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                                                             1. ВСТУП 

  Генеральний план села Вокзал – Городня Городнянського району 

Чернігівської області розроблено відповідно до укладеного договору між 

Городнянською міською радою та ПП «Портал-М» від 11.10.2017р. № 54/17. 

  Генеральний план села – основний планувальний документ, який 

визначає довгострокові перспективи розвитку населеного пункту, його 

планувальної структури, виробничої, сельбищної,  комунально-складської та 

інших функціональних зон, мережі установ громадського обслуговування 

населення, системи транспорту і інженерного обладнання, принципи охорони 

навколишнього середовища. 

  Проект виконано відповідно до Законів України «Про Генеральну 

схему планування території України»,  «Про регулювання містобудівної 

діяльності»,  ДБН Б.1.1-15:2012 «Склад та зміст генерального плану 

населеного пункту»,  ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування та забудова територій», 

ДСП 173 «Державні санітарні правила планування та забудови населених 

пунктів», роботи, розробленої  ДП УДНДІПМ «Діпромісто» імені Ю.М. 

Білоконя, «Схема планування території Чернігівської області» та інших 

нормативно-правових актів, нормативно-методичних документів (матеріалів) 

Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального 

господарства України. 

Економічні та територіальні розрахунки розвитку села Вокзал - 

Городня показані на період 20 років (орієнтовно станом на 01.01.2039 рік – 

надалі розрахунковий етап). Опорними є дані на 01.01.2019 рік. 

Метою роботи є визначення стратегії розвитку с. Вокзал – Городня 

Городнянського  району та шляхів її реалізації. 

Генеральний план визначає: потреби в територіях для забудови та 

іншого використання; обґрунтовує доцільність зміни межі села; 

пріоритетність забудови та іншого використання території; межі 

функціональних зон, пріоритетні та допустимі види використання території; 

планувальну структуру та композицію забудови; загальний стан довкілля, 
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фактори, що його формують, а також містобудівні заходи щодо поліпшення 

санітарно-гігієнічного стану територій, що мають обмеження 

(природоохоронні, санітарно-гігієнічні, інженерно-будівельні) їх 

використання. 

Генеральний план складається з аналітичної частини, обґрунтувань та 

пропозицій: 

- аналітична частина містить комплексну оцінку сучасного стану села 

та виявляє найгостріші проблеми планувального розвитку; 

- обґрунтування і пропозиції генерального плану  містять прогноз 

планувального розвитку, принципові напрямки у вирішенні 

містобудівних проблем та покращання життєвих умов населення. 

Пропозиції щодо перспективного розміщення забудови, базуються 

на об’єктивній характеристиці територій, їх потенціальної 

придатності під різні види використання. 

 Городнянська міська рада має керуватися генеральним планом під 

час: 

- підготовки обґрунтування пропозицій щодо зміни меж села; 

- підготовки вихідних даних для розробки планів земельно-

господарського устрою території села; 

- вирішення питань щодо розташування об’єктів містобудування та 

проектування об’єктів нового будівництва, здійснення 

реконструкції,  капітального ремонту та упорядкування території;  

-  вирішення питань вибору, вилучення, надання у власність чи 

користування земельних ділянок, надання дозволу на будівництво 

об’єктів  містобудування; 

- організація  розроблення та затвердження зонінга, детальних планів 

території, планів червоних ліній, іншої містобудівної документації; 

- організація проведення грошової оцінки землі; 

- розроблення і затвердження місцевих містобудівних програм та 

програм соціально-економічного розвитку; 
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                    2. ПРИРОДНІ УМОВИ СЕЛА  ВОКЗАЛ – ГОРОДНЯ 

                                                Місцеположення, рельєф 

 Село Вокзал – Городня належить Городнянському району, який 

безпосередньо межує з Російською Федерацією і республікою Білорусь і 

входить до складу Городнянської міської ради. 

 Згідно з Генеральною схемою планування території України,  

Городнянський район входить у Чернігівську обласну та Чернігівську 

міжрайонну системи розселення. Чернігівська обласна система розселення є 

складовою частиною Київської міжобласної системи розселення. 

 Село Вокзал – Городня розташоване у північній частині Чернігівської 

області у зоні мішаних лісів. Територія села відноситься до Городнянського 

фізико-географічного району. Відстань до обласного центру – 60 км, до 

районного центру – 0,5 км. Через станцію Вокзал – Городня проходить 

залізниця Санкт-Петербург – Сімферополь. 

 У геоморфологічному відношенні село знаходиться у межах 

Чернігівського Полісся (Городнянської рівнини). Це слабо погорбована 

моренно-зандрова  рівнина з блюдцеподібними зниженнями. Загальна площа 

села Вокзал – Городня становить   346,299 га. 

                                                                     Клімат 

    Клімат району розташування села Вокзал – Городня атлантико-

континентальний.   Характеристика кліматичних умов, основних 

метеорологічних показників, необхідних для обґрунтування і прийняття 

рішень по забудові, наведена за даними Чернігівського обласного центру з 

гідрометеорології (таблиця 1.1).                                                                                                             

 Метеорологічні характеристики і коефіцієнти, які визначають умови 

розсіювання  забруднюючих речовин в атмосферному повітрі населеного 

пункту с. Вокзал- Городня  Городнянського району Чернігівської області. 

                                                                                                                       

                  Таблиця 1.1               

Температура 

повітря, 0С 

                                         Місяць За 

рік   1   2  3   4   5   6   7   8   9  10  11 12 

Середня -5,2 -3,7 1,8 9,2 16,0 19,2 21,1 19,8 13,9 7,1 2,8 -2,3 8,3 

Середній -7,8 -6,6 -2,2 3,7  9,7 13,2 15,1 13,3  8,9 3,1 0,4 -4,5 3,9 
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Мінімум 

Абсолютний 

Мінімум 

-27 -32 -21 - 6  -2   5   8   4   -1 -13 -13 -25 -32 

Середній  

максимум 

-2,3 -0,2 6,4 15,0 22,5 25,2 27,3 26,6 20,0 11,8  5,4  0,1 13,2 

Абсолютний 

максимум 

  9 15 21 29  33  34  37  40  35  24  18  12 40 

  

К-ть опадів, мм 

 

                                               Місяць За 

рік   1   2   3   4    5    6   7   8    9   10  11  12 

Середня 49 41 37 33 68 64 75 40  46  41 50 55 599 

                                                 

                             Середня за рік повторюваність напрямків вітру, % 

  Північ північний     

схід 

   схід південний 

схід 

південь південний 

захід 

   захід північний 

захід 

      9         7     12       13     14        11      19       15 

                 

Середня максимальна температура повітря за 5 днів найтеплішого місяця 

року -                                                                                                        31,60 С      

Середня мінімальна температура повітря за 5 днів найхолоднішого місяця 

року -                                                                                                        -17,60 С 

Швидкість вітру, повторюваність 5 %  і більше -                               4-5м/сек                                                                                

Коефіцієнт, який залежить від стратифікації атмосфери, А -             180                                     

Коефіцієнт рельєфу місцевості -                                                                 1                                                                                                 

                                                                                                                                                                                                                                              

                                     Геологічна будова  

В геоструктурному відношенні територія с. Вокзал – Городня 

 розташована в межах північного борту Дніпровсько-Донецької 

западини. В геологічній будові приймає участь складний комплекс 

кристалічних утворень докембрію та потужна товща осадових відкладів 

девонської, кам’яновугільної, пермської, тріасової, юрської, крейдової, 

палеогенової, неогенової та четвертинної систем. 

У районі с. Вокзал – Городня розташована поверхня докембрійської 

(кристалічної) основи, що залягає на глибині 1350,0 метрів. Вона 

представлена кристалічними і осадово-метаморфічними утвореннями 

нижньоархейського віку. 
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                                   Гідрогеологічні умови 

Гідрогеологічні умови с. Вокзал – Городня визначаються 

приуроченістю території до північного борту Дніпровсько-Донецької 

западини, що обумовлює наявність великої кількості розташованих 

водоносних горизонтів, віднесених до відкладів різного віку (від 

докрейдових до четвертинних).   

                                      Ґрунтовий покрив  

Згідно з ґрунтово-географічним районуванням, територія с. Вокзал – 

Городня відноситься до південнотайгової підзони дерново-підзолистих 

ґрунтів. Ґрунтовий покрив представлений дерново-підзолистими різностями 

на водно-льодникових відкладах, а також дерновими оглеєними ґрунтами на 

суглинистих відкладах і лучними ґрунтами. 

Дерново-підзолисті ґрунти розповсюджені на вододільних ділянках, 

дернові оглеєні – в замкнутих пониженнях, лучні – в заплаві. Дерново-

підзолисті ґрунти мають вміст гумусу до 1 %.                          

                       Інженерно-будівельна оцінка території 

Відповідно до схеми інженерно-геологічного районування України с. 

Вокзал – Городня відноситься до території незначної складності будівельних 

умов освоєння. Підземні води по відношенню до бетону мають загально-

кислотну агресивність. В плані сейсмічної характеристики територія 

відноситься до несейсмічної зони – 5 балів (карта ОСР 2004-А України, ДБН 

В.1.1-12:2014 «Будівництво у сейсмічних районах України».  

Ґрунти за типом просідання – непросадні. За умовами складності 

інженерно-будівельного освоєння територія села, в основному, сприятлива 

для будівництва. Це ділянки зі спокійним рельєфом. Ґрунтові води залягають 

на глибині більше 2,5 м від поверхні. Ухили поверхні складають 0,5 – 8,0 %. 

Літологія ґрунтів представлена суглинками, супісями, пісками.   
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                      Інженерно-будівельна оцінка території                       

                                                               Таблиця 1.2                                              

Природні 

фактори 

Сприятливі 

для 

будівництва 

С Індекс Малосприятливі 

для будівництва 
М Індекс Рекомендовані 

заходи 

 Оцінка фактора  Оцінка фактора   

Ухил 

рельєфу 

0,5-8 % А менше 0,5; 8-15 % А вертикальне 

планування 

Інженерна 

геологія, 

грунти 

допускають 

зведення будівель і 

споруд без 

влаштування 

штучних основ і 

складних 

фундаментів 

І потребують 

влаштування 

нескладних штучних 

основ і фундаментів 

І  

Ґрунтові 

води 

допускають 

будівництво без 

проведення робіт 

по зниженню рівня 

грунтових вод  

Г   Г  

    Оцінка існуючої ситуації, стану навколишнього середовища 

Згідно з ДБН Б.2.2-12:2018 «Планування і забудова територій», ДСП 

173-96 «Державні санітарні правила планування та забудови населених 

пунктів» в Генеральному плані визначились планувальні обмеження: 

- санітарно-захисна зона від діючого кладовища – 300,0 м; 

- охоронна зона ЛЕП 10 кВ – 10,0 м по обидві сторони; 

- санітарно-захисна смуга від регіональної  автомобільної дороги 

загального    користування місцевого  значення Р-13 Чернігів – Городня – 

Сеньківка,  яка має дві  смуги руху і відноситься до ІУ технічної категорії, – 

50,0 м; 

- виробничі підприємства ІУ -У класу шкідливості, санітарно-захисна 

зона – 100 м  та 50,0 м відповідно; 

- охоронна зона свердловин – 30,0 м; 

- охоронна зона водонапірної башти – 15,0 м; 

- охоронна зона газопроводу середнього тиску – 5,0 м по обидві 

сторони; 

- охоронна зона газопроводу високого тиску – 7,0 м по обидві сторони; 
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- звалище твердих побутових відходів – 500 м; 

- санітарно-захисна зона від осі крайньої залізничної колії – 100 м. 

У складі генерального плану розроблена «Схема існуючих 

планувальних обмежень» в М1:2000. 

                                  3. АНАЛІТИЧНА ЧАСТИНА   

Поселення Городня відоме з часів Київської Русі до татарського 

періоду. У 14 столітті воно занепало. Територія поселення увійшла до складу 

Великого князівства Литовського. У 1503 році ці землі захопила Московська 

держава.  

У писемних джерелах Городня вперше згадується у 1552 році як місто 

Московії, коли разом з іншими московітами тут мобілізували людей на війну 

проти Татарстану – у так званий Казанський похід. 

У 1618 році Городня повертається до складу українських воєводств 

Речі Посполитної.  Городня стає містечком і центром Городнянського округу. 

У 1957 р. Городня отримала статус міста. У 1989 р. у м. Городня 

почалось виробництво кольорових телевізорів  «Агат». Це був єдиний 

районний центр на території колишнього Радянського Союзу, в якому 

випускалась високотехнічна на той час продукція. 

На відстані 0,5 км від міста Городня знаходиться село Вокзал – 

Городня, на території якого розташована станція, через яку проходить 

залізниця Санкт – Петербург. Село Вокзал – Городня входить до складу 

Городнянської міської ради. 

Згідно з діючим генпланом м. Городня, розробленого інститутом 

«Діпромісто» у 1981 році (м. Київ), територія населеного пункту мала 

збільшиться за рахунок включення в його межі села Вокзал – Городня. 

Особливості економічного та соціального розвитку міста Городня в 

останні 10 – 15 років пов’язані з докорінними змінами в суспільстві та 

надзвичайно складною економічною ситуацією, яка негативно позначилась 
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на розвитку населеного пункту Городня та с. Вокзал – Городня, яке так і не 

було включене в межі міста. 

Генеральний план окремо на територію села Вокзал – Городня не 

розроблявся.                                                                 

     Населення    

За даними Городнянської районної державної адміністрації чисельність 

населення   с. Вокзал – Городня  станом на 01.01.2018  р.  складає 865 осіб, із 

них:  

- діти від 0 до 16 років – 125 осіб, у тому числі: 

- діти від 0 до 6 років – 38 осіб; 

- діти від 6 до 16 років – 87 осіб; 

- населення працездатного віку 568 осіб;   

- населення старше працездатного віку  – 172 особи 

Скорочення чисельності населення, яке спостерігалось на початку 90 

років в цілому по Україні, відбулось і на території Городнянського району. 

Починаючи з 1994 р., внаслідок падіння народжуваності, підвищення 

смертності, від’ємного міграційного руху, спостерігалося скорочення 

чисельності населення с. Вокзал-Городня. Докорінні зміни у суспільстві та 

надзвичайно складна економічна ситуація негативно позначилися на 

розвитку с. Вокзал-Городня, яке не було включено в межі м. Городня. 

Враховуючи сукупність передумов, які впливають на процеси 

природного відтворення населення і демографічного навантаження на 

суспільство, збільшення чисельності населення села Вокзал - Городня 

можливе, головним чином, за рахунок механічного притоку населення.     

                                      Зайнятість населення 

Станом на 01.01.2018 р. на території с. Вокзал-Городня  чисельність 

працездатного населення складає 568 осіб. Кількість працюючих в різних 

галузях, в тому числі мешканців села,  наведена нижче.         

                                                                            Таблиця 3.1 

                                      

                                       Галузі виробництва 

кількість 

працюючих 

всього 

кількість 

працюючих 

мешканців 

села 

Лісове господарство та деревообробка        306         33 

Підприємство Облавтодор         17          8 

Комбікормовий завод         71          8 

Автозаправна та газонаповнювальна станція          14          - 

Хлібопекарське підприємство         47         11 
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Сільське господарство           3           3 

Всього        458         63 

 

Частина працездатного населення с. Вокзал-Городня працевлаштована 

у м. Городня та інших населених пунктах.           

          

                               Соціальна інфраструктура 

Існуюча система обслуговування населеного пункту Вокзал - Городня 

представлена наступними об’єктами:  

- фельдшерсько-акушерський пункт по вул. Вокзальній, 9; 

- бібліотека по вул. Вокзальній, 9;   

- магазини змішаної торгівлі: по вул. Залізничній, 1а; по вул. 

Вокзальній, 2а; по вул. Вокзальній, 43. Загальна торгівельна площа складає 

155 м2; 

- кафе (недіюче) на 30 місць по вул. 1-го Травня, 100а.  

Система обслуговування села Вокзал – Городня  недостатньо 

розвинена. Це пояснюється тим, що населений пункт розташований в 

безпосередній близькості ( 0,5 км) від м. Городня, в якому система соціальної 

інфраструктури забезпечує, в тій чи іншій мірі, обслуговування населення 

установами та підприємствами освіти, охорони здоров’я, фізкультури та 

спорту, культури і мистецтва, торгівлі, побутового обслуговування, 

банківської сфери, зв’язку.  

Мережа установ освіти м. Городні складається із 2-х загальноосвітніх 

шкіл на 1876 місць, гімназії на 1200 місць, спеціальної школи-інтернату на 

200 місць та 2-х дитячих дошкільних закладів на 336 місць. 

Позашкільні установи представлені центром дитячо-юнацької 

творчості, станцією юних техніків, дитячою юнацько-спортивною школою, 

школою мистецтв. 

Мережа установ охорони здоров’я та соціального забезпечення 

включає центральну районну лікарню на 220 ліжок, поліклініку на 300 

відвідувань за зміну, відділення швидкої допомоги на 2 автомобіля, 

психоневрологічний інтернат на 185 місць, 2 аптеки. 
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З установ культури в місті розташовані будинок культури на 922 місця, 

2 бібліотеки з книжковим фондом 90,2 тис. томів та історично-краєзнавчий 

музей. 

У місті розміщується більше 100 магазинів, торгові павільйони, кіоски. 

Функціонують підприємства громадського харчування, баня на 20 

помивочних місць, перукарня на 12 робочих місць. 

Фізкультурно-спортивні споруди представлені стадіоном загальною 

площею 2,2 га та спортивним залом, площа підлоги якого становить 384 м2. 

В місті розташовані відділення банків, цех електрозв’язку, поштове 

відділення.   

Таким чином, мешканці с. Вокзал – Городня можуть користуватись 

багаторівневою системою обслуговування безпосередньо у м. Городня 

(епізодична, періодична та повсякденна). В той же час, генеральний план 

міста Городня (2011 р.), надаючи характеристику сучасного стану населеного 

пункту, виявив відставання рівня розвитку соціальної сфери від потреб 

населення: недостатня кількість установ культури, закладів побутового 

обслуговування, спортивних залів загального користування, відкритих 

площинних споруд, басейнів.  

Враховуючи викладене, головною метою розробки генерального плану 

населеного пункту Вокзал-Городня є обґрунтування довгострокової стратегії 

планування і забудови території села, а також створення середовища з 

високим рівнем життєдіяльності населення.   Генпланом у розділі «Система 

громадського обслуговування»  надаються пропозиції щодо розміщення 

об’єктів соціальної інфраструктури. 

Житловий фонд с. Вокзал – Городня представлений  індивідуальною 

садибною забудовою, в основному, одноквартирного типу у кількості 226 

будинків та квартирними житловими будинками у кількості 33 одиниць. 

Житловий фонд населеного пункту представлений в табл. 3.2. 
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                  Житловий фонд та населення с. Вокзал - Городня                                                                                                                

           Таблиця 3.2                                                                                       

Поверховість житлового 

фонду 

                                     Існуючий стан 

Житловий фонд, м2 Будинків/квартир     Населення,осіб 

Житловий фонд:               20816             259          865 

багатоквартирні 

одноповерхові будинки 

              5317            33/89            

садибні одноповерхові 

будинки 

            15499             226  

 

                         Господарський комплекс с. Вокзал-Городня    

Господарський комплекс с. Вокзал-Городня представлений 

підприємствами  лісового господарства  (ІУ клас шкідливості, СЗЗ – 100м); 

харчової промисловості - хлібопекарське виробництво – (У клас шкідливості, 

СЗЗ – 50м);  ДП «Укрспирт» (ІУ клас шкідливості, СЗЗ – 100м), на даний час 

підприємство не функціонує; сільськогосподарської галузі  - комбікормовий 

завод (ІУ клас шкідливості, СЗЗ – 100м); підприємством «Облавтодор»  (У 

клас шкідливості, СЗЗ – 50м). На території села по вул. Залізничній 

розташована нафтобаза ТОВ «Мезоніт» (І клас шкідливості, СЗЗ - ), 

потужності якої на даний час не задіяні. По вул. 1-го Травня розташована 

автозаправна станція (У клас шкідливості, СЗЗ – 50м).     

Котельні підприємств  лісового господарства, філії Облавтодору, 

комбікормового заводу працюють на відходах деревообробки та 

забезпечують власні потреби. Сушарки підприємства ХПП працюють на 

газовому паливі та забезпечують власні потреби.                                              

                         Інженерна інфраструктура                                              

    Водопостачання  

Джерелом водопостачання с. Вокзал-Городня є підземні води 

Дніпровсько-Донецького артезіанського басейну.  

Водопостачання 3-поверхового житлового будинку по вул. 1 Травня 

здійснюється від  свердловини комбікормового заводу потужністю 25 м3/год 

або 600 м3/добу.  
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Населення садибної забудови с. Вокзал-Городня використовує воду із 

власних свердловин та шахтних колодязів.     

                                 Водовідведення 

 На території с. Вокзал-Городня відсутня централізована система 

каналізації. Стічні води від житлової та громадської забудови надходять у 

вигреби, які допускають насищення нечистотами поверхневі шари ґрунту, що 

не відповідає сучасним нормам гігієни та природоохорони.  

Системою каналізаційних споруд та мереж забезпечений 

комбікормовий завод, розташований по вул. Вокзальній, від території якого 

стічні води через каналізаційну насосну станцію надходять на поля 

фільтрації  у південному напрямку за межами села.  До каналізаційних  

мереж  підключений 3-поверховий житловий будинок по пров. 1 Травня. 

                               Санітарне очищення території    

Вивіз твердих побутових відходів з території населеного пункту 

здійснюється на стихійне звалище площею біля 3 га, яке розташоване на 

відстані 1 км від с. Вокзал-Городня. Стихійне звалище підлягає закриттю та 

рекультивації з наступним постійним санітарним контролем території..  

Вивіз побутових відходів необхідно здійснювати на Городнянський 

полігон ТПВ та РПВ, власником якого є Городнянська міська рада, 

балансоутримувач – КП Городнянське ВУ ЖКГ (відстань – 8,3 км). Площа 

полігону ТПВ складає 19 га,  розрахунковий термін експлуатації до 2050 р.  

                                       Теплопостачання 

Опалення та гаряче водопостачання кварталів садибної забудови – 

автономне, від побутових газових та твердопаливних котлів, які 

розміщуються у кожній житловій будівлі.      

Котельні комбікормового заводу, лісового господарства, облавтодору 

працюють на дровах та відходах деревообробки та забезпечують власні 

потреби. Сушарки підприємства ХПП працюють на газовому паливі.  
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                                          Газопостачання 

Газопостачання с Вокзал-Городня здійснюється від магістрального 

газопроводу «Дашава-Київ-Брянськ-Москва» через Городнянську ГРС. На 

території с. Вокзал-Городня по вул. 1-го Травня розташований ГРП, до якого 

надходить газ високого тиску. Після ГРП  газопровід середнього тиску 

надходить до пташника, розташованого у західному напрямку за межами 

села, нафтобази по вул. Залізничній, яка на даний час не функціонує, та  до 

сіл Ясенівка, Бутівка у східному напрямку. Газопровід низького тиску, 

прокладений по вулицях 1 Травня, Вокзальній, Залізничній, Луговій,  

забезпечує  споживання природним газом житлову забудову населеного 

пункту. 

                                    Планувальна структура 

Житлові території села Вокзал-Городня  представлені здебільшого 

садибною забудовою одноквартирного типу, яка розташована вздовж вулиць 

села: 1-го Травня, Вокзальній, Луговій, Залізничній, пров. Вокзальному. 

Головною вулицею  села   є вулиця 1-го Травня, яка водночас виконує роль  

регіональної автомобільної дороги загального користування місцевого 

значення Р-3 Чернігів – Городня – Сеньківка, санітарно-захисна смуга якої 

становить 50 м.  Село Вокзал – Городня з північного заходу на південний 

схід перетинає залізниця на 4 колії.  По вул. Залізничній, 1 розташований 

залізничний вокзал, територія якого відноситься до зони транспортної 

інфраструктури.  

Громадський  центр села Вокзал – Городня не сформований. 

Планувальна структура с. Вокзал – Городня довільна, відсутнє чітке 

функціональне зонування території, в житлові райони садибної забудови 

вздовж вулиць місцями вклинюються промислові території. Виробничі та 

комунально-складські території зосереджені переважно в південній та 

південно-західній частинах населеного пункту. 
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                             Існуюче використання  території.                 

                                                                                                      Таблиця 3.3.                                                                                                                                                                                                                     

                                  Показники                     Існуючий стан 

             Га           % 

Територія у межах населеного пункту 

всього,  у т.ч.: 

       346,299         100 

1. Територія житлової садибної забудови        66,084          19,08 

2. Територія громадської забудови          0,603          0,174 

3. Територія виробничої забудови        38,33        11,07 

4. Територія комунально-складської  забудови        3,781              1,09 

5. Територія вулично-дорожньої мережі        8,224             2,37 

6. Територія інфраструктури зовнішнього 

транспорту (залізничний вокзал) 

       0, 8487           0,24 

7. Територія відведення залізниці в межах 

населеного пункту 

       0,2065          0,06 

8. Територія водних поверхонь         2,361          0,682 

9. Території сільськогосподарського 

призначення 

    107,3             30,98 

10. Інші території відкриті без рослинного 

покриву або з незначним рослинним 

покривом 

     118,561                 34,24    

 

  4. ОБГРУНТУВАННЯ ТА ПРОПОЗИЦІЇ РОЗВИТКУ ТЕРИТОРІЇ  

      СЕЛА 

 Перспектива розвитку села Вокзал-Городня визначається  із наявності і 

можливості використання територіальних ресурсів для сельбищного, 

господарського та громадського освоєння.   

 За прогнозами ООН, Україна потрапила в п’ятірку країн з найвищими 

темпами скорочення населення. Згідно з прогнозом чисельності та статево-

вікової структури населення, визначеного в роботі «Схема планування 

території Чернігівської області» спеціалістами  Інституту демографії  та 

соціальних досліджень НАНУ (м. Київ), чисельність населення Чернігівської 

області буде зменшуватись:  загальне зменшення населення коливатиметься 

у межах 10,4 – 17,0 тис. осіб на рік. 
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 Перспективна чисельність населення села Вокзал - Городня визначена 

спираючись на комплексний аналіз сучасного стану розвитку демографічних 

процесів у Городнянському районі з урахуванням реалізації положень 

стратегії демографічного розвитку України та раціонального використання 

наявних, в межах населеного пункту, вільних територіальних ресурсів. 

Виходячи лише з демографічних процесів, чисельність населення с. Вокзал - 

Городня  на кінець розрахункового етапу генерального плану (2039 рік) 

зменшиться. 

 Враховуючи наявність вільних територій, придатних для житлово-

громадського будівництва та виробничого використання,  потенційну 

інвестиційну привабливість села за рахунок розвитку його господарського 

комплексу та промисловості, місця розташування (близькість розвиненого 

районного центру м. Городня), а також зростання міграційного руху 

населення країни, в тому числі із східних районів України (переселенці 

Донбаського регіону), в генеральному плані прийнятий прогнозний варіант, 

який передбачає зростання кількості мешканців.  

Перспективну чисельність населення села Вокзал - Городня  на кінець 

розрахункового періоду  (2039 рік) приймаємо  1000 осіб. 

 Пріоритетним напрямком забезпечення економічного зростання села, 

скоріше всього, має бути деревообробна промисловість: лісопильна,   

виробництво столярних виробів, виготовлення будматеріалів з відходів 

деревини; вирощування  сільськогосподарської продукції та можливий 

розвиток виробництва, пов’язаний з її переробкою.  На території 

Городнянського району розташовані родовища цегляно-черепичної 

сировини, піску будівельного для виробництва скла, торфу, що 

стимулюватиме виробництво неметалевих виробів, які використовуються в 

будівництві.     

                  Перспективна структура зайнятих с. Вокзал - Городня 

 На розрахунковий етап проектом пропонується  збільшення кількості 

зайнятих в с. Вокзал - Городня. Найбільша кількість зайнятого населення за 
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прогнозом на кінець розрахункового періоду буде зосереджена у 

деревообробній промисловості, сільському господарстві, торгівлі,  

транспорті та зв’язку, а також на підприємствах за межами села.                                          

 Генеральним планом на території населеного пункту  пропонується 

створення нових робочих місць для зайнятості працездатного населення. 

Необхідно відзначити, що основні об’єкти соціальної інфраструктури на 

сьогодні зосереджені на території  м. Городня, але повсякденний рівень 

обслуговування мешканців села повинен відповідати вимогам соціально-

гарантованого мінімуму послуг. З цією метою генеральним планом 

розглядається подальше зміцнення системи громадського обслуговування на 

території населеного пункту шляхом нового будівництва об’єктів 

обслуговування. Це дасть можливість збільшити кількість робочих місць для 

працездатного населення та надходжень до міського бюджету. 

                                      5. ЖИТЛОВЕ БУДІВНИЦТВО 

 Перспективна забудова с. Вокзал – Городня, в основному, 

пропонується на   вільних від забудови ділянках в північному, північно-

східному та північно-західному районах села. Це подальше формування 

вулиць Вокзальної та Залізничної. Кількість вільних ділянок для садибної 

забудови становить 70, при середньому розмірі домогосподарства для 

сільського населення Городянського району - 2,4, приріст населення с. 

Вокзал – Городня буде становити 168 осіб. На кінець розрахункового періоду 

(2039 р.) приймаємо населення села – 1000 осіб. 

 Проектом пропонується будівництво садибної забудови 

одноквартирного типу у розмірі 10,5 тис. м2 загальної площі,  кількість 

будинків - 70, середній розмір будинку  орієнтовно 150,0 м2. 

 На розрахунковий етап, враховуючи існуючий житловий фонд  (20,816 

тис. м2), загальний житловий фонд  становитиме – 31,316 тис. м2, кількість 

будинків всього, враховуючи багатоквартирні будинки, – 259.    Середня 

житлова забезпеченість в цілому по селу становитиме 31,32  м2.  Нижче, в 
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таблиці 5.1, наведена інформація щодо існуючого та перспективного 

житлового фонду села Вокзал-Городня. 

                                                                                                                                           

                                        Таблиця 5.1                    

                                 

Тип 

забудови 

       Існуючий стан 

              

Нове 

будівництво 
                Всього 

     розрахунковий етап 

житл. 

фонд,м2 

будин- 

ків/кв. 

населе- 

ння, 

всього 

житл. 

фонд,м2 

будин- 

ків 

житл. 

фонд,м2 

будин-

ків 

населе- 

ння, 

всього 

багатокварт.  

будинки 

садибні 

будинки 

 

5317 

 

15499 

  33/89 

 

   226 

         - 

 

  10500 

     - 

 

    70  

    5317 

 

   25999 

33/89    

 

   296 

   

Всього 20816     259    865    10500     70    31316      329     1000 

 

                       6. АРХІТЕКТУРНО – ПЛАНУВАЛЬНА  ОРГАНІЗАЦІЯ  

      ТЕРИТОРІЇ 

             В територіальному  розвитку села Вокзал - Городня спостерігається 

утворення   сельбищної території, яка має довільну організацію вулично-

дорожньої мережі із чотирьох вулиць та двох провулків (Залізнична, 

Вокзальна, 1-го Травня, Лугова, пров.1-го Травня та пров. Вокзальний) і 

житлових кварталів вздовж них. Головною планувальною  віссю села є 

вулиця 1-го Травня, яка перетинає село з південного заходу на схід і 

водночас є регіональною автомобільною дорогою загального користування 

місцевого значення Р-13 Чернігів – Городня – Сеньківка. 

 Планувальну структуру можна назвати компактною, але територія села 

не має цілісного планувального завершення, інтенсивність її використання 

нерівномірна. 

 Відповідно до пропозиції Городнянської міської ради генеральним 

планом с. Вокзал-Городня передбачено винесення за межі населеного пункту 

(південно-східний напрямок) нафтобази, яка на даний час не діє. Територія 

вказаної нафтобази розташована  по вул. Вокзальній фактично в оточенні 
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житлової забудови, що порушує містобудівний регламент – сукупність 

обов’язкових вимог до використання земельних ділянок, що встановлюються 

у межах відповідних територіальних зон. 

 У  південній частині села зосереджена велика кількість промислових 

підприємств (комбікормовий завод, деревообробка, лісове господарство), 

санітарно-захисні зони від яких до житлової та громадської забудови не 

завжди витримуються. Генеральним планом пропонується передбачити у 

південному напрямку (за межами села) територію для розміщення 

підприємств ІІІ, ІУ та У класу шкідливості, які потребують встановлення 

санітарно-захисних зон 300м, 100м та 50м відповідно. Розвиток нового 

промислового району  та можлива поступова передислокація на його 

територію працюючих на даний час підприємств, який відокремлений від 

житлової зони населеного пункту, позитивно вплине на подальший розвиток 

с. Вокзал-Городня, сприятиме оздоровленню сільського середовища,  

підвищить рівень екологічного стану.   

 Система планувальних обмежень представлена головним чином 

санітарно-захисними зонами від промислових підприємств, виробництв, 

об’єктів комунального призначення. Формування санітарно-захисних зон  

виробництв слід розробляти в комплексі з проектом будівництва 

(реконструкції) підприємства, тобто проблема організації СЗЗ є складовою 

виробничо-технологічного процесу самих підприємств. Головне завдання 

підприємств, що їх створюють,  полягає в упровадженні новітніх технологій з 

подальшим погодженням скорочення даних нормативів СЗЗ до мінімально-

можливих розмірів.  

 На території села розташовані два кладовища: діюче - по вул. 

Залізничній з порушенням СЗЗ до житлової забудови (300м) та недіюче по 

вул. 1 Травня, яке вважається офіційно закритим на підставі рішення 

виконавчого комітету Городнянської міської ради від 21 червня 2019 року 

№157. Санітарно-захисна зона від зазначеного кладовища до житлової 
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забудови (300м) не витримана і впродовж 20 років (кладовищний період) 

зберігається.  

 Після закінчення кладовищного періоду СЗЗ може бути зменшена до 

100м, а при відповідному рівні упорядкування території – кладовище може 

бути переведено під парк або сквер. 

   За пропозицією генплану кладовище по вул. Залізничній також 

підлягає закриттю, поховання на ньому повинні  припинитись. Після 

закінчення кладовищного періоду (20 років) – санітарно-захисна зона від 

закритого кладовища може бути встановлена 100м. При цьому,  умовою 

скорочення СЗЗ є забезпечення всієї житлової забудови централізованим 

водопостачання та водовідведення. Території закритих кладовищ після 

завершення кладовищного періоду, при відповідному рівні упорядкування, 

можуть бути відведені під парки та сквери ( ДСанПіН 2.2.2.028-99 «Гігієнічні 

вимоги щодо облаштування і утримання кладовищ в населених пунктах 

України»). 

 За інформацією Городнянської міської ради традиційні поховання 

померлих с. Вокзал-Городня будуть здійснюватись на кладовищі м. Городня, 

вул. Аеродромна, відстань – 2,3км. 

 По території села прокладені газові мережі низького, середнього та 

високого тиску, які мають охоронні зони 2м, 5м, 7м відповідно по обидві 

сторони від газопроводів, а також проходить  лінія електропередачі ЛЕП 10 

кВ, яка має охоронну зону 10м по обидві сторони. 

 Розмір смуги відведення залізниці згідно з оперативними даними 

відділу Держгеокадастру у Городнянському районі складає від 54м у районі 

ДП «Укрспирт» до 100м у районі залізничного переїзду та 124м у районі 

колишнього паливного складу. 

                 Функціональне зонування території села Вокзал - Городня 

 В основу розробки проектного функціонального зонування території 

села Вокзал – Городня покладені наступні принципи: 

- створення чіткого функціонального зонування; 
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- розробка планувальної структури, яка здатна забезпечити оптимальні умови 

проживання: рівень інженерного благоустрою, озеленення, обслуговування, 

зручні транспортні зв’язки з місцями прикладання праці та відпочинку; 

- оздоровлення сільського середовища за рахунок заходів з інженерної 

підготовки території, організації санітарно-захисних зон та охоронних зон 

об’єктів,  забезпечення санітарної очистки села. 

 З метою створення раціональної планувальної структури села, 

враховуючи ситуацію, яка склалась, а також проектні рішення генерального 

плану, виділені наступні функціональні зони:  

 - громадська Г;  

 - житлова зона Ж; 

- ландшафтно-рекреаційна зона Р-3; 

- зона транспортної інфраструктури ТР; 

- зона інженерної інфраструктури ІН; 

- виробнича зона В; 

- комунально-складська зона КС; 

- спеціальна зона С-4; 

- зона сільськогосподарського призначення СВ; 

- зона земель  історико-культурного призначення ІК. 

Громадська зона Г включає: 

- зону загальносільського центру (зона Г-1):  враховуючи той факт, що 

центр села  Вокзал-Городня не сформований, генеральним планом 

пропонується у західній частині села, в районі вулиці Вокзальної, побудувати 

нову вулицю (вул.Проектна),  вздовж  якої сформувати центральну частину 

села, а саме: розмістити будинок культури, виконати благоустрій прилеглої 

території та спланувати площу для зібрання мешканців села у святкові  та 

пам’ятні дні;  

 - зону навчальну (Г-3-1), до якої входить територія дошкільного 

навчального закладу по вул. Проектній;  
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- зону спортивну (Г-4-1), до якої входять території спортивних та 

дитячого майданчиків. 

Крім того, до громадської зони (Г)  віднесена територія розміщення 

об’єкту повсякденного обслуговування (Г-2-1): генеральним планом 

запропоновано розміщення будинку побуту по вул. 1 Травня, в якому 

передбачити відділення зв’язку та ощадбанку; 

- лікувальну зону (зона Г-5-1) по вул. Вокзальній, 9, на якій 

знаходиться фельдшерсько-акушерський пункт та бібліотека; 

- торгівельну зону (зона Г-6) - це території,  на яких розташовані 

заклади торгівлі: магазини по вул. Залізничній, 1а, по вул. Вокзальній, 2а, по 

вул. Вокзальній, 43, кафе по вул. 1 Травня, 100а (недіюче), яке за 

пропозицією генплану підлягає реконструкції з підвищенням рівня 

благоустрою прилеглої території.  

Житлова зона Ж  представлена районами розвиненої садибної житлової 

забудови (Ж-1). Житлова зона включає ділянки садибних житлових будинків 

(переважні види використання) та ділянки городів, садів (плодових та 

декоративних дерев, кущів), квітників, сінокосів,  для випасу худоби (це 

супутні види використання). 

 Ландшафтно-рекреаційна зона Р-3 – це озеленені  території загального 

користування, що призначаються і використовуються для відпочинку 

населення (площі парків, скверів, садів, водойм). Благоустроєні території з 

таким призначенням у селі Вокзал-Городня відсутні, але генпланом 

передбачається створення зелених зон (скверів)  загального користування з 

необхідним для відпочинку обладнанням та використанням існуючих водойм  

на території населеного пункту по вул. Вокзальній, 1 Травня, в районі вулиці 

Лугової.   

 Зона транспортної інфраструктури ТР, в залежності від ситуації, що 

склалась на території с. Вокзал-Городня, представлена: 

 - зоною відводу залізниці ТР-1-1; 
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 - зоною інфраструктури зовнішнього транспорту (залізничний вокзал) – 

ТР-1-2; 

 - зоною транспортної інфраструктури ТР-2: території вулиць, доріг в 

межах червоних ліній. Територією села Вокзал-Городня проходить 

регіональна автомобільна дорога загального користування місцевого 

значення Р-13 Чернігів – Городня – Сеньківка, яка має дві смуги руху, 

відноситься до ІУ технічної категорії, ширина смуги відведення автодороги 

становить 22,0 – 34,0 м, інтенсивність руху транспортних засобів складає 

близько 990 авто/добу, санітарно-захисна смуга становить 50 м. 

 Зона інженерної інфраструктури ІН, до якої відносяться: головні 

об’єкти електромереж (зона ІН-1) та головні об’єкти водопостачання, 

каналізації, газопостачання (зона ІН-2).    

 Виробнича зона В представлена підприємствами ІУ класу шкідливості 

В-4 (комбікормовий завод, лісове господарство) та підприємствами У класу 

шкідливості В-5 (Облавтодор, деревна обробка,  хлібопекарське 

виробництво, АЗС). Нафтобаза (ТОВ «Мезоніт») та ДП «Укрспирт» - на 

сьогодні недіючі об’єкти. Крім того, генпланом передбачається перенесення 

нафтобази  за межі населеного пункту у південно-східному напрямку.  

 У південному напрямку села, на вільній від забудови території, 

пропонується розвиток виробничої зони для підприємств ІІІ, ІУ та У класу 

шкідливості.  

 Подальше функціонування існуючих промислових об’єктів на території 

села з недотриманням санітарно-захисних зон до житлової забудови вимагає 

впровадження сучасних екологічно безпечних і ресурсозберігаючих 

технологій, модернізації підприємств, залучення інвестицій у їх розвиток.  

 Комунально-складська зона КС представлена територіями кладовищ 

(КС-3): існуючого по вул. Вокзальній,  яке розташоване з порушенням 

санітарно-захисної зони до житлової забудови (300м) і підлягає закриттю за 

пропозицією генплану, та нового кладовища, розташованого у південно-
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західному напрямку за межами населеного пункту з дотриманням санітарно-

захисної зони до житлової забудови. 

 За інформацією Городнянської  районної державної адміністрації 

кладовище по вул. 1 Травня закрите для традиційних поховань з 1990 року. 

За таких обставин, територія існуючого закритого кладовища може бути 

запропонована до переведення в меморіальний парк без встановлення 

санітарно-захисної зони ( ДСаНПіН  “Гігієнічні вимоги щодо облаштування і 

утримання кладовищ в населених пунктах України»). 

 Спеціальна зона озеленення С-4 представлена територіями озеленення 

вздовж залізниці, нового кладовища, нафтобази після її перенесення із 

району житлової забудови та по периметру виробничої території у 

південному напрямку села.   

 Зона сільськогосподарського призначення СВ – це землі, які 

використовуються    для багаторічних насаджень, городів, ріллі, сіножатей, 

пасовищ, господарських шляхів і прогонів. Такі території  розташовані в у 

північній, південно-західній та  східній частинах села.  

 Зона історико-культурного призначення ІК. Відповідно до інформації 

Департаменту культури і туризму, національностей та релігій суцільне 

обстеження с. Вокзал-Городня Городнянської міської ради не проводилося. 

Відомості про наявність об’єктів археології у межах села відсутні. 

 Згідно з п.6 розділу 1 ст. 6, ст. 30, п.2 ст. 37   Закону України «Про 

охорону культурної спадщини» Городнянській міській раді при реалізації 

рішень генерального плану, іншої містобудівної документації або вирішенні  

будь-яких питань землекористування, необхідно враховувати вимоги цього 

закону, які унеможливлять руйнування чи знищення об’єктів  археологічної 

спадщини. 

  7. СИСТЕМА ГРОМАДСЬКОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ 

  У складі генерального плану с. Вокзал-Городня виконано розрахунок 

ємності об’єктів обслуговування відповідно до норм ДБН Б.2.2-12:2018 та 
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проектної чисельності населення села на кінець розрахункового періоду 

(2039 р.) – 1000 осіб. 

 Основними принципами раціональної організації системи громадського 

обслуговування в межах села є: 

 - повне задоволення потреб населення в різних видах послуг; 

 - забезпечення, по можливості, рівноцінних умов обслуговування 

населення центральної та периферійної зон села. 

 Розрахунок необхідної ємності установ і підприємств обслуговування 

для населення села виконано на підставі нормативів забезпеченості, які 

відображають соціально-гарантований рівень відповідно до ДБН Б.2.2-

12:2018 «Планування і забудова територій». 

 Розрахунок потреби в установах та підприємствах соціальної 

інфраструктури здійснювався диференційовано з урахуванням організації 

багаторівневої системи обслуговування, яка враховує різні рівні 

обслуговування населення села: епізодичний, періодичний і повсякденний. 

 В таблиці 7.1. представлені результати проведеного розрахунку 

нормативних ємностей об’єктів громадського обслуговування населення с. 

Вокзал-Городня на кінець розрахункового періоду (2039 р.) і перспективну 

кількість населення – 1000 осіб. 

              Розрахунок нормативних ємностей об’єктів соціальної     

     інфраструктури 

                                                                                                                      Таблиця 7.1     

                                                                                                                     

 

Найменування установ,  підприємств 

Одиниця 

виміру 

Нормативна  

величина з 

розрахунку на 

1000 чоловік 

населення     

 

 

   Ємність 

                                                    1. Заклади освіти 

Заклади дошкільної освіти (85%)    місць           43         43 

Заклади загальної середньої освіти    місць           94         94 

                                    2. Заклади охорони здоров’я, соціального захисту                                                 

Фельдшерський пункт   об’єкт за завданням 

на проектуван- 

ня у сільських 

  населених  

   пунктах без  

           1 
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     лікарень і                       

амбулаторій з  

     кількістю 

жителів понад  

      200 чол. 

            

Аптека групи УІ – УІІ      об’єкт        0,143        0,143 

Амбулаторія відвідувань 

у зміну для 

дорослих,  

для дітей 

 

 

      10-15 

        4-5 

 

 

         15 

          5 

                                          3.Фізкультурно-оздоровчі і спортивні споруди                                                                     

Фізкультурно-оздоровчі споруди 

(спортивний зал) 

     кв.м   не менше 300 

кв.м на село з 

населенням до 

2 тис. осіб 

    

        300 

                4. Заклади культури та мистецтва, культурно-видовищні та дозвіллєві              

Клубні заклади і центри культури та 

дозвілля 

місць 

відвідування 

    300-500 (при 

к-ті жителів до 

1000 осіб)      

        400 

Культові споруди об’єкт за розрахунком 

та завданням 

на проектув.  

         -   

Масові бібліотеки тис.од. 

збереження 

          3           3 

5. Підприємства торгівлі, харчування (заклади ресторанного господарства) та  побутового   

обслуговування 

Магазини  продовольчих товарів       кв.м         

   торгової 

     площі 

          80          80 

Магазини непродовольчих товарів      кв.м 

 торгової      

    площі     

          40         40 

Підприємства  харчування 

- повсякденне 

- періодичне 

    місць         

            7 

           20  

        

          7 

         20   

Підприємство побутового обслуговування   робочих 

     місць 

            2           2 

               6. Організації та установи управління, кредитно-фінансові установи  

                                                    та підприємства зв’язку  

Відділення зв’язку 1 об’єкт на 

1000 осіб 

          0,16           0,2 

Відділення та філії ощадного банку операційне 

місце 

  1-2 тис. осіб          1 

                              7. Організації житлово-комунального господарства 

Пожежне депо     пожежна 

автомашина 

    1 (до 1тис.    

        осіб)   

          

Кдадовище традиційних поховань          га           0,1          0,1 
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 Дитяча дошкільна установа. У с. Вокзал-Городня дитяча дошкільна 

установа відсутня. Водночас забезпеченість дитячими дошкільними 

закладами м. Городня (відстань до села 0,5км) складає 76,8% від потреби, 

тобто у населеному пункті Вокзал-Городня необхідно передбачити 

будівництво дошкільного закладу ємністю 50 місць. Генеральним планом 

пропонується побудувати такий заклад по вул. Проектній у західній частині 

села. 

         Загальноосвітня установа.  У с. Вокзал-Городня загальноосвітня 

школа відсутня.    

На території міста Городня достатньо шкільних закладів освіти, загальна 

забезпеченість якими складає 184,9%.  Таким чином, процес навчання дітей 

с. Вокзал-Городня до кінця розрахункового періоду може залишитись без 

змін і відбуватись у м. Городня. 

 Заклади охорони здоров’я. Мережа установ охорони здоров’я м. 

Городня включає центральну районну лікарню на 220 ліжок, поліклініку на 

300 відвідувань за зміну, відділення швидкої допомоги та інші медичні 

заклади. Забезпеченість потреб населення у закладах охорони здоров’я 

складає: лікарні - 122,1%, поліклініки – 97,1%, станції швидкої допомоги – 

160,0% аптеки – 177,8%. На території с. Вокзал-Городня функціонує 

фельдшерсько-акушерський пункт. Таким чином, населення с. Вокзал-

Городня на розрахунковий період може гарантовано отримувати різні рівні 

медичного обслуговування - повсякденний у с. Вокзал-Городня; епізодичний 

та періодичний у м. Городня. Така форма обслуговування населення 

залишається з урахуванням реформи галузі медицини, яка на сьогоднішній 

день активно  впроваджується в дію як більш дієва та ефективна. 

 Установи культури , мистецтва, спортивні і фізкультурно-

оздоровчі. Установи такого напрямку на території с. Вокзал-Городня 

відсутні.  Згідно з проведеним розрахунком нормативних ємностей об’єктів  

соціальної інфраструктури у населеному пункті має функціонувати будинок 

культури на 400 місць. У м. Городня такий заклад існує, але його ємність 
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складає 51,1 % від необхідної, тобто задовольнити потреби обох населених 

пунктів він не може. Генеральним планом пропонується будівництво 

будинку культури для мешканців с. Вокзал – Городня на 400 місць та 

передбачити в ньому спортивний зал на площею 300 м2. Такий об’єкт 

планується розмістити по вул. Проектній,   в центрі села.  

 Поруч з територією запланованого будинку культури, на незабудованій 

ділянці, генпланом передбачається розміщення комплексу спортивних 

майданчиків для дорослих і дітей.   

 На території с. Вокзал-Городня розвинена мережа  магазинів 

загальною площею 155 м2 (профіль магазинів – змішана торгівля), але 

відсутній об’єкт громадського харчування. Генеральним планом 

пропонується виконати реконструкцію кафе по вул. 1-го Травня, 100а (на 

даний час не діє), передбачити в ньому відділ кулінарії,  підвищити рівень 

благоустрою прилеглої території з метою отримання сучасного та 

привабливого об’єкту громадського обслуговування. Поскільки кафе 

знаходиться в зоні зовнішнього транспорту (залізниця, регіональна 

автомобільна дорога Р-13 Чернігів – Городня – Сеньківка),  то даний об’єкт 

задовольнить потреби не тільки мешканців села, а і тих, хто приїздить до 

населеного пункту або міста Городня.  

 У селі відсутній будь-який заклад по наданню побутових послуг для 

населення. Генпланом пропонується розмістити по вул. 1-го Травня будинок 

побуту, в якому будуть надаватись послуги по ремонту взуття та одежі, 

побутової  техніки. У цій будівлі доцільно розмістити відділення зв’зку та 

відділення ощадного банку. До будинку побуту пропонується прибудувати 

магазин для мешканців східного району села. 

 На даний час пожежогасіння с. Вокзал-Городня  здійснюється силами 

пожежної частини м. Городня, розташованої в центральній частині міста по 

вул. 1-го Травня.   Відповідно до розрахунку нормативних ємностей об’єктів 

соціальної інфраструктури  в селі необхідно побудувати пожежний пост на 
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одну пожежну машину. Такий об’єкт пропонується розмістити в районі вул. 

1-го Травня, східна частина населеного пункту.   

 На території с. Вокзал-Городня  по вул. Вокзальній з порушенням 

санітарно-захисної зони (300м) до житлової забудови знаходиться  

кладовище, яке  за пропозицією генплану підлягає закриттю.   За 

інформацією Городнянської міської ради кладовище по вул. 1 Травня закрите 

(заповнення  100%). Переведення його території в меморіальний парк 

повинно здійснюватись відповідно до Державних санітарних правил та норм. 

Згідно з виконаним розрахунком нормативних ємностей об’єктів 

соціальної інфраструктури, для здійснення традиційних поховань необхідно 

нове кладовище площею 0,1 га за межами населеного пункту.  За 

інформацією Городнянської міської ради захоронення населення с. Вокзал-

Городня планується на кладовищі (проектна документація виготовляється) у 

м. Городня, вул. Аеродромна. 

 

                              8. ПРОТИПОЖЕЖНІ ЗАХОДИ  

 На сьогодні протипожежний захист с. Вокзал - Городня забезпечується  

Державною пожежно-рятувальною частиною №4 (м.Городня), яка є одним із 

підрозділів Державного пожежно-рятувального загону №1 управління 

Державної служби з питань надзвичайних ситуацій України в Чернігівській 

області.  

 Протипожежний захист с. Вокзал-Городня,  відповідно до виконаного 

розрахунку нормативних ємностей соціальної інфраструктури, 

передбачається силами пожежного посту на один пожежний автомобіль, який 

планується побудувати до 2039 р. у східній частині села в районі вул. 1 

Травня.  

 Кількість одночасних пожеж для с. Вокзал-Городня прийнято згідно з 

ДБН В.2.5 – 74:2013, табл. 3,  в залежності від чисельності населення (1000 

осіб) та поверховості  і складає 1 пожежу. Витрати води на одну пожежу – 10 

л/сек  (36 м3/год). Тривалість гасіння пожежі – 3 год.  
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 Витрати на внутрішнє пожежогасіння будинку культури, будівництво 

якого передбачається генеральним планом, згідно з ДБН В.2.2-16-2005, 

п.14.34 складають 5 л/сек (2 струмені по 2,5 л/сек) (18 м3/год). Тривалість 

гасіння пожежі – 3 год. 

 Розрахункові витрати води на пожежогасіння складуть: 

Qпож.=36х3+18х3=162 м3, в т.ч.: на зовнішнє пожежогасіння – 36х3=108м3; 

на внутрішнє пожежогасіння – 18х3=54м3. 

 Воду для потреб пожежогасіння необхідно використовувати із 

водопровідної мережі, на якій встановлюються колодязі з пожежними 

гідрантами Ф 100мм та радіусом дії кожного до 200м. В разі меншого 

діаметру існуючої водопровідної мережі, її необхідно замінити на Ф 100мм.   

 За відсутності централізованого водопостачання згідно з ДБН В.2.5-

74:2013 «Водопостачання. Зовнішні мережі та споруди. Основні положення 

проектування», для населених пунктів з кількістю мешканців до 5 тисяч 

допускається приймати зовнішнє водопостачання із існуючих водойм з 

урахуванням вимог:  

- забезпечити вільний під’їзд з твердим покриттям дороги до водойми; 

- передбачити розворотний майданчик (пірс) розміром не менше 12х12; 

- встановити поблизу під’їзду відповідний покажчик. 

 На території с. Вокзал-Городня місце водозабору для потреб 

пожежогасіння  можливо облаштувати по вул. Вокзальній біля існуючої 

водойми в центральній частині села.  

 Водопостачання для пожежного депо слід забезпечувати за І 

категорією. 

 Систему електропостачання пожежного депо слід забезпечувати за І 

категорією надійності відповідно до вимог ДБН Б.2.2-12:2018 «Планування і 

забудова територій». 

 З урахуванням пожежної безпеки відповідно до «Правил пожежної 

безпеки України» та ДБН Б.2.2-12:2018 «Планування і забудова територій» в 
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проекті генерального плану передбачаються наступні містобудівні 

протипожежні вимоги: 

- формування житлових утворень, розділених системою вулиць; 

- організація безперервної системи вулиць та доріг для забезпечення 

транспортних зв’язків між житловими кварталами; 

- створення єдиної системи зелених насаджень, які у випадках 

пожежної небезпеки повинні бути шляхами евакуації населення і 

під’їзду пожежних машин. 

Крім цього, забудова села повинна здійснюватись при умові: 

- вибір ступеня вогнестійкості, площі та поверховості  будівель, які 

проектуються, повинно здійснюватись з урахуванням нормативних 

обмежень відповідно до ДБН 1.1-7-2016; 

- дотримання нормативних протипожежних відстаней між будинками 

та спорудами   згідно з табл. 15.2  «Протипожежні відстані між 

житловими, громадськими, адміністративно-побутовими будинками 

промислових підприємств, гаражами, а також до виробничих будинків, 

сільськогосподарських будівель і споруд» ДБН Б.2.2-12:2018;  

- розміщення в’їздів у житлові квартали згідно з п.15.3 ДБН Б.2.2-

12:2018; 

- 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 з п.15.3 «Вимоги до проїздів 

для пожежних автомобілів»  ДБН Б.2.2-12:2018; 

- відстані між виробничими будівлями промислових підприємств, 

будівлями і спорудами сільськогосподарських підприємств в 

залежності від ступеня вогнестійкості приймаються відповідно до табл. 

15.3 ДБН Б.2.2-12:2018; 

- забезпечення протипожежних відстаней від об’єктів оточуючого 

середовища до споруд АЗС рідкого моторного палива слід приймати 
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згідно з табл. 15.5 ДБН Б.2.2-12:2018 «Планування і забудова 

територій»; 

- забезпечення протипожежних відстаней від закритих розподільних 

пристроїв трансформаторних пунктів слід приймати згідно з табл. 15.9 

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

- при будівництві потенційно небезпечних об’єктів передбачити 

заходи, визначені Кодексом цивільного захисту України та Законом 

України  «Про об’єкти підвищеної небезпеки».  

                                      9. ЗЕЛЕНІ НАСАДЖЕННЯ 

Потреби у ландшафтних та рекреаційних територіях населеного пункту 

слід визначати за показниками нормативного забезпечення цими 

територіями постійних мешканців села відповідно до ДБН Б.2.2-12:2018, 

табл. 8.1 з урахуванням фізико-географічного районування території 

України.  

До озеленених територій загального користування населених пунктів 

відносяться багатофункціональні та спеціалізовані парки, сади, сквери, 

озеленені ділянки пляжів, парки-пам’ятники садово-паркового мистецтва та 

інші природні і штучно створені ландшафтні об’єкти. 

 Відповідно до розрахунку, площа територій загального користування 

(парків, садів, скверів, бульварів) при нормативній площі озеленення 

території 12м2/особу і чисельності населення на розрахунковий період до 

1000 осіб повинна складати:  12 х1000 =12000 м2 = 1,2 га. 

 На території с. Вокзал-Городня ділянки зелених насаджень загального 

користування відсутні, але при певних умовах можуть бути організовані в 

районі вулиць Проектної, Вокзальної, Залізничної. Генеральним планом 

пропонується створення системного та рівномірного розподілу об’єктів 

рекреаційного призначення по  території села: на вільних від забудови 

територіях (біля водойм) передбачити комплексний благоустрій, особливо в 

центральній частині населеного пункту: територія клубу, спортивні 

майданчики.  
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 Також в межах населеного пункту розміщуються озеленені території 

спеціального призначення – це ділянки зеленого будівництва вздовж 

залізниці, вулиць,  периметральне обсадження кладовища, промислових 

підприємств та інших виробничих об’єктів.  

           

                     10. ОХОРОНА  КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ 

 

 Відповідно до наданої Департаментом культури і туризму, 

національностей та релігій Чернігівської ОДА інформації (за № 15-996/8 від 

06.04.2017 р.) суцільне археологічне обстеження с. Вокзал – Городня 

Городнянської міської ради  Городнянського району Чернігівської області 

не проводилось.  

 Відомості про наявність об’єктів археології у межах села відсутні. 

 Відповідно до п. 6 розділу 1 ст.6, ст.30, п. 2 ст. 37 Закону України «Про 

охорону культурної спадщини» Городнянська міська рада повинна 

забезпечити збереженість об’єктів культурної спадщини, у тому числі тих, 

які можуть бути виявлені, і заборонити будь-яку діяльність , що створює їм 

загрозу.  

 З огляду на викладене, Городнянська міська рада в своїй діяльності 

повинна керуватись нормами закону, які унеможливлять руйнування  чи 

знищення об’єктів археологічної спадщини, а саме: 

 1. Обов’язкове проведення археологічних розвідок території 

населеного пункту (у тому числі в нових межах) та врахування результатів 

цієї розвідки при передачі земельних ділянок у власність чи користування, у 

тому числі під будівництво. 

 2. Визначення меж територій археологічних об’єктів з їх 

координуванням. 

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

археологічної спадщини для забезпечення їх належної охорони і 

використання відповідно до вимог чинного законодавства (ст.23 Закону 

України «Про охорону культурної спадщини»).  
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 4. Заборона приватизації земельних ділянок під пам’ятками та 

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

спадщини», лист Держкультурспадщини від 06.12.2010 р. № 22-3609/10, 

лист Міністерства культури України від 19.05.2011 р. № 344/22/15 – 11). 

 5. Проведення охоронних археологічних досліджень у випадку 

планування будівництва у межах пам’яток та об’єктів археології (ст. 37 

Закону України «Про охорону культурної спадщини»). 

                      11. ТРАНСПОРТНА ІНФРАСТРУКТУРА 

                                                     Існуючий стан 

 Територією села Вокзал - Городня проходить регіональна автомобільна 

дорога загального користування місцевого значення Р-13 Чернігів – 

Городня – Сеньківка, яка має дві смуги руху, відноситься до ІУ технічної 

категорії, ширина смуги відведення автодороги 22,0 – 34,0 м (праворуч 11,0 

– 17,0 м, ліворуч 11,0 – 17,0 м від осьової лінії дороги), інтенсивність руху 

транспортних засобів складає близько 990 авто/ добу,  санітарно-захисна 

смуга становить 50 м, мости відсутні. 

 У населеному пункті 4  вулиці (1-го Травня, Лугова, Вокзальна, 

Залізнична) та провулки  Вокзальний і  1 Травня.   Головна вулиця села (вул. 

1-го Травня) перетинає територію населеного пункту із південного  заходу на 

північний схід. Ця вулиця в межах села водночас виконує роль регіональної 

автомобільної дороги Чернігів – Городня – Сеньківка.  Відгалуження від 

основної вулиці села (вул. Лугова, Вокзальна, Залізнична) утворюють  

планувальну структуру у вигляді довільних житлових кварталів та 

промислових районів. 

 Проїзна частина вулиць розрахована на дві смуги руху. Продольні 

ухили основних вулиць відповідають нормам.  

 Індивідуальний легковий транспорт мешканців села зберігається на 

присадибних ділянках власників. 
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                                               Проектні рішення 

         Розвиток с. Вокзал - Городня, що передбачається генеральним 

планом, обумовлює необхідність упорядкування вулично-дорожньої мережі 

за рахунок реконструкції існуючих вулиць: розширення та приведення їх 

параметрів до нормативних. 

    Залежно від функціонального призначення та у відповідності до 

діючих норм (ДБН Б.2.2-12:2018 «Планування і забудова територій», ДБН 

В.2.3-5-2018 «Вулиці та дороги населених пунктів») закладені наступні 

технічні параметри реконструкції вулиць: 

- ширина головної вулиці населеного пункту (вул. 1-го Травня) у червоних 

лініях  - 20м;  при кількості смуг – 2 та ширині смуги – 3,5м,  ширина 

проїзної частини вулиці складатиме 7,0 м, найменша ширина тротуару – 1,5 

м; улаштування асфальтобетонного покриття. 

- ширина житлових вулиць у червоних лініях 12,0 – 15,0 м, ширина 

проїзної частини  вулиці складатиме 5,5 м; улаштування асфальтобетонного 

покриття. 

  Оскільки технічні параметри існуючих вулиць в селі не відповідають 

нормативним вимогам на 100%, тому на кінець розрахункового етапу  

необхідно провести їх реконструкцію почергово. 

 Для підвищення якості обслуговування мешканців, необхідно 

передбачити облаштування зупинок громадського транспорту: в районі 

залізничного вокзалу, в районі перехрестя вул. 1 Травня та пров. 

Вокзального та по вул. 1 Травня в районі кафе.   Зупинки автобусів 

необхідно передбачити в місцях тяжіння пасажирських потоків на відстані 

400-800м (відповідно до ДБН Б.2.2-12:2018). 

 Зберігання приватного автотранспорту передбачено безпосередньо на 

присадибних ділянках власників. 

 У складі Генерального плану розроблено креслення «Схема вулично-

дорожньої мережі сільського та зовнішнього транспорту» з поперечними 

профілями вулиць, М 1:2000.   
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                           12. ІНЖЕНЕРНЕ ОБЛАШТУВАННЯ ТЕРИТОРІЇ 

                                                 12.1. Водопостачання 

                                                        Існуючий стан 

 Населення садибної забудови с. Вокзал - Городня використовує воду, в 

основному, із   власних свердловин, розташованих на присадибних 

ділянках, та шахтних колодязів. 

 Для водопостачання 3-поверхового будинку по пров. 1 Травня задіяно 

свердловину комбікормового заводу потужністю 25 м3/год. або 600 м3/добу. 

                                             Проектні рішення 

 Розрахункова потреба у воді населеного пункту  Вокзал - Городня 

визначена відповідно до перспективної чисельності населення  (1000 осіб)  

та підвищеного рівня благоустрою житлового фонду. 

 Норми водопостачання прийняті згідно з ДБН В.2.5-64:2012, табл. А.1 

«Внутрішній водопровід та каналізація» і складають 210 л/добу на одного 

жителя для будинку з газовими водонагрівачами. 

 Розрахункова потреба у воді питної якості для  населення чисельністю 

1000 осіб на кінець розрахункового періоду складе: 0,21х1000х365 = 76,650 

тис.м3/рік.  

 Генеральним планом на кінець розрахункового періоду пропонується 

поступово охопити мережею централізованого водопостачання всю 

забудову села – існуючу та перспективну.  З цією метою генеральним 

планом пропонується будівництво нових трьох свердловин для 

забезпечення населеного пункту об’єднаним господарсько-протипожежним 

водопроводом Ф 100мм: перша свердловина у західній частині села в районі 

нової забудови, поблизу залізничної колії; друга свердловина – у північній 

частині села в районі вулиці Залізничної; третя свердловина в центральній 

частині села між вул. Вокзальною та пров. Вокзальним. Необхідність 

будівництва третьої свердловини залежатиме від резерву існуючої 

свердловини, яка знаходиться в даному районі, поруч із запропонованою 

генеральним планом. 
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 Водопровідну мережу необхідно закільцювати та  передбачити на ній 

колодязі із збірних залізобетонних елементів з установкою запірно-

регулюючої арматури та пожежних гідрантів на відстані один від одного – 

200м. Діаметр водопровідної мережі із встановленими на ній колодязями з 

пожгідрантами повинен бути 100мм.  Водопровідні колодязі можуть бути 

використані як резерв у разі надзвичайних ситуацій та для поливу 

присадибних ділянок.  

 Відповідно до листа Управління охорони здоров’я від 31.03.2017р. № 

01-07/1450  будівництво водопровідних та каналізаційних інженерних 

мереж дозволить здійснити підключення  існуючого фельдшерсько-

акушерського пункту Городнянського ЦПМСД. 

                                           12.2 Водовідведення 

                                                   Існуючий стан 

 На території с. Вокзал – Городня    відсутня централізована система 

водовідведення, крім  комбікормового заводу, стічні води від якого 

перекачуються насосною станцією на власні поля фільтрації, які 

розташовані за межами села у південному напрямку.   

 Стічні води від житлової та громадської забудови надходять у вигреби, 

які допускають насищення нечистотами поверхневі шари ґрунту і не 

відповідають сучасним нормам гігієни та природо охорони.                                                 

                    Проектні рішення 

 В разі відсутності централізованого каналізування житлової та 

громадської забудови населеного пункту, відведення стічних вод необхідно  

здійснювати у септики, замінюючи ними вигреби, які мають суттєві 

недоліки. Враховуючи той факт, що будівництво централізованої мережі 

каналізації с. Вокзал-Городня потребує значних матеріальних витрат та 

часу, необхідно поступово здійснювати заміну вигребів на септики,  які на 

виході можуть забезпечити якість води, якою можна користуватись для 

потреб сільського господарства. 
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 В той же час, будівництво централізованого водовідведення на 

території села значно підвищить якість життя населення. Генеральним 

планом пропонується до кінця розрахункового періоду здійснити 

будівництво каналізаційних мереж та  необхідних об’єктів каналізування 

для організованого відведення стічних вод від забудови з метою їх 

очищення.   

 Велика протяжність мереж каналізації, враховуючи нові райони 

забудови, та перепад відміток поверхні землі передбачає будівництво двох 

насосних станцій та будівництво ділянок напірної каналізації. Будівництво 

КНС пропонується: на пересіченні вулиці 1 Травня і Залізничної та по вул. 

Вокзальній у західній частині села. 

 Після колодязів-гасителів напору стічні води самопливом виводяться 

на очисні споруди з полями підземної фільтрації, які слід розмістити у 

південному напрямку  за межами села. 

                              12.3 Санітарне очищення території 

                                                 Існуючий стан 

 Вивіз твердих побутових відходів з території с. Вокзал - Городня 

здійснюється  на існуюче стихійне звалище твердих побутових відходів, яке 

розташоване на відстані 1 км від населеного пункту, орієнтовна площа 3 га. 

Звалище підлягає ліквідації.  

                                                  Проектні рішення 

 Генеральним планом с. Вокзал - Городня  передбачається 100 % 

охоплення території села планово-регулярною системою збору та вивозу 

твердих побутових відходів. 

 В селі необхідно запровадити роздільну систему збору твердих 

побутових відходів. 

 Згідно з ДБН Б.2.2-12:2019, табл. 11.2 (норми утворення твердих 

побутових відходів) накопичення побутових відходів для садибної забудови 

приймається 350 кг на одну людину на рік в середньому по населеному 
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пункту. Річний об’єм побутових відходів на розрахунковий період складе: 

0,35х1000 = 350 тон/рік. 

 Для забезпечення санітарного очищення території с. Вокзал – Городня 

пропонується здійснювати санітарне очищення шляхом вивезення твердих 

побутових відходів та рідких побутових відходів на полігон, власником 

якого є Городнянська міська рада, балансоутримувач – КП Городнянське 

ВУ ЖКГ (відстань 8,3 км). 

 Вивіз сміття від садибної забудови можливо здійснювати по заявочній 

системі чи по виклику. 

 На території кладовища майданчики для встановлення контейнерів для 

сміття повинні бути огороджені і мати тверде покриття (асфальт, бетон). 

 Існуюче стихійне звалище підлягає рекультивації з можливістю 

будівництва установки по відбору біогазу та наступним постійним 

санітарним контролем території. 

 Правові, організаційні та економічні засади діяльності, пов’язаної із 

запобіганням або зменшенням обсягів утворення відходів, їх збиранням, 

перевезенням, зберіганням, обробленням, утилізацією та видаленням, 

знешкодженням та захороненням, а також з метою запобігання негативного 

впливу відходів на навколишнє природне середовище та здоров’я  людини 

необхідно проводити відповідно до положень Закону України «Про 

відходи».  

                                             12.4. Електропостачання 

                                                   Існуючий стан 

 Електропостачання села Вокзал - Городня  здійснюється від 

електромережі 10 кВ та трансформаторних підстанцій  (у кількості 12- ти 

одиниць), розташованих на території села.   

                                             Проектні пропозиції                                             

 Розрахунок перспективного споживання електроенергії та 

максимальних навантажень для потреб с. Вокзал - Городня  на 

розрахунковий етап будівництва для комунально-побутових та 
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господарських споживачів виконується згідно з ДБН Б.2.2-12:2019 по 

укрупнених показниках електроспоживання, в яких враховується 

громадський та житловий сектор, підприємства комунально-побутового 

обслуговування, зовнішнє освітлення.  

 Закладена в проекті нова житлова площа та комфортність викличе 

збільшення споживання потужності та електроенергії на 1 людину в рік. 

 Зважаючи на вищезазначені фактори, при розрахунку максимальних 

навантажень та споживання електроенергії на існуючий період, в проекті 

прийнята величина питомого електроспоживання на рівні 800 кВт-год 

люд./рік при річній кількості годин використання максимуму електричного 

навантаження 3000 годин. 

 Розрахунок перспективного споживання електроенергії та 

максимальних навантажень на розрахунковий етап виконується з 

урахуванням  досягнутого на теперішній час споживання електроенергії та 

приймається 950 кВт-год.люд./рік при  річній кількості годин використання 

максимуму навантаження 4100 годин. 

 У зв’язку з очікуванням збільшення житлового фонду, забезпечення 

більшого рівня комфортності житла, в т.ч. за рахунок збільшення 

енергоозброєності квартир, а також розширення мережі культурно-

побутового обслуговування населення,  споживання електроенергії та 

потужності в цілому по населеному пункту збільшиться.  

 Результати розрахунків перспективного споживання електроенергії та    

максимальних навантажень приводяться в таблицях  12.4.1, 12.4.2.   

                                                                                                        Таблиця 12.4.1 

 

 

№ 

п/п 

 

         Найменування 

           споживачів 

 

    Річне споживання 

       електроенергії, 

         млн.кВт год 

           Загальне  

навантаження, тис. кВт 

Існуючий 

     стан 

розрахунк.  

     етап 

    2039 р.  

існуючий   

     стан   

розрах. 

  етап, 

 2039 р. 

1. Господарсько-побутові   

потреби населення 

      0,692     0,95      0,231    0,232 
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                                                                                                         Таблиця 12.4.2

                                                                                                                                                                                                                                                                         

 

 

№ 

п/п 

 

 

Найменуван-

ня 

споживачів 

     Загальна  

     кількість 

    мешканців,        

тис.осіб, 

        (N)  

Питома норма, 

кВт час на 1 

мешканця в 

рік, 

           (С) 

 

Річне 

споживання 

електроенергії, 

млн.кВт год. 

(Р) 

Число годин 

використання 

максимуму 

навантаження,          

(Т) 

Загальне 

навантаження 

тис.кВт, (S) 

існ. 

стан, 

2019р. 

розр. 

етап, 

2039р. 

існ. 

стан, 

2019р. 

розр. 

етап, 

2039р. 

існ. 

стан, 

2019р. 

розр. 

етап, 

2039р. 

існ. 

стан, 

2019р. 

розр. 

етап, 

2039р. 

існ. 

стан, 

2019р. 

розр. 

етап, 

2039р. 

  1         2     3     4     5     6     7     8     9    10   11     12 

  1 Садибна 

забудова, 

одноповер. 

 

0,865 

    
  

 

  1,0 

 

  800 

 

  950 

 

  0,692 

 

0,95 

 

3000 

 

 4100 

 

 0,23 

 

 0,232 

         Р = N х С;       S = Р / Т                                                           

 Враховуючи пропозиції генерального плану с.  Вокзал-Городня , в 

цьому проекті пропонується: 

1. Схема зовнішнього електропостачання села на існуючий етап та на весь  

розрахунковий етап може залишитися без змін. 

2. Для підвищення надійності електропостачання села на існуючих 

трансформаторних підстанціях провести заміну зношеного та морально 

застарілого обладнання. 

3. На протязі всього проектного  періоду необхідно проводити 

реконструкцію та розширення електричних мереж 10 кВ та 0,4 кВ, заміну 

зношеного та морально застарілого обладнання, впроваджувати 

енергозберігаюче обладнання та технології. 

4. При забудові проектних площадок слід врахувати  розташування 

існуючих повітряних ліній та передбачити улаштування технічних 

коридорів і охоронних зон. 

 Охоронна зона від ПЛ-10кВ – 10,0 м по обидві сторони лінії від крайніх 

проводів. 

 Підключення до електричних мереж вирішується при подальшому 

проектуванні згідно з технічними умовами енергопостачальної організації. 

 Невідкладні (першочергові) заходи: 
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- провести технічне переоснащення, реконструкцію та модернізацію 

існуючих трансформаторних підстанцій; 

-  провести реконструкцію та розширення електричних мереж 10 кВ та 0,4 

кВ, заміну зношеного та морально застарілого обладнання; 

- забезпечити вуличне освітлення всіх вулиць населеного пункту по 

окремому проекту; 

- впровадження енергозберігаючого обладнання та технології, особливо 

виробничого сектору. 

                                          12.5 Теплопостачання 

                                           Існуючий стан 

 Опалення та гаряче водопостачання житлових кварталів садибної 

забудови – автономне, від побутових газових і твердопаливних  котлів, які 

розміщуються у кожній будівлі. 

                                         Проектні рішення 

 Архітектурною частиною генерального плану території намічені 

напрямки подальшого планування населеного пункту для перспективного 

його розвитку. 

 Генеральним планом пропонується збільшення обсягів житлового 

фонду за рахунок забудови вільних ділянок територій у північному, 

північно-західному та північно-східному напрямках населеного пункту.  

 Подальший розвиток системи теплопостачання села вирішується з 

урахуванням нових споживачів. Витрати тепла передбачаються на  системи 

опалення та гарячого водопостачання. 

 За основне паливо прийнято природний  газ. 

 Найбільш ефективним є впровадження в енергетику села теплових 

насосів, а також переведення існуючих об’єктів газопостачання на тверде 

паливо. 

 Слід зазначити, що розвиток напрямку використання нетрадиційних і 

відновлених джерел енергії в значній мірі сприятиме покращанню 
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екологічного стану навколишнього природного середовища с. Вокзал – 

Городня.                                                                                                       

                                                 Енергозбереження 

 Одним із головних напрямків роботи Городнянської міської ради 

повинно бути  ефективне використання енергоресурсів. 

 Необхідно підвищувати фінансування на заходи з енергозбереження. 

 Для забезпечення скорочення обсягів споживання паливно-

енергетичних ресурсів визначені наступні завдання: упровадження 

енергозберігаючих заходів за рахунок заміщення традиційних видів палива 

іншими видами; залучення інвестицій в енергетику села. Актуальним є 

застосування технологій одержання теплової енергії за рахунок утилізації та 

спалювання побутових відходів, сміття. Також альтернативним паливом до 

газу пропонуються відходи деревообробної промисловості, а також  

торф’яні  види  палива. 

                                               12.6. Газопостачання                                                    

                 Існуючий стан          

 Село Вокзал - Городня споживає природний газ, який надходить від 

Городнянської ГРС (газ високого тиску) до ГРП села, розташованого в 

районі вул. 1 Травня, і далі по газопроводах середнього тиску та 

газопроводах низького тиску направляється споживачам.  

 Споживання газу комунально-побутовими підприємствами, населенням 

села використовується для господарсько-побутових потреб: для опалення  

та гарячого водопостачання – від автономних газових теплогенераторів 

(водонагрівачів), для приготування їжі – газові плити. 

 Котельні підприємств с. Вокзал-Городня - комбікормовий завод, склад 

ДЛХЗ, ТОВ «Робін», Облавтодор - працюють на дровах та відходах 

деревообробки і забезпечують власні потреби. Сушарки хлібопекарського 

підприємства працюють на газовому паливі. 

 

 



45 
 

                                                    Проектні рішення 

 Генеральним планом с. Вокзал-Городня передбачено збільшення 

житлового фонду та забезпечення природним мережним газом населення 

індивідуальної садибної забудови для приготування їжі та гарячого 

водопостачання, а також опалення житлових приміщень. До першочергових 

заходів виконання робіт належить газифікація нових ділянок житлової 

забудови.  

 В основу подальшого розвитку та надійної експлуатації системи 

газопостачання села покладено: 

 - збереження існуючої схеми газопостачання села; 

 - раціональне використання існуючих газових мереж і мереж, які 

будуються чи потребують реконструкції; 

 - подальше встановлення газових лічильників у садибних будинках; 

 Враховуючи збільшення витрат природного газу необхідне 

коригування схеми газопостачання с. Вокзал-Городня з виконанням 

гідравлічного розрахунку  газових мереж села спеціалізованим інститутом 

на подальшій стадії проектування житлових кварталів села. 

 Основними принципами сталого розвитку газопостачання села є 

економна, ефективна і надійна подача та споживання газу і заходи, 

направлені на постійне скорочення його витрат.  

 Основні заходи з економії газу: 

- введення жорсткої системи контролю за споживанням та обліком 

споживаного газу; 

- прийняття заходів, які сприяють зменшенню витрат газу на 

опалення за рахунок зменшення втрат тепла в житлових, 

громадських, адміністративних будинках шляхом застосування 

нових матеріалів і нових технологій систем теплоізоляції, які 

зберігають тепло в будинках; 

- впровадження економічного газового обладнання з високим 

коефіцієнтом корисної дії; 
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- прийняття заходів по своєчасному запобіганню аварій та інших 

порушень у роботі системи газопостачання, що дасть можливість 

уникнути матеріальних витрат на ліквідацію наслідків аварії, як на 

самій системі, так  і на газифікованих об’єктах. 

 Для зниження споживання природного газу необхідне удосконалення 

структури паливно-енергетичного балансу населеного пункту з 

урахуванням ресурсів енергозбереження, в т.ч. альтернативних видів палива 

(відходи сировини, біогаз) з використанням нетрадиційних і 

відновлювальних джерел енергії (сонячних, вітрових, тощо). 

                                  12.7. Телекомунікаційні мережі 

                                            Загальні положення                    

 В даному розділі проекту розглянуті питання мереж зв’язку  в с. 

Вокзал-Городня.  

 Розділ проекту виконано на основі ДБН Б.2.2-12:2018 «Планування і 

забудова території», архітектурних та техніко-економічних розробок; карти 

покриття мобільним зв’язком операторів “Київстар GSM”, МТС, «LIFE”, 

«Vodafone”. 

                                            Телефонний зв’язок 

                                                     Існуючий стан 

 На даний час в селі Вокзал-Городня телефонний зв’язок здійснюється 

на основі   існуючої АТС, яка розташована в м. Городня.   

                                              Проектні рішення 

 Визначення необхідної телефонної ємності виконано згідно з ДБН 

Б.2.2-12:2018 з розрахунку 100% телефонізації села, тобто встановлення 

одного телефону на одну сім’ю та на об’єкти господарського та 

комунального призначення  (20% від кількості телефонів для населення): на 

розрахунковий строк 1000 мешканців (329 будинків). Тоді необхідна 

кількість телефонних номерів на розрахунковий строк визначиться: 329 х 

1,2= 394,8 або до 395 номерів.                            
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 Одержання нових телефонних номерів можливо здійснити за рахунок 

модернізації – перехід на цифрову систему зв’язку. 

 З прокладкою оптично-волоконної лінії  з’явиться можливість 

забезпечення мешканців села широкополосним Інтернетом. 

 Телефонна мережа села будується по шафній системі із встановленням 

розподільчих шаф з обмеженим доступом сторонніх осіб та прокладанням 

кабелів необхідної ємності в існуючій телефонній каналізації. 

 Спільною частиною для всіх видів зв’язку є потреба у спорудженні 

кабельної каналізації. Кабельна каналізація повинна забезпечити 

можливість прокладання необхідних кабелів (направляючих систем) для 

всіх видів послуг. 

 Кабельна каналізація, що передбачається, прокладається вздовж вулиць 

по пішохідній частині ділянок житлової, громадської, виробничої забудови.  

                                                Проводове мовлення 

                                                     Існуючий стан   

 Проводове радіомовлення у с. Вокзал-Городня  відсутнє.       

                                                        Проектні рішення 

 Проектом передбачається 100% радіофікація житлових будинків, 

споруд громадського та комунального призначення промислового сектора. 

 Загальна кількість радіоточок при розрахунку 1 радіоточка на сім’ю та 

для інших користувачів  (20% від кількості телефонів для населення) 

складе: 

- на розрахунковий строк - біля 395 радіоточок. 

 Проектна магістральна мережа радіофікації житлової забудови 

передбачається шляхом приєднання кабелю РМПЗеп 2х1,2 мм2 до 

радіофідера, який буде знаходитись на вузлі зв’язку. Кабель прокладається в 

окремому каналі побудованої кабельної каналізації. 

 Абонентські трасформатори ТАМУ-10 розташовуються в оглядових 

пристроях кабельної каналізації (або ПЛ) на ділянках житлової забудови. 
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 Таким чином, кожна сім’я чи об’єкт громадського призначення та 

господарського сектору мають можливість підключення до мережі 

проводового мовлення. На дахах об’єктів культурно-побутового 

призначення встановлюються оповіщувачі, через які населення в час 

надзвичайних ситуацій може одержати інформацію про місця збору та 

евакуації. 

 Обсяги робіт та місце підключення можуть бути визначені на 

подальшій стадії проектування після одержання технічних умов. 

                                                    Телебачення 

 Територія населеного пункту Вокзал-Городня розташована в зоні 

прийому ефірного телебачення радіотелевізійного передавального центру. 

 Село може бути обладнане системою кабельного телебачення з 

установкою головної станції. На даху будівлі, де буде розміщена головна 

станція, встановлюються супутникові антени та щогли з ефірними 

антенами. Магістральна та розподільча телевізійні мережі виконуються 

радіочастотним кабелем в кабельній каналізації. 

 До виконання централізованої системи кабельного телебачення прийом 

додаткових каналів може здійснюватися за допомогою приватних 

супутникових антен. 

 Також система телебачення в селі можлива шляхом прийому ефірного 

сигналу DVB-Т2 від найближчого передавача (внутрішнього або 

зовнішнього виконання в залежності від умов прийому), які розміщуються, 

як правило, на дахах забудови. 

            13. ІНЖЕНЕРНА ПІДГОТОВКА ТА ЗАХИСТ ТЕРИТОРІЇ  

 Заходи з інженерної підготовки та захисту території включають: 

вертикальне планування та відведення дощових та талих вод. 

 Схему інженерної підготовки та захисту території розроблено згідно з 

планувальними рішеннями на топографічному матеріалі М 1:2000 і 

виконано у  відповідності до ДБН Б.2.2-12:2019, ДБН В.2.3-5-2001 та ДБН 

Б.1.1-15:2012. 
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 При опрацюванні схеми були вирішені наступні основні питання: 

- раціональна організація рельєфу; 

- надання плавного профілю проїздам, що створює безпечні умови руху 

транспорту та пішоходів; 

- способи та напрями відведення дощових і талих вод. 

  Для максимального збереження рельєфу на території села Вокзал-

Городня  проектом передбачено вибіркове вертикальне планування 

території, в основному, планування автомобільних доріг та майданчиків 

будівництва.           

                                            Проектні рішення  

 Заходи  з інженерної підготовки території за їх характером і 

особливостями виконання поділяються на дві групи: загальні і спеціальні. 

 До загальних віднесені вертикальне планування і регулювання 

поверхневого стоку. Спеціальні заходи не передбачаються. 

 Вертикальне планування конкретних майданчиків на наступних стадіях 

проектування повинно бути  розроблене з урахуванням таких вимог: 

- максимального збереження існуючого рельєфу; 

- максимального збереження ґрунтів і деревних насаджень; 

- відвід поверхневої води зі швидкостями, що виключали б ерозію ґрунтів; 

- мінімального об’єму земляних робіт; 

- мінімального  балансу земляних мас; 

- зберігання і використання знятого ґрунту при підсипці і виїмках. 

 Схема інженерної підготовки та захисту території села направлена на 

вирішення питання  відведення ґрунтових вод з території існуючої житлової 

забудови, вулиць та територій, намічених генпланом під освоєння. 

 Внаслідок обстеження території, аналізу природних умов, вивчення 

наявного картографічного і планового матеріалів, а також  враховуючи 

архітектурно-планувальні рішення та перспективи розвитку села визначився 

комплекс гідротехнічних заходів з інженерної підготовки та захисту 

території, який включає: 
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 - визначення найнижчих точок на вулично-дорожній мережі та 

улаштування водопоглинаючих колодязів в місцях концентрації дощових і 

талих вод. 

         - протиерозійні заходи. 

На всіх ділянках будівництва необхідно проводити організацію 

поверхневого   стоку.   

 Склад заходів для захисту територій від підтоплення залежить від 

геологічних та гідрологічних умов, типу забудови та використання 

підземного простору.  

                                   Відведення дощових та талих вод  

      Заходи з організації відведення дощових та талих вод розроблено з 

урахуванням планувальних рішень на топографічному матеріалі масштабу 

1:2000 і виконано  відповідно до вимог Водного кодексу, ДБН Б.1.1-15:2012, 

ДБН Б.2.2-12:2018 та ДБН В.2.3-5-2001. 

      При опрацюванні схеми інженерної підготовки та захисту території у 

частині засобів відведення дощових та талих вод були вирішені наступні 

основні питання: 

- способи та напрями відведення дощових  і талих вод з території існуючої 

житлової забудови, вулиць та територій, намічених під освоєння 

генеральним планом; 

- визначення найнижчих точок на вулично-дорожній мережі та 

улаштування водо- поглинаючих колодязів в місцях концентрації дощових і 

талих вод. 

 Відведення дощових та талих вод з проїзної частини вулиці при 

поперечному профілі здійснюється шляхом ухилу проїзної частини та 

обочини у кювети. Повздовжнє водовідведення здійснюється по дну кювету 

за рахунок повздовжнього ухилу дна.  
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 14. ПРОПОЗИЦІЇ  ЩОДО ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО    

    ПРИРОДНОГО     СЕРЕДОВИЩА 

 До важливих завдань генерального плану села Вокзал-Городня є  вирі-

шення питання щодо закриття  кладовищ на території села. 

 На території кладовища по вул. 1-го Травня, за інформацією 

Городнянської райдержадміністрації, не здійснюють поховання з 1990 року, 

тобто більше 20 років. Це дає можливість зменшити СЗЗ від території 

кладовища до 100м. Далі територія закритого кладовища, при відповідному 

рівні упорядкування, може бути відведена під парк або сквер відповідно до 

Державних санітарних правил та норм «Гігієнічні вимоги щодо 

облаштування і утримання кладовищ в населених пунктах України».  Крім 

того, умовою скорочення СЗЗ є першочергове забезпечення житлової 

забудови, яка знаходиться в санітарно-захисній зоні закритого кладовища, 

централізованою системою водопостачання і каналізації.   

  Діюче кладовище,  яке розташоване в межах села по вул. Залізничній, 

генпланом рекомендується до закриття, внаслідок недотримання санітарних 

розривів до садибної  забудови (300 м). Городнянській міській раді 

необхідно прийняти рішення про офіційне закриття кладовища, що надасть 

змогу по закінченню кладовищного періоду (15-20 років) дану територію 

відвести під парк або сквер. 

 За інформацією Городнянської міської ради захоронення планується 

здійснювати на кладовищі в м. Городня по вул. Аеродромній, відстань до 

якого складає 2,3 км. 

 З метою охорони і оздоровлення навколишнього середовища села 

Вокзал-Городня пропонується виконати ряд планувальних і технічних 

заходів: 

- розроблення рекомендацій щодо обґрунтування обсягів викидів в 

атмосферне повітря; 

- упорядкування виробничих та складських територій, їх ландшафтний 

благоустрій та обладнання сучасними системами пило-газоочистки; 
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- дотримання вимог щодо нормативних санітарно-захисних зон, їх 

озеленення та благоустрій; 

- коригування транспортної схеми села, упорядкування системи АЗС, 

гаражів із дотриманням вимог щодо їх санітарних розривів; 

- 100% забезпечення села централізованим водопостачанням; 

- благоустрій першого поясу санітарної охорони свердловин; 

- 100% охоплення села централізованою каналізацією, розвиток дощової 

каналізації; 

- дотримання 100% охоплення території села планово-подвірною 

санітарною очисткою; 

- забезпечення нормативного акустичного стану вулиць (вул. 1 Травня, 

Залізнична) за рахунок створення придорожніх захисних зелених 

насаджень; 

- благоустрій та озеленення системи нормативних СЗЗ підприємств села з 

віднесенням їх до категорії спеціального призначення; 

- формування локальних місць рекреаційного використання (скверів) з їх 

благоустроєм та ландшафтною організацією на території села. 

 Врахування даних факторів дозволить суттєво покращити санітарний 

стан села Вокзал-Городня.       

                        15. ПРОЕКТНЕ ВИКОРИСТАННЯ ТЕРИТОРІЇ 

 На сьогодні площа с. Вокзал-Городня складає 346,299  га. На 

розрахунковий етап територія села   становитиме  243,958 га. Території у 

південному напрямку села (виробничі) не увійшли до остаточної площі 

населеного пункту. Функціональне використання території населеного 

пункту дещо змінилось за рахунок розміщення нового житлового 

будівництва та об’єктів громадського обслуговування.  Проектне 

використання території населеного пункту наведене нижче, в табл. 15.1.   
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                                                                                                                    Таблиця 15.1.       

                                                                                                                                                       

Показники                                         

Розрахунковий етап 

         га         % 

Території садибної забудови       88,898      36,44 

Території громадського призначення         2,617           1,073  

Території виробничої забудови       35,08      14,38 

Території комунально-складської забудови         3,858        1,58 

Територія вулично-дорожньої мережі         9,724        3,99  

Територія інфраструктури зовнішнього 

транспорту (залізничний вокзал) 

        0,8487        0,35 

Територія відведення залізниці в межах 

населеного пункту 

        0,2065          0,08  

Території водних поверхонь         2,361           0,97  

Території сільськогосподарського призначення       13,034           5,34 

Території зелених насаджень загального 

користування 

        2,42        0,99 

Території відкриті без рослинного покриву або з 

незначним рослинним покривом 

      84,911        34,81    

Загальна площа с. Вокзал-Городня, всього     243,958           100,0 
                                     

       

      16. ЗАХОДИ З РЕАЛІЗАЦІЇ  ПРОЕКТУ «ГЕНЕРАЛЬНИЙ ПЛАН    

                                            с. ВОКЗАЛ-ГОРОДНЯ» 

 Враховуючи пропозиції генерального плану с. Вокзал-Городня, в цьому 

проекті пропонується: будівництво нових садибних будинків  у кількості  

70 одиниць. 

 Транспортна інфраструктура: передбачає реконструкцію існуючих 

вулиць села та будівництво нової вулиці – Проектної. 

 Електопостачання: схема зовнішнього електропостачання села на 

існуючий етап та на весь розрахунковий етап може залишитись без змін; 

 для підвищення надійності електропостачання села на існуючих 

трансформаторних підстанціях провести заміну зношеного та морально 

застарілого обладнання; 

 на розрахунковий етап  із зростанням навантажень – будівництво нових 

ТП 10/0,4 кВ закритого типу, будівництво кабельних мереж 10 кВ, 0,4 кВ та 
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зовнішнього освітлення, застосовуючи при цьому сучасні світильники 

економ класу; 

 на протязі всього проектного періоду необхідно проводити 

реконструкцію та розширення  електричних мереж 10кВ та 0,4 кВ, заміну 

зношеного та морально застарілого обладнання, впроваджувати 

енергозберігаюче обладнання та технології;  

 Першочергові заходи з теплопостачання: найбільш ефективним є 

переведення існуючих об’єктів газопостачання на тверде паливо. 

 Слід зазначити, що розвиток напрямку використання нетрадиційних і 

відновлених джерел енергії в значній мірі сприятиме покращенню 

екологічного стану навколишнього природного середовища с. Вокзал-

Городня Прилуцького району. 

 Першочергові заходи із газопостачання: перевірка на пропускну 

спроможність існуючого газорегуляторного пункту; газифікація нових 

ділянок житлової забудови. 

 Вертикальне планування  конкретних майданчиків на наступних 

стадіях проектування повинне бути розроблене з урахуванням таких вимог: 

- максимальне збереження існуючого рельєфу; 

- максимальне збереження ґрунтів і деревних насаджень; 

- відвід поверхневої води зі швидкостями, що виключали б ерозію грунтів; 

- мінімального об’єму земляних мас; 

- мінімального балансу земляних мас; 

- зберігання і використання знятого грунту при підсипці і виїмках. 

 

              17. ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНУ             

№ 

п/п 

             Назва показника Одиниця виміру Існуючий 

стан 

Етап до 

2038р. 

1 Населення тис. осіб   0,865  1,00 

2 Територія в межах 

населеного пункту, всього: 

      га   346,299  243,958 

 у т.ч.: житлової забудови, 

всього 

      га        
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 Садибної       га    66,084    88,898  

 Блокованої       га      -  

 Багатоквартирної       га       -  

 Громадської забудови, 

всього 

      га     0,603     2,617 

 Виробничої, всього       га    38,33    35,08  

 Комунальної, всього       га      3,781    3,858  

 Транспортної 

інфраструктури, всього 

      га          

 у т.ч. вулично-дорожньої 

мережі 

      га     8,224    9,724  

 зовнішнього транспорту       га           

0,2065 
 

0,2065 

 Ландшафтно-рекреаційної 

та озелененої, всього 

      га   118,561    94,811  

 у т.ч. загального користувння       га        -    2,42  

 Лісів       га        -       - 

 дач та садівницьких товариств       га        -       - 

 Природно-заповідного 

фонду, за межею села 

      га                

 Водних поверхонь       га      2,361    2,361 

 Території 

сільськогосподарського 

призначення 

      га      107,3   13,034      

 Інші території       га              

3 Житловий фонд, всього    тис.м2     20,816     31,316 

     к-ть будинків       259       329 

 у т.ч. непридатний житловий 

фонд 
     -          -       - 

 Розподіл житлового фонду 

за видами забудови: 

   

 Садибна   к-ть будинків       259      329 

 Блокована               - 

 Багатоквартирна               - 

 Середня житлова 

забезпеченість населення 

загальною площею 

    м2/чол.        24,06     31,3 

 Вибуття житлового фонду, 

всього 
   

 Непридатного        -      - 

 придатного у зв’язку з 

реконструкцією 

       -      - 

4 Нове житлове будівництво        тис.м2             10,5 
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  к-ть будинків       -      70 

 одноквартирна садибна        -       - 

 Блокована        -       - 

 Багатоквартирна        -       - 

5 Об’єкти громадського 

обслуговування 

   

 дитячі дошкільні заклади, 

всього 

тис.місць       -       - 

 загальноосвітні школи, всього тис. місць       -       -  

 лікарні, всього тис.ліжок       -       - 

 поліклініка, всього тис. відвідувань  

за зміну 

      -       - 

 амбулаторія, всього    тис.відв./зміну       -         - 

 ФАП, всього    об’єкт              1 

 пожежні депо, всього об’єкт/пожежних 

автомобілів 

      -       1 

6 Вулично-дорожня мережа та 

транспорт населенного 

пункту 

   

 Довжина вулиць і доріг, 

всього  

          км       10,6    12,5 

 у т.ч. для міських магістралей 

(окремо загальноміського та 

районного значення) 

          км       -      - 

 для сільських вулиць і доріг 

усіх категорій 

          км              

 Щільність вулиць і доріг, 

всього  

         км/км2   

 у т.ч. для міських магістралей 

(окремо загальноміського та 

районного значення) 

         км/км2        -      - 

 для сільських вулиць і доріг 

усіх категорій 

         км/км2       -     - 

 Довжина подвійного шляху 

ліній міського (сільського) 

пасажирського транспорту, 

всього 

           км       -     -  

 у т.ч. автобуса            км       -     - 

 Троллейбуса            км       -     -  

 Трамвая            км       -     - 

 швідкісного трамвая            км       -     -   

 Метрополітену            км       -     - 

 міської залізниці            км       -     - 

 Щільність мережі наземного           км/км2       -     -  
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пасажирського транспорту 

 Загальний рівень автомобі-

лізації 

машин на 1 тис. 

чоловік 
      -     - 

 у т.ч. рівень автомобілізації 

легкового автомобільного 

транспорту 

машин на 1 тис. 

чоловік 

      -     - 

     

 Кількість місць постійного 

зберігання автомобілів (за 

складом парку та видами 

зберігання – гаражі, відкриті 

автостоянки) 

машино-місць       -      - 

 Кількість місць постійного 

зберігання автомобілів (за 

складом парку та видами 

зберігання – гаражі, відкриті 

автостоянки) 

машино-місць       -      - 

7 Інженерне забезпечення    

 Водопостачання    

 Сумарний відпуск води       тис. м3/добу        -    0,21 

 Потужність головних споруд 

водопроводу 

      тис.м3/добу       

 Каналізація       тис.м3/добу        -     - 

 Загальне надходження стічних 

вод 

      тис. м3/добу          -     - 

 Сумарна потужність очисних 

споруд 

       тис.м3/добу        -      - 

 Електропостачання    

 Сумарне споживання 

електроенергії 

млн.кВт год/рік     0,692   0,95 

 Потужність джерел покриття 

електронавантажень 

       тис. кВт        -     - 

 Теплопостачання    

 Потужність централізованих 

джерел тепла, всього 

         мВт        -     - 

 Подача тепла, всього          мВт        -      - 

 Газопостачання              

 Споживання газу, всього        млн.м3/рік        -     - 

8 Інженерна підготовка та 

захист території 

   

 Захист території від 

затоплення 

   

 Площа           га          -     - 

 протяжність захисних споруд           км             -     - 
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 Намив, підсипання території           га           -     - 

 Берегоукріплення           га        -      - 

 Пониження рівня грунтових 

вод 

          га           -     - 

 Регулювання русел рік/водойм         км/га        -        - 

 Протиерозійні, протизсувні, 

протикарстові заходи 

          га        -     - 

 Освоєння заторфованих і 

заболочених територій 

          га        -     - 

 Освоєння територій із іншими 

складними умовами: 

   

 протипросадні заходи           га        -      - 

 сейсмічністю 7 балів і більше           га         -      - 

 Дощова каналізація           км   

 Очисні споруди дощової 

каналізації 

     одиниць                -      - 

9 Санітарне очищення тери-

торії 

   

 Обсяги твердих побутових 

відходів, всього 

      тис.т/рік             0,35 

 Сміттєпереробні заводи        одиниць           -      - 
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