографічного розвитку території
Головними проблемами демографічного розвитку є формування та розвиток сім`ї, зміни шлюбно-сімейної ситуації, зниження народжуваності, погіршення стану здоров`я населення, проблеми його старіння значна диференціація
рівня демографічного розвитку регіонів, а також проблеми регулювання міграційних процесів.
Поглибилася деформація шлюбно-сімейних процесів, спостерігається масове поширення бездітності та однодітності.
Основною причиною зростання демографічної кризи є зниження до критичного рівня народжуваності, обумовлене цілим рядом причин – економічних,
соціальних, психологічних та біологічних.
Основними складовими незворотних демографічних втрат є високий рівень
смертності дітей віком до 1 року та чоловіків працездатного віку.
Збільшення частки осіб пенсійного віку призводить до збільшення обсягів
споживання суспільних ресурсів на соціальне забезпечення в старості.
Головною метою та основними завданнями стратегії є:
- підвищення рівня народжуваності та розвиток сім`ї;
- поліпшення здоров`я, зниження рівня смертності та збільшення тривалості
життя населення;
- регулювання міграційних процесів;
- подолання негативних наслідків старіння населення;
- демографічний розвиток регіонів
З метою подолання негативних тенденцій планується:
- скорочення масштабів нелегальної трудової міграції громадян України за кордон;
- розвиток підприємств під створення нових робочих місць
- подолання різких регіональних диспропорцій у рівні життя населення
- зменшення міграційного відпливу населення
- зниження в регіоні смертності, зокрема дитячої
- створення стимулів для заохочення сімей до народження другої дитини
Демографічні прогнози необхідні для того, щоб адекватно реформувати
сфери охорони здоров`я, освіти, культури, спорту, здійснювати продовольче,
житлове, транспортне, пенсійне забезпечення населення, його соціальний захист тощо.
Отже, демографічні прогнози є важливим елементом в управлінні розвитком території оскільки дозволяють на основі знання перспектив, цілеспрямовано впливати на розвиток соціально-економічних явищ, місцевого значення,
своєчасно виявляти негативні тенденції та адекватно реагувати на них.
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На основі розроблених прогнозів має формуватися економічно обґрунтована модель розвитку території, яка повинна передбачити не менш ніж три сценарії розвитку: песимістичний, оптимістичний, реалістичний, які визначаються
через призму оцінки майбутніх векторів впливу зовнішніх факторів та траєкторії змін внутрішнього середовища.
Реалізація розробленої регіональної стратегії має привести до кількісних і
якісних змін у соціальній, економічній, гуманітарній та інших сферах життєдіяльності регіону, індикаторами якого слугуватиме індекс людського розвитку,
індекс конкурентоспроможності території тощо.
Зростання прибутків через розвиток агропромислового напрямку виробництва сільгосппродукції, забезпечить на перспективу збільшення потужностей господарства (нових і відновлених споруд). Передбачене генеральним планом
збільшення господарств, підприємств по перебці та зберіганню сільгосппродукції, забезпечить збільшеність та зайнятість населення, повноцінною вигідною
роботою з усіх професійних та вікових категорій. Міграція населення можлива
не тільки за рахунок зростання кількості робочих місць, а і динамічному підвищенню життєвих умов у нових проектних комфортних будинках найкращого
планувального рішення з розташуванням безпосередньо поблизу робочої діяльності.
3.6 Цільові показники і галузева структура економічної діяльності та
зайнятості населення
Підприємств інших закладів в межах села до розробки генерального плану
не існує.
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3.7

Характеристика територій, необхідних для подальшого розвитку
населеного пункту.

Територія села Загірне в існуючих межах належить землям Мирненської
сільської Ради та межує з полями ріллям, пасовищами .
Землі села за своїм функціональним призначенням поділяються на такі категорії:
- під житловою забудовою;
- землі транспорту та зв`язку ;
- сільськогосподарські землі;
- інші;
Проект генерального плану передбачає змінення площі та меж села. Функціональне призначення окремих зон підлягає частковій зміні,відповідно вимогам проекту(розділи 3.1-3.4).
Так за рахунок не використаних земель по вул.Центральній розвинути
площу забудови об`єктів громадського центру; за рахунок сформованої ділянки в нових межах сільськогосподарського призначення, на північно-східній
околиці села, передбачено розташування сонячної електростанції; та об’єктів
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сільгоспвиробництва (фермерських господарств) на землях сільгосппризначення по вул. Проектній.
Структура земель населеного пункту села Загірне в існуючому на цей час стані:
Складова

Таблиця 1

Територіальні елементи

Площа, га

- під житловою забудовою
- землі комерційного призначення

0,68
-

- землі громадського призначення
- землі вулиць, набережних, площ
- ліси та інші лісонасадження
- інші відкриті землі

0,726
1,47

- сільськогосподарські землі

21,4

- присадибні ділянки під ОСГ, будівництво
та обслуговування житлового будинку
Разом

2,32
26,6

Структура земель населеного пункту села Загірне, відповідно змінам, обумовленим розробкою проекту генерального плану.
Складова:
Територіальні елементи
Площа (га)
- присадибні ділянки під ОСГ, будівництво
та обслуговування житлового будинку
- сільськогосподарські землі

Інв. № ориг.
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- землі громадського призначення
- землі вулиць, набережних, площ
- громадські зелені насадження
- землі енергетики

2,5
30,56
0,85
1,302
1,29
8,0

Разом

44,5

Взаємний перерахунок різних територій села по їх функціональному призначенню та збільшенню меж, міняє загальну його площу від 26,6 га до 44,5 га.
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3.8 Пропозиції щодо зміни межі населеного пункту
Мирненська сільська Рада із залученням головного архітектора Гуляйпільського району, при обговоренні питання з місцевою громадою, прийняла
рішення щодо змінення існуючої площі території та меж села Загірне.
Зростання економіки села гарантовано не тільки збільшенням його території, а і ефективним максимальним використанням кожної ділянки з її функціонального призначення. Сформована раніше,взаємо пов`язана схема зонних відносин,удосконалюється формуванням нових територій сільськогосподарського
призначення та виробництва електрики за рахунок сонячної енергії.

Інв. № ориг.

Підпис і дата

Замість інв. №

3.9 Опис перспективної планувальної структури та функціонального
зонування
Історично складена планувальна структура села принципово залишається
без змін і зберігається на розрахунковий період.
Сформована схема функціонального зонування попередньо розробленого
генплану може бути частково скорегована. Житлова та громадська зона не змінюється. Рішеннями генерального плану передбачено існування декількох фермерських господарств поруч поділених на територію житлової садибної забудови та територію сільськогосподарського виробництва з господарськими та
складськими спорудами на допустимих відстанях від житла. Громадський
центр передбачає будівництво громадського офісу фермерів з торговою точкою, благоустрій місця збору громади та облаштування дитячого майданчика.
Проектом передбачено будівництво сонячної електростанції за рахунок
приєднанної території сільгосппризначення зі зміною функціонального призначення земельної ділянки на землі енергетики.
Реалізація генерального плану не повинна ускладняти майбутнім мешканцям села життедіяльність в усіх напрямках.
Збереження проектом планувальної структури села відповідає державним
будівельним та містобудівним нормам. Функціональне зонування території села
Загірне доведено найбільш детально окремим креслення проекту «Схема зонування території населеного пункту».

ГРОМАДСЬКІ ЗОНИ
Г-1

Зона загальносільського центру

Ж-1

ЖИТЛОВІ ЗОНИ
Зона садибної забудови
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Р-3
ТР-3

РЕКРЕАЦІЙНІ ЗОНИ
Зона озеленених територій загального користування
ЗОНИ ТРАНСПОРТНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ
Зона транспортної інфраструктури , до неї відносяться території вулиць, майданів ( в межах червоних ліній)
КОМУНАЛЬНО – СКЛАДСЬКІ ЗОНИ
ВИРОБНИЧІ ЗОНИ

СВ-1
СВ-2
ІН-1

СПЕЦІАЛЬНІ ЗОНИ
Зона сільгосподарського виробництва
Зона земель сідьскогосподарських підприємств
ЗОНИ ІНЖЕНЕРНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ
Зона головних об’єктів електромережі
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ГРОМАДСЬКІ ЗОНИ
Зона Г-1 загальносільського центру
Зона Г-1 призначається для розташування адміністративних, наукових, ділових,
фінансових,переважно загальносільського значення, супутніх до них елементів
транспортної інфраструктури (стоянок, паркінгів). В громадських зонах також
можуть розташовуватись житлові будинки.
Переважні види використання:
1. адміністративні споруди, офіси, організації управління;
2. будівлі змішаного використання – з житловим приміщеннями у верхніх поверхах та розміщенням на нижніх поверхах об’єктів ділового, культурного, комерційного використання;
3. центри обслуговування;
4. проектні організації та наукові заклади;
5. банки, відділення банків;
6. юридичні установи;
7. відділення зв’язку, поштові відділення;
8. відділки, дільничні пункти управління внутрішніх справ;
Супутні види використання:
1. споруди для тимчасового зберігання транспортних засобів, для обслуговування існуючих в зоні об’єктів;
2. малі архітектурні форми декоративно-технологічного призначення;
3. установи освіти;
4. спортивні та фізкультурно-оздоровчі заклади;
5. заклади культури та мистецтва;
6. музеї, виставкові зали, художні галереї;
7. підприємства громадського харчування;
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8. магазини, торговельні комплекси;
9. парки, сквери, бульвари;
10. підприємства побутового обслуговування населення.
Допустимі види використання:
(потребують спеціального дозволу або погодження).
1.гаражі та стоянки для постійного зберігання транспортних засобів, для обслуговування існуючих в зоні об’єктів;
2. розважальні комплекси;
3. громадські вбиральні;
4. споруди комунальної та інженерної інфраструктури, необхідної для обслуговування даної зони
Використання території зони, розміщення підприємств і установ здійснюється
відповідно до вимог ДБН 360 - 92**.
ЖИТЛОВІ ЗОНИ
Зона садибної забудови Ж-1
Зона призначена для розташування садибної забудови, одноквартирних житлових будинків до 4 поверхів із земельними ділянками та зблокованих однодвоквартирних житлових будинків на суміжних ділянках.
Зона формується, в основному, на території існуючої сельбищної зони міста та
в районах в межах сельбищних територій міста, передбачених містобудівною
документацією під такий вид забудови.
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Переважні види використання:
1. окремі житлові будинки садибного типу;
2. окремо розміщені блоковані житлові будинки на 2 сім’ї;
3.одноквартирні житлові будинки до 3 поверхів з мансардою із земельними
ділянками.
Супутні види використання:
1. гаражі, вбудовані в житлові будинки;
2. окремо розміщені гаражі або відкриті автостоянки (в межах присадибних
ділянок без порушення принципів добросусідства);
3. сади, городи;
4. споруди для утримання дрібної худоби;
5. бані, сауни;
6. теплиці, оранжереї, парники та інші споруди ( в межах присадибних ділянок
без порушення принципів добросусідства);
7. об’єкти пожежної охорони (гідранти, резервуари, протипожежні водойми);
8. господарські майданчики;
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9. парки, сквери, бульвари;
10.магазини торгівельною площею до 50 м2, без спеціалізованих магазинів з
наявністю в них вибухонебезпечних речовин та матеріалів.
11. мафи
Допустимі види використання
(потребують спеціального дозволу або погодження):
1. окремі багатоквартирні житлові будинки (лише за умови наявності містобудівних розрахунків або детального плану території);
2. заклади дитячого дошкільного виховання;
4. спортивні зали, басейни;
5. культові споруди;
6. аптеки;
9. підприємства громадського харчування;
10.громадські вбиральні;
11.дільничні відділення управління внутрішніх справ;
14.ветеринарні приймальні пункти;
15.відділення зв’язку, поштові відділення
16. споруди комунальної та інженерної інфраструктури, необхідної для обслуговування даної зони
Використання території зони, розміщення підприємств і установ здійснюється
відповідно до вимог ДБН 360 - 92**.
ЗОНИ ТРАНСПОРТНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ

Інв. № ориг.

Підпис і дата

Замість інв. №

Зона транспортної інфраструктури ТР-3.
До зони входять території вулиць, майданів, які за містобудівною документацією знаходяться в межах червоних ліній.
Переважні види використання:
1. території вулиць, майданів;
2. зупинки громадського транспорту з кіосками продажу проїзних квитків;
3. наземні пішохідні переходи;
4. підземні пішохідні переходи;
Супутні види використання:
1. інформаційна реклама;
2. малі архітектурні форми декоративно-технологічного призначення;
3. велосипедні доріжки;
4. тротуари, хідники;
5. зелені насадження спеціального призначення.
6. інженерне устаткування та устрої, що забезпечують безпеку руху (турнікети,
освітлення, світлофори, дорожні знаки, розмітка проїзної частини, транспортні
перетини в одному рівні.
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Допустимі види використання:
(потребують спеціального дозволу або погодження):
1. відкриті майданчики для стаціонарного та тимчасового зберігання транспортних засобів, але не більше 10 автомашин;
2. стаціонарні малі архітектурні форми.
Використання території зони, розміщення підприємств і установ здійснюється
відповідно до вимог ДБН 360 - 92**.
КОМУНАЛЬНО-СКЛАДСЬКІ ЗОНИ
Зона розміщення об’єктів 3 класу санітарної класифікації КС-3
Зона створюється для розміщення кладовищ, зливних станцій, ділянок для парників, теплиць з використанням сміття, компостування і потребує санітарнозахисних зон – 300 м.
Переважні види використання:
1. діючі кладовища;
2. зливні станції;
3. парники, теплиц.
4. о'бєкти з санітарно-захисною зоною 300 м.
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Супутні види використання:
1. об'єкти, що пов'язані з експлуатацією кладовищ;
2. адміністративні об'єкти, що пов'язані з функціонуванням об’єктів зони;
3. культові споруди;
4. пункт прокату інвентарю;
5. зелені насадження спеціального призначення.
Допустимі види використання :
(потребують спеціального дозволу або погодження):
1. автомобільні стоянки для тимчасового зберігання транспортних засобів, для
обслуговування об’єктів зони;
2. споруди інженерної інфраструктури, що пов'язані з функціонуванням даної
зони;
3. громадські вбиральні.
Використання території зони, розміщення підприємств і установ здійснюється
відповідно до вимог ДБН 360 - 92**, Д СанПіН 2.2.2.02899.
РЕКРЕАЦІЙНІ ЗОНИ
Рекреаційна зона озеленених територій загального користування Р-3
Зона призначена для організації повсякденного відпочинку населення. До зони
входять парки, сквери, бульвари та інші озеленені території, що активно викоЛист
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ристовуються населенням для відпочинку, об'єкти відпочинку, туризму, спортивні та рекреаційні для дітей та дорослих.
Переважні види використання:
1. зелені насадження загального користування: міські парки, у т.ч. спеціалізовані:
спортивні, дитячі, меморіальні, зоологічні, ботанічні, виставкові;
2. лісопарки;
3. сквери;
4. доріжки, майданчики для відпочинку;
5. набережні
6. зелені насадження вздовж вулиць і проїздів
7. озеленені пішохідні проходи.

Інв. № ориг.
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Супутні види використання:
1. водні поверхні;
2. допоміжні споруди та інфраструктура для відпочинку;
3. ігрові майданчики;
4. спортивні майданчики;
5. пункти прокату ігрового та спортивного інвентарю;
6. комплекси атракціонів;
7. танцювальні майданчики, дискотеки;
8. літні театри, естради;
9. некапітальні відкриті заклади громадського харчування;
10. малі архітектурні форми декоративно-технологічного призначення;
11.скульптурні композиції, об’єкти декоративно-монументального мистецтва.
Допустимі види використання:
(потребують спеціального дозволу або погодження):
1. пункти надання першої медичної допомоги;
2. підприємства громадського харчування (ресторани, кафе, бари);
3. громадські вбиральні.
4.інженерні споруди
Використання території зони, розміщення підприємств і установ здійснюється відповідно до вимог Водного Кодексу та ДБН 360 - 92**.
ЗОНИ ІНЖЕНЕРНОЇ ІНФРАСТУКТУРИ
Зона інженерної інфраструктури ІН-1
До зони входять території, на яких за містобудівною документацією розміщуються головні об’єкти електричних мереж (електричні підстанції).
Зона формується в межах комунальних та виробничих територій міста.
Переважні види використання:
1. електричні підстанції;
2. технологічні проїзди;
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3. технологічні проходи;
4. огорожі.
Супутні види використання:
1. об'єкти, що пов'язані з експлуатацією існуючих споруд;
2. адміністративні об'єкти, що пов'язані з функціонуванням об’єктів зони;
3. зелені насадження спеціального призначення.
Допустимі види використання
(потребують спеціального дозволу або погодження):
1. автомобільні стоянки для тимчасового зберігання транспортних засобів,
для обслуговування об’єктів зони.
Використання території зони, розміщення підприємств і установ здійснюється
відповідно до вимог ДБН 360 - 92**.
СПЕЦІАЛЬНІ ЗОНИ
Зона земель сільськогосподарського виробництва – СВ-1
Сільскогосподарські угіддя – частини землі що використовуються для високотехнологічного сільскогосподарського виробництва. Землі для селекції сільськогосподарських культур, органічне землеробство, краплинне зрощення.
Переважні види використання:
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рілля — землі, що систематично оброблюються і використовуються для
посіву різноманітних сільськогосподарських культур;
2.багаторічні насадження (сади, виноградники);
3.теплиці
4.склади для сільгоспвиробництва
5.адміністративні споруди
6.науково – дослідні лабораторії
Супутні види використання
1.транспортні комунікації;
2. тимчасові споруди.
3.споруди інженерної інфраструкрури
Допустимі види використання
1. стоянки і споруди для постійного та тимчасового зберігання транспортних
засобів.
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Зона земель сільськогосподарських підприємств, установ та організацій –
СВ-2
Використовуються для науково-дослідних, навчальних цілей, ведення товарного сільськогосподарського виробництва.
Переважні види забудови та іншого використання земельних ділянок:
- сільськогосподарські підприємства – для ведення товарного
сільськогосподарського виробництва;
- підприємства тваринницького виробництва;
- науково-дослідні та навчальні установи сільськогосподарського профілю;
- особисті селянські та фермерські господарства.
Супутні види забудови та іншого використання земельних ділянок:
- підприємства по переробці с/г сировини;
- склади для зберігання с/г сировини та продукції її переробки;
- об’єкти інженерного забезпечення.
Допустимі види забудови та іншого використання:
автомобільні шляхи;
лінії електропередач та зв’язку;
магістральні трубопроводи;
водозабірні споруди;
трансформаторні підстанції.

-
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3.10 Пропозиції щодо формування системи громадських центрів
Розвиток соціального та культурного громадського життя населення, цілком
залежить від формування територіально об`єднуючого населений пункт громадського центру.
Громадський центр села в минулому не мав достатнього переліку необхідних для обслуговування населення громадських споруд та відповідних для них
інженерних мереж. На цей час замість громадського центру,існує лише невеличкий майданчик перед руїнами магазину.
Об’єкти громадського центру згідно проектним рішенням:
№
Назва об`єктів
Разрахункова
потужність
1

Громадський офіс фермерів

500 м2

2

Дитячий майданчик та місце зборів громади

0,28 га

Фактична
потужність
-
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Усі об`єкти громадського призначення повинні бути обладнані певними конструктивними елементами,забеспечуючими переміщення та безпеку мало мобільної групи населення.
3.11 Обсяги житлового будівництва
Проект планування та забудови села Загірне передбачає будівництво 10
малоповерхових будинків орієнтовною площею 65 м2, які складатимуть 650 м2
загальної площі житлового фонду.
При умовах працевлаштування у селі сімей переселенців із Донбасу і
Криму можуть бути забезпеченими вільними земельними ділянками для житлового будівництва, але відповідно до рішення громади села, не більше 10% від
загальної резервної площі під ці цілі.

Песимістичний вариант : 30ч. х 0,4% =0,1х5р.=0,5 ч.
30 ч.х 06% = 0,2х5р.=1,0 ч.
30ч.х0,8%=0,24х5р.=1,2 ч.
Загалом: 2,7 ч.
Оптимістичний вариант: 30ч.х0.8%=0,24х5р.=1,2 ч.
30ч.х1,2%=0,40х5р.=2,0 ч.
30ч.х1,6%=0,5х5 р.=2,5 ч.
Загалом: 5,7 ч.
Реалістичний вариант: 30ч. (0,4+0,8=1,2:2) 0,6=0,2х5=1,0 ч
30ч. (0,6+1,2=1,8:2) 0,9=0,3х5=1,5 ч.
30ч.(0,8+1,6=2,4:2) 1,2=0,4х5=2,0ч.
Загалом : 4,5 ч.
Графік міграції
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У зв’язку з відсутністю населення, методика розрахунку виконується відносно проектного варианта житлового будівництва, як єдиний можливий реалістичний прогноз.
При запланованій кількості садибних житлових будинків 10шт., та середньої сім’ї у кожному-3 особи, населення на кінець розрахункового періоду
складатиме 30 мешканців.
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Прогноз численності населення села Загірне на кінець розрахункового періоду.
Зведення графіка не може бути виконано при відсутності на території населення, так як усі розрахунки повинні розроблятися відносно існуючого населення (до розроблення проекту).
Тому за абсолютний показник кількості населення села, принята кількість
нових проектних житлових будинків, відповідно генеральному плану, з середньою кількістю мешканців на один будинок – 3 особи, що складає вцілому -30
осіб. Цей показник принятий базовим у всіх розрахунках проекту.
ЗАГАЛЬНІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ СЕЛЬБИЩНОЇ ЄМНОСТІ СЕЛА

Кількість населення можливого помешкання на території села, визначає
сельбищна ємність – як обмежуючий фактор його розвитку.
Сельбищна зона формується земельними ділянками, вільними від забудови, інженерних мереж, благоустрою, озеленення, тощо, для розташування самостійних садибних ділянок під житлове будівництво,збільшуючи цільність житлової забудови в цілому,та завершуючі формування планової структури населеного пункту.Такі структури можуть мати у своєму складі окремі об’єкти обслуговування населення (крім громадських центрів).
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Сельбищна ємність визначається на перспективний термін розвитку населеного пункту, на підставі:
- вибору вільних територій для забудови;
- врахування проведеного аналізу існуючої забудови села в цілому, побажання органів місцевого самоврядування, та нормативних вимог відповідних
Законів.
Вивченими існуючими документами встановлено що площа розташування нової житлової забудови складає 2,5 га, де повинно бути забудовано 10 будинків, загальною площею 650 м2, з проживанням у середньому 30 чоловік .
ВИЗНАЧЕННЯ ОБСЯГІВ ЖИТЛОВОГО БУДІВНИЦТВА.
ЖИТЛОВИЙ ФОНД
Головними вимогами у розрахунку обсягу житлового будівництва села
Загірне на розрахунковий термін, є перелічені умови:
- кожна сім`я повинна мешкати в окремому будинку;
- кожен будинок повинен бути комфортним для його мешканців та обладнаний
всіма видами якісного комунального обслуговування;
- проектом передбачається будівництво садибного житла малоповерховими одноквартирними будинками у кількості 10 штук.
Обсяг житлового становища та його будівництва:
Існуючі малоповерхові садибні будинки у кількості – 0 шт., становлять загальну
площу житлового фонду села 650 м2.
Таблицею наведено перелік ділянок,крім існуючих з розміщенням садибного житла для населення на розрахунковий період.(додаток до існуючого житлового фонду)
№

1.

Квартал /
вулиця

Кількість Площа, га Кількість
будинків
мешканці

вул.Центральна

Підпис і дата

Замість інв. №

10

Інв. № ориг.

Розрахунковий період

2,5

30

2017-2032

Земельні ділянки заплановані під будівництво садибного житла дозволяють розмістити 10 будинків, які по рішенню громади будуть розподілені таким
чином:
- для категорії переселенців – 10% - 1 шт.
- для іншого міграційного населення – 10% - 1 шт.
- для учасників АТО та інших пільгових категорій – 20% - 2 шт.
- для місцевих мешканців ( Мирненської громади)– 60% - 6 шт.
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Після реалізації основних положень генерального плану, житловий фонд
села Загірне буде складати:
- малоповерхові садибні житлові будинки з проектного розрахунку,додатково
нові
10 – 650 м2;
- загальне населення на кінець проектного періоду, (з реалістичного варіанту)
-14 чол.;
-відношення житлової площі до загальної площі села
-14,6 м2/га
3.12 Напрями розвитку вулично – дорожньої мережі, транспорту, інженерної інфраструктури.
Поздовжня планова структура села з парарельними вулицями з’єднаними
проїздом, забезпечує найсприятливіші умови для інженерної підготовки території, розвитку вдалої транспортної схеми.
Таблицею надається характеристика існуючої транспортної структури та
проектного розвитку.
№

Довжина
дороги
(м)

Ширина
(м)

Площа,
м2

Вид покриття

Центральна
Проектна
Провулок проектний
Проїзд (на сході села)
Проїзд (на заході села)

3
790
810
150
520
320

4
6
6
6
3
3

5
4740
4860
900
1560
960

6
ас
ас
ас
ас
ас

Разом

2590

Назва вулиці

З/П

Інв. № ориг.

Підпис і дата

Замість інв. №

1
1
2
3
4
5

2

13020

Таким чином, сучасні вулиці з асфальтобетонним покриттям складають
1630 м або 7 260 м2, проектні вулиці - 960 м, або 5760 м2.
Існуюче покриття доріг частково знешкоджене і потребує відновлення,загальним об’ємом до 30% від транспортної довжини. При відновлені дорожнього покриття,влаштуванні тротуарів з павільйоном громадської зупинки
забудова села придбає вигляд завершеного сучасного населеного пункту.Тим
більше, що цей напрямок у розвитку села,повинні підтримати відповідні заходи з благоустрою та озелененню середовища.
Інженерні мережі спідручно розташовуються відповідно технічних вимог.
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ІНЖЕНЕРНІ СПОРУДИ
1.Водопостачання та водовідведення
На початок розробки проекту генерального плану села Загірне водоспоживання населеного пункту відсутнє.
Водоспоживання села на кінець розрахункового періоду:
1. Проектне населення 30чол. х 230 л/д = 6 900 л/д.
2. Проект. кількість селянських фермерських господарств. 10 шт., із них:
- 2 –з вигодовування свиней до 30 голів;
- 2- по утриманню корів до 40 голів;
- 2- птахівничі до 200 голів;
- 4 –рослинницькі.
Таким чином водоспоживання ФГ складає:
2х30х15л/д=900 л/д для свиней на відгодовування;
2х40х115л/д=9200 л/д для корів;
2х200х2л/д=800 л/д для курей,качок,гусей.
4х150х6лх2=7200 л/д для парників усіх типів (по 6л на 1м2 2 рази на день)
Разом по фермерським господарствам: 18 100 л/д.
3.Громадських офіс ( 2 робочих місця): 2х15л/д=30 л/д
Розрахункова потреба у воді 18,13 м3/доб. становить сумарне водоспоживання проектних об`єктів разом. Водопостачання споживачів відбувається
централізовано з існуючоъ водопостачальної 4 свердловин загальним дебетом
46 м3/год. Ця свердловина, а також свердловини в с.Чарівне та Мирне поєднані
в одну систему для водозабезпечення сіл та господарчих потреб.
Якість води вцілому задовільна, але вода жорстка. Жорсткість води складає 13,5 мг/ екв , при допустимій для Запорізької області 7-8 мг/екв.
л

л
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Таким чином необхідно передбачити пом’якшення води.
Довжина водопостачальних мереж по селу складає 1,810 км.
Водовідведення.
Господарсько-побутова каналізація по відведенню забруднених побутовофекальних стоків, як і споруд по їх очищенню, у селі відсутні.
Для сільських поселень,як правило слід передбачати очистку стічних вод
на спорудах біологічної очистки у штучних умовах (біологічні фільтри різних
типів, аераційні споруди).
Загальний злив побутових стоків з садибної забудови житла , з урахуванням дренажного поглинання від загального об`єму 34%, становитиме: водоспоживання (проектне) – 6,93 м3 – 2,36 м3/добу, залишається 66%, або – 4,57
м3/добу.
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Приймаючи до уваги, що будівництво біологічних очисних споруд починається з мінімальної потужності починаючи з 100м3/доб. (об’єм каналізаційних
стоків з вимог ДБН 360-92**), возведення таких об’єктів з меньшою ніж 100м3/
доб потужністю, є економічно недоцільним.
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На перспективу у кожному подвіррі проектної садибної житлової забудови
передбачено облаштування накопичувачів – септиків з передбаченим додатковим розташуванням біофільтра сад, як доочистка другої сходинки.
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Принципова схема очищення стоків виробничих підприємств, аналогічна
технологічної системі житлової забудови. Головні підприємства села, сільсько –
господарські виробництва фермерські господарства, мають окрему самостійну
систему очистки забруднених стоків локального характеру, біологічного і механічного призначення, з потужністю, відповідно об`єму виробництва.
Поверхневі води тваринницьких ФГ повинні направлятися по відкритій
системі водостоків в локальні сховища-збірники та після відповідної обробки
використовуватися для зрошення сільськогосподарських культур.
2. Газопостачання
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Газопостачання села Загірне на попередні 3-5 роки передбачено з використання зріджженого газу.
Джерелом газопостачання є балони зрідженого газу, які використовується
населенням для приготування їжі та горячої води для сан.гігієничних потреб.
Обмінний пункт балонів знаходиться в м.Гуляйполе

3.Теплопостачання.
У більшості житлового фонду села для опалення житла та споруд фермерських господарств передбачено встановлення окремих котлів на твердому палеві та встановлення сонячних колекторів для нагріву теплоносія (води) на кожному будинку.
4.Телефонізація.
Існуючі кілька абонентів від АТС Мирненської сільської Ради не мають
стабільного,якісного зв’язку,обладнання не відповідає вимогам часу. З поліпшенням умов життєдіяльності, виникає необхідність розвитку нової системи
інтернету, переходу на кабельну систему або найбільш сучасну передову технологію – волоконну оптику, що забезпечить швидкість, якість та економічність зв`язку.
5. Електропостачання.
Електропостачання села Загірне здійснюється від КТП, при довжіні
електроліній 0,4кв до 2 км з III категорією надійності.
Загальне навантаження на час реалізації генплану становитиме:
1.Житлові будинки 10 шт.х5кВт =50 кВт/г
2. Громадський офіс фермерів -10 кВт/г
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3. Ангари ФГ 10 шт.х 25 кВт =250 кВт/г
4. Освітлення вулиць – 1кВт/г
5. Свердловини -12 кВт/г
6. Сонячна електростанція -10 кВт/г
Загальне навантаження на кінець розрахункового терміну складатиме 333
квт/г
Розрахункова потужність споживання електроенергії селом, приймається з
урахуванням нерівномірності споживання енергії, або «Коефіцієнту попиту»
К-0,3(нерівномірності споживання електроєнергіі) .
333квт/г х 0,3 = 99,9 квт/г
333квт/г – 99,9 квт/г = 233,1 квт/г .
Загальне навантаження на рік:
(233,1 кВт/г х24 г)х 365днів =2 041 956 кВт/рік
3.13 Заходи з інженерної підготовки та захисту територій
На території села Загірне не виявлені такі негативні природні явища, як
геологічні деформації, гідрологічні та метеорологічні різко контрастні зміни
сезонного характеру. Відсутні об`єкти, потенційно небезпечні для життєдіяльності людей в цілому середовища, а також оборонного, або загальновійськового
призначення.
Усі заходи, що до захисту населення села, з безпечної ситуації у мирний та
військовий час, розробляються окремо з закритою інформацією, організацією
ТОВ «Пожзахист 2006» і не підлягають розповсюдженню через документацію
проекту генерального плану.
Відносно існуючого природного рельєфу, територія села має спокійний,
мало визначений по перепадах геодезичних позначок рельєф (до 3м) з загальним напрямком ухилу - північний –захід і середньою величиною «і» -0,005%о,
що забезпечує зберігання гумусної поверхні існуючої ріллі, від її ерозії при
опадкових зливах.
Максимальні габаритні проміри території села становлять із сходу на захід
-1180м і з півдня на північ- 580м.
Таблицею доведено загальне становище вертикального планування села.
№

Назва вулиць

1
2

Центральна
Проектна

Геодезичні
позначки
макс-мінім
100-97,8
99,7-96,0

Різниця

2,2
3,7

Довжина Величина
м
ухилу
«і» %о
790
0,003
810
0,004

Напрямок
ухилу
на захід
на захід
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Проект генерального плану передбачає по вулицях села організоване одностороннє відведення дощових стоків за межі житлової забудови з влаштуванням відкритих кюветів з твердим оснуванням, відповідно існуючому рельєфу
вулиць, загальною довжиною 1800м. Середній об’єм дощових стоків становить
780 м3/добу.
Вертикальне планування вулиць розробляється проектною документацією
з обов`язковим урахуванням особистостей рельєфу,категорії вулиць,розмірів та
напрямків схилів,конфігурації кутового розчинення та системи водовідведення.
Виконання робіт з вертикального планування,потребує обов`язкового забезпечення вдалого сполучення транспортного та пішохідного руху та водовідведення поверхневих вод.
Можливість виконання цих умов надає поєднання у точці перетинання вулиць,їх різна категорія.Тобто,поперечний профіль головної вулиці,залишається
не змінним,а другорядна вулиця змінює профіль двоскатного на односкатний.При варіанті перетинання рівнозначних вулиць,обидві переходять з двоскатного на односкатний профіль.
Заперечується утворення водоскиду дощового потоку поперек головної вулиці,утворення ізольованих поглиблень,збираючих дощову воду в місцях відсутності дощової каналізації.
Головними вимогами до інженерної підготовки мають бути:
- збереження існуючого рельєфу;
- збереження насаджень і грунтів;
- відведення поверхневої води, утворюючої ерозію грунтів;
- мінімальні земельні об`єми при виконанні робіт з підсипки та зрізанню при
створенні проектного профілю;
- максимальне використання гумусного грунту на рекультивацію земель.
Пропозиції проекту генерального плану з питань інженерної підготовки
території села Загірне,доведені відповідними кресленнями проекту.
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3.14 Пропозиції щодо охорони навколишнього природного середовища
При реалізації генерального плану,треба враховувати подальше збереження існуючих,та нових санітарних і обмежуючих зон між промислововиробничими територіями та житловою забудовою.
Найбільш агресивними джерелами забруднення середовища села Загірне
можуть стати лише самі фермерські господарства в разі вибору такої діяльності, як вигодовування свиней та скота, птахівництва. Але проектом обмежена
потужність тваринництва для збереження СЗЗ до житла – 50м.
Виконання ремонтних робіт по вулицях села,влаштування проїздів,тротуарів та інших елементів благоустрою , насадження фруктових садів,
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використання альтернативних видів енергетики ,значно поліпшить навколишнє
середовище.
Найважливішим фактором охорони навколишнього природного середовища, насамперед, є бажання громади села жити в чистому, сучасному, зеленому та прогресуючому населеному пункті.
Протипожежні заходи.
В селі Загірне відсутнє пожежне депо,та пожежні резервуари, і обслуговування населеного пункту з цього питання передбачено проектним пожарним
депо сусіднього села Мирне.
Санітарна очистка.
Згідно ДБН 360.92 при нормі накопичення побутових відходів для населення - 300 кг на людину у рік; об`єм відходів складатиме:
300 кг х30 чол. = 9,0 м3/рік
для підприємства: 800 кг х 10 шт. = 8,0м3/рік
в цілому по селу 9,0 м3/рік+8,0 м3/рік =17,0м3/рік.
Вивезення побутових відходів передбачено на полігон твердих побутових
відходів в селі Зелене Гуляйпільського району на відстані 28 км.
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3.15 Пропозиції щодо збереження та охорони нерухомих пам`яток культурної спадщини
На території та за сучасними межами села Загірне Гуляйпільського району
Запорізької області наявна пам’ятки археології місцевого значення:
1. Курган (охоронний № 2889), розташований 4,0 км на південний схід
від східної околиці села. Рішенням виконкому Запорізької обласної ради народних депутатів 28.06.1988 №202, курган включено до списку пам’яток історії та
культури Запорізької області та встановлено охоронну зону-5м підніжжя кургану.
В 2015році було виявлено археологічний об’єкт – курганний могильник з
2 курганів, за 3,4 км на південний схід від с. Загірне.
Виходячи з того, що всі пам’ятки культурної спадщини знаходятся за межами села, проектні рішення генерального плану с.Загірне не впливають на їх
існування.
3.16 Рекомендації щодо встановлення режиму використання територій,
визначених для майбутніх містобудівних потреб
Визначені генеральним планом території села, різного функціонального
призначення, для майбутніх містобудівельних потреб, підлягають поетапній
реалізації, рахуючи ступінь потреб.
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Проект генерального плану села Загірне пропонує таке поетапне освоєння
території:
I етап (2018 – 2022 р.)
1. Вулиця Центральна -50% будівництва житла та ФГ;
2. Дитячий майданчик та місце збору громади.
II етап (2023 – 2027 р.)
1.Вулиця Центральна -50% будівництва житла та ФГ;
2. Сонячна електростанція
III етап (2028 – 2032 р.)
Громадський офіс фермерів
Кожну територію забудови під конкретний етап, заздалегідь, до початку
будівництва, передбачено підготувати з інженерного устрою,розташуванню інженерних мереж.
До початку розробки ділянок під їх пряме проектне призначення, ці землі потребують систематичного оброблення і використання за сільськогосподарським напрямком,за рішенням громади.
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3.17 Рекомендації щодо розроблення плану зонування території, або
черговості використання плану зонування її окремих частин та детальних планів територій
Генеральний план, розроблений з ЗОНІНГом, дозволяє органам місцевого самоврядування приймати рішення щодо розміщення нового будівництва,
або реконструкції існуючих об`єктів. Органам містобудування та архітектури
надавати умови та обмеження забудови земельних ділянок та будівельні паспорти.
3.18 Озеленення території ландшафтно-рекреаційній площі населеного
пункту.
Проектна площа зелених насаджень загального користування села Загірне
складає 1,29 га, якщо додати озеленення присадибних ділянок 0,69 га загальна
площа озеленення складатиме 1,98 га, при проектній кількості населення 30
осіб становить на одного мешканця 66 м.кв. при нормі - 63 м.кв.
Нормативні розриви зелених насаджень від конструктивних елементів бу
дівель та споруд:
Будівлі та споруди, об`єкти Відстань від будівлі, споруди, об`єкту до осі «м»
інженерного благоустрою
стовбур дерева
чагарнику
Зовнішня стіна будівлі і спору5,0
1,5
ди
Край тротуару та садової дорі0,7
0,5
жки
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3.19. Мережі розташування об’єктів і місць утилізації побутових відходів, а також місць захоронення тварин.
Мирненською сільською радою розроблені організаційні дії по збиранню
та вивезенню з кожного села сільради,у тому рахунку і з Загірне, твердих побутових відходів на полігон побутових відходів в с.Зелене Гуляйпільського району з обов`язковим дотриманням санітарно-захисної зони(500м),а також конструктивного виконання його влаштування,та режиму знезараження відходів,відповідно вимогам санітарно-епідеміологічних норм.
Що стосується поховання тварин,померлих не від інфекційної причини,такий акт здійснюється при особистому дозволі відповідної служби на твариномогильнику, розташованому для кількох населених пунктів біля міста Токмак.
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3.20. Перелік організаційних заходів із реалізації генеральних планів.
Погоджений та затверджений генеральний план з ЗОНІНГом села є базовим
документом для розроблення інших містобудівних та проектних матеріалів, галузевих та соціальних програм.
Згідно Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» на базі
генерального плану в подальшому розробляються детальні плани території за
рішенням сільської ради:
- план земельно – господарського устрою населеного пункту;
- детальні плани, визначені генеральним планом.
Проектна документація:
1.Громадський офіс фермерів
2.Дитячий майданчик з місцем збору громадян
3. Сонячна електростанція
4. Проекти інженерних мереж.
Реалізація генерального плану передбачена на термін 15 років, що визначено розділом 3.16»:
I етап – 2018 – 2022 рр.
II етап – 2023 – 2027 рр.
III етап – 2028 – 2032 рр.
Згідно закону про «Регулювання містобудівної діяльності» ст.17 п 8,9
термін дії генерального плану населеного пункту не обмежується, зміни до генерального плану можуть вноситися не частіше ніж один раз за п`ять років.
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4. Основні показники генерального плану населеного пункту
Розрахунок щільності населення (брутто) для територій садибної забудови
виконується згідно ДБН 360 – 92** С 75. Відповідно таблиці, при площині садибної ділянки від 2500 м2 і вище, кількість садибних ділянок на 1 га становить
4 шт. (при середньому складі сім`ї – 3 чоловіка).
Таким чином, щільність населення села Загірне становитиме:
30 чол. (проектне населення): 44,5 га (існуюча і проектна площа однакові)
= 0,67 чол/ га
Таблиця головних показників проекту:
Село Загірне:
Ч.ч.

Інв. № ориг.

Підпис і дата

Замість інв. №

1
2

Назва показника

Одиниця
виміру

Існуючий
стан

Населення
Територія в межах населеного пункту, всього:
у т.ч.: житлової забудови, всього
садибної
блокованої
багатоквартирної
Громадської забудови, всього
Виробничої, всього (плем.ст)
Комунальної, всього
Складської, всього (господарські
двори)
Транспортної
інфраструктури,
всього
у т.ч. вулично-дорожньої мережі
зовнішнього транспорту (залізниця)
Ландшафтно-рекреаційної та озелененої, всього
у т.ч. загального користування
лісів
Дач та садівницьких товариств
Природно-заповідного
фонду,
всього
Водних поверхонь

осіб
га

0
26,6

Етап
20182032р.
30
44,5

»
»
»
»
»
»
»
»

0
0
------0

2,5
2,5
------0,85

0
----

0
----

»

0,726

1,302

»
»

0,726
----

1,302
----

»

----

1,29

»
»
»
»

----------

1,29
----------

»

----

----
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3

4

Інв. № ориг.

Підпис і дата

Замість інв. №

5

Сільськогосподарських угідь
Інші території
Житловий фонд, всього:

у т.ч.: непридатний житловий фонд
Розподіл житлового фонду за видами забудови:
садиба
блокована
Багатоквартирна (3 буд.)
Середня житлова забезпеченість
населення загальною площею
Вибуття житлового фонду, всього:
непридатного
Придатного у зв`язку з реконструкцією
Нове житлове будівництво, всього:

»
»
тис.м2
Кількість
квартир
»

21,4
0,2
0
0

30,56
---0,650
10

----

----

----

----

»
»
»
2
м /чол.

0
-----------

10
----------

тис.м2
»
»

-----------

----------

.м2

----

650

Кількість
квартир
»
»
»

----

одноквартирне садибне
блоковане
багатоквартирне
Об`єкти громадського обслуговування:
дитячі дошкільні заклади, всього
тис.місц
ь
загальноосвітні школи, всього
»
лікарні, всього
тис.ліжо
к
поліклініки, всього
тис. відвідувань
за зміну
амбулаторії, всього
»
фельдшерсько-акушерські пункти Об`єкт
(для сільських населених пунктів),
всього
пожежні депо, всього
Об`єкт/

----------

10
-------

----

-----

-------

-------

----

----

--------

-------

----

---Лист

042/2017-ПЗ
Зміна Кіл.у
ч.

Лист

№ док.

Підпис

Дата

38

пожежних
автомобілів

Інв. № ориг.

Підпис і дата

Замість інв. №

6

7

Вулично-дорожня мережа та транспорт населеного пункту
Довжина вулиць і доріг, всього
у т.ч. для міських магістралей (окремо загально-міського та районного значення)
для сільських вулиць і доріг усіх
категорій
Щільність вулиць і доріг, всього
у т.ч. для міських магістралей (окремо загально-міського та районного значення)
для сільських вулиць і доріг усіх
категорій
Довжина подвійного шляху ліній
міського (сільського) пасажирського транспорту, всього
у т.ч. автобуса
тролейбуса
трамвая
швидкісного трамвая
метрополітену
міської залізниці
Щільність мережі наземного пасажирського транспорту
Загальний рівень автомобілізації

км
»

1,63
----

2,59
----

»

1,63

2,59

км/км2

0,22
----

0,2
----

0,22

0,2

км

----

----

»
»
»
»
»
»
км/км2

----------------------

----------------------

машин
на
1
тис.чол.
»

0

10

0

10

----

---

0

0,01813

у т.ч. рівень автомобілізації легкового автомобільного транспорту
Кількість місць постійного збері- машино
гання автомобілів (за складом па- - місць
рку та видами зберігання – гаражі,
відкриті автостоянки)
Інженерне забезпечення
Водопостачання
Сумарний відпуск води
тис.м3/до
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бу

Інв. № ориг.

Підпис і дата

Замість інв. №

8

Потужність головних споруд водопроводу
Каналізація (господ.-фікальн)
Загальне надходження стічних вод
»
Сумарна потужність очисних спо»
руд (локальні господ.-фікальні)
Електропостачання
Сумарне споживання електроене- млн.кВт
ргії
х
год./рік
Потужність сонячної електростанМВт
ції
Теплопостачання
Потужність централізованих джеМВт
рел тепла, всього
Подача тепла, всього
»
Газопостачання
Споживання газу, всього
млн.м3/рі
к
Інженерна підготовка та захист
території
Захист території від затоплення:
Площа підтоплення
га
протяжність захисних споруд км
дамба
Намив, підсипання території
га
Берегоукріплення
»
Пониження рівня ґрунтових вод
»
Регулювання русел рік/водойм
км/га
Протиерозійні, протизсувні, проти
га
карстові заходи
Освоєння заторфованих і заболо»
чених територій
Освоєння територій із іншими
складними умовами:
проти просадні заходи
»
сейсмічністю 7 балів і більше
»
Дощова каналізація
км
Очисні споруди дощової каналіза- одиниць
ції

0,046

0,046

------

---------

0

2,041

----

4,0

----

----

----------

----------

----

----

----------

------------

----------------

----------------

----

----

----

----

-------------

---------------
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Санітарне очищення території
Обсяги твердих побутових відходів, всього:
Сміттєпереробні заводи
Кількість
Потужність загальна
Полігони
Кількість
Площа
Звалища
Кількість
Площа

9

тис.т/рік
одиниць
тис.т/рік
одиниць
га
одиниць
га

-------

---0,017

----------------------------

----------------------------

Обгрунтовані документи.
1. Завдання на розробку генерального плану з зонінгом села Загірне Гуляйпільського району Запорізької області.
2. Рішення сесії Гуляйпільської міської ради № 7 від 27.09.2017 р. про
розроблення містобудівної документації «Генеральний план та план зонування
території (у сладі генерального плану) села Загірне Гуляйпільського району Запорізької області.
3. Лист Запорізької обласної державної адміністрації про визначення та врахування державних та регіональних інтересів під час розроблення генерального

Інв. № ориг.

Підпис і дата

Замість інв. №

плану села Загірне №08237/08-24 от 27.10.2017 р.
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