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ГП-2 План існуючого використання території;  1:5000 
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ГП-5 Схема проектних планувальних обмежень; 1:5000 

ГП-6 
Схема вулично-дорожньої мережі, сільського та 

зовнішнього транспорту; 
1:5000 

ГП-7 Схема інженерного обладнання території; 1:5000 

ГП- 8 Схема інженерної підготовки та захисту території. 1:5000 
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ВСТУП 

Генеральний план села Корніївка Баришівської селищної об’єднаної 

територіальної громади Баришівського району Київської області розроблено 

ТОВ «УКРГРУППРОЕКТ» згідно рішення №103-12-07 від 03 лютого 2017 

року Корніївської сільської ради на замовлення Корніївської сільської ради 

відповідно до завдання (договір 47/11-ГП від 13.02.18.).  

Генеральний план є основним видом містобудівної документації, на 

місцевому рівні, призначений для обґрунтування довгострокової стратегії 

розвитку та забудови, іншого використання території населеного пункту, 

розробляється і затверджується в інтересах територіальної громади 

Корніївського старостинського округу з урахуванням державних, 

громадських та приватних інтересів. 

Проект виконано відповідно до вимог Земельного кодексу України, 

Водного кодексу України, Законів України «Про основи містобудування», 

«Про регулювання містобудівної діяльності», «Про Генеральну схему 

планування території України», «Про благоустрій населених пунктів», «Про 

землеустрій», «Про охорону культурної спадщини», «Про охорону 

навколишнього природного середовища», «Про природно-заповідний фонд», 

нормативно-правових актів та нормативно-методичних положень 

Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального 

господарства України (Державного комітету України з будівництва та 

архітектури). 

Вихідними даними для розроблення генерального плану слугували: 

Генеральний план с.Корніївка Баришівського району Київської області 

виконаний ВАТ «ХАРКІВАГРОПРОЕКТ» у 1992 р., М 1:2000, м.Харків; 

Опорний план с. Паришків-Корніївка Баришівського району Київської 

області виконаний «УКРНДІПРОЦИВІЛЬСІЛЬБУД» у 1987 р. м.Київ, М 

1:2000; 

технічна документація із землеустрою щодо проведення нормативної 

грошової оцінки земель в межах села Корніївка Баришівський район 

Київська область, розроблена ТОВ «Земельні інформаційні системи» у 2013 

р., м. Київ; 

проект схеми планування території Баришівського району Київської 

області, розроблений ДП «УКРНДПIЦИВIЛЬБУД» у 2014 р., м. Київ.  

проект схеми планування території Київської області, розроблений ДП 

«УКРНДПIЦИВIЛЬБУД» у 2013 р., м. Київ; 

дані топографічної зйомки  у державній геодезичній системі координат 

УСК-2000; 

дані Державного земельного кадастру щодо наявності земель та угідь 

за видами економічної діяльності (публічна кадастрова карта України); 

дані державних управлінь про розвиток господарства села, інженерної 

інфраструктури, транспортної інфраструктури, установ та підприємств 

обслуговування, санітарного стану тощо; 

дані анкетувань підприємств, організацій та установ села; 
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пропозиції органів сільського самоврядування щодо територіального та 

соціально-економічного розвитку населеного пункту. 

Генеральним планом села Корніївка  визначено: 

перспективи територіального розвитку населеного пункту; 

основні принципи і напрямки планувальної організації та 

функціонального призначення території;  

особливості організації системи громадського обслуговування 

населення; 

визначено основні аспекти організації вулично-дорожньої та 

транспортної мережі;  

напрями розвитку інженерної інфраструктури; 

обсяги та структура нового житлового будівництва; 

перспективна чисельність населення; 

пропозиції щодо зміни межі населеного пункту; 

раціональне використання земель для містобудівних потреб та заходи з 

охорони навколишнього природного середовища. 

Строк дії генерального плану села Корніївка не обмежується. 

Основні показники генерального плану села Корніївка розраховані на 

двадцятирічний період. 

Генеральний план розроблено з урахуванням даних державного 

земельного кадастру на паперових і електронних носіях на оновленій 

картографічній основі в цифровій формі як набори профільних 

геопросторових даних у державній геодезичній системі координат УСК-2000 

і єдиній системі класифікації та кодування об’єктів будівництва для 

формування баз даних містобудівного кадастру. 

Генеральний план виконано у відповідності до вимог Державних 

будівельних норм України ДБН Б.1.1-15:2012 «Склад та зміст генерального 

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

територій». 
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1. АНАЛІТИЧНА ЧАСТИНА 

1.1. ЕКОНОМІКО-ГЕОГРАФІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА НАСЕЛЕНОГО 

ПУНКТУ 

У грудні 2018 року внаслідок об’єднання вісімнадцяти сільських рад та 

однієї селищної ради утворена Баришівська селищна об’єднана 

територіальна громада. До якої увійшло село Корніївка як центр 

старостинського округу, знаходиться в північно-східній частині зазначеного 

району, а також за 15 км на південний захід від районного центру – 

Баришівки та за 86 км на схід від Києва. Найближчими населеними пунктами 

до Корніївки є: в напрямку на північ – с. Лукаші, в напрямку на захід – с. 

Паришків, в напрямку на південь – с. Бакумівка, на схід – с. Ярешки, на 

південний схід – с. Пилипче.  

Площа села Корніївка складає 490,5га. За переписом 2001 року 

чисельність населення в селі складала понад 1137 осіб. За даними 

Корніївської сільської ради чисельність населення станом на 1 січня 2018 

року склала 953  особи. 

У фізико-географічному відношенні територія населеного пункту 

знаходиться у межах Північнопридніпровської терасної низовинної області 

(лісостепова недостатньо зволожена тепла зона) і являє собою частину 

алювіальної терасованої рівнини.  

Максимальні відмітки поверхні приурочені до локальних вододілів і 

становлять 125,0-127,0 м, найнижчі відмітки фіксуються у заплавах водотоків 

– 105,0-107,5м. 

У геоструктурному відношенні територія населеного пункту 

розташована в межах північно-західного крила Дніпровсько-Донецької 

западини. В геологічній будові приймають участь породи докембрію, 

перекриті товщею осадових порід від кам’яновугільного до четвертинного 

віку. 

Клімат території є помірно-континентальний, що характеризується 

теплим літом і м’якою, із частими відлигами зимою.  

Ґрунтовий покрив представлений переважно темно-сірими ґрунтами та 

опідзоленими чорноземами. Ґрунти характеризуються низьким вмістом 

гумусу (слабо гумусні та мало гумусні), але достатньою родючістю.  

Таким чином, ґрунти населеного пункту досить родючі і 

функціонально найбільш придатні для розведення городніх культур та 

садівництва. 

Транспортне сполучення населеного пункту Корніївка з Баришівкою та 

Києвом здійснюється за рахунок використання автомобільних доріг. 

Найближча залізнична станція Баришівка — за 16 км. 

Баришівський район займає вигідне географічне положення та  

знаходиться у південній частині Київської області в районі наявна 

висококваліфікована робоча сила, розвинута транспортна та енергетична 

інфраструктура, що в свою чергу  сприяє до розвитку різних галузей 

економіки. Село Корніївка  електрифіковане та газифіковане. Проведено 

радіо та телефонний зв’язок.   



11 

1.2. РОЗВИТОК НАСЕЛЕНОГО ПУНКТУ: ІСТОРИКО-

ГЕОГРАФІЧНИЙ ОГЛЯД 

Село Корніївка вперше згадується в історичних документах у першій 

половині XVIІІ ст. 

У ХІХ ст. Корніївка підпорядковувалась Полтавській губернії 

Переяславського повіту.  

На початку ХХ ст. у селі діяла церковно-парафіяльна школа на чотири 

класи. У 1930 –х роках школа мала сім класів. 

Після революції влада перейшла до сільської ради. 

Упродовж 1929-1933 рр. у Корніївці створено два колгоспи - ім. 

Молотова та ім. Петровського. 

Під час Голодомору 1932-1933 рр. багато людей загинуло від голоду. 

Кількість їх не встановлена. 

До Великої Вітчизняної війни в селі стояла церква, яка функціонувала 

як склад для зберігання зерна. У 1941 р. церкву спалили мешканці села, щоб 

зерно не дісталося окупантам. 

Після війни жителі розбудовували Корніївку, відновлювали колгоспи, 

налагоджували господарство. У селі збудовано новий ФАП, який функціонує 

донині. 

У 1993-1995 рр. В Корніївці збудовано 428 нових дворів. Цей житловий 

масив стали називати  Нова Корніївка. Сюди у зв’язку з аварією на ЧАЕС 

були переселені із зони обов’язкового відселення жителі с. Діброва 

Поліського району та багато сімей з інших сіл Поліського та 

Чорнобильського районів. 

Усі землі сільськогосподарського використання Корніївської сільської 

ради орендує ТОВ «Баришівська зернова компанія». 

На території Корніївки діють: будинок культури, бібліотека,  ФАП, 

Корніївський СККГ, 4 магазини, наявна культова споруда, що представлена 

каплицею.  
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1.3. АНАЛІЗ РЕАЛІЗАЦІЇ ПОПЕРЕДНЬОЇ МІСТОБУДІВНОЇ 

ДОКУМЕНТАЦІЇ  

Попередній Генеральний план с.Корніївка Баришівського району 

Київської області виконаний ВАТ «ХАРКІВАГРОПРОЕКТ», був основним 

документом, що регламентував розвиток населеного пункту.  

Відповідно до зазначеного документу територіальний розвиток села 

повинен був відбуватися за рахунок освоєння вільної від забудови території 

за існуючими межами села.  

За рішенням попереднього генерального плану в селі Корніївка було 

запроектовано: 

− будівництво нових житлових будинків; 

− будівництво закладів щоденного і періодичного користування 

(клуб на 300 місць, загальноосвітня школа на 264 учнів, дитсад-ясла на 140 

місць, торговий центр, церква, критий басейн, відділення зв’язку з АТС, 

лікарня, бібліотека).  

Понад 50 % проектних рішень попереднього генерального плану не 

були здійснені.  

Реалізованими були такі рішення генерального плану села Корніївка, як 

будівництво клубу, бібліотеки, АТС, ФАПу, магазинів товарів повсякденного 

вжитку. 
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1.4. ПРИРОДНО-ГЕОГРАФІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ НАСЕЛЕНОГО 

ПУНКТУ 

1.4.1. Природні умови та ресурси 

Село розташоване за 15 км на північний схід від районного центру у 

Баришівському районі Київської області. 

У фізико-географічному відношенні територія населеного пункту 

знаходиться у межах Північнопридніпровської терасної низовинної області 

(лісостепова недостатньо зволожена тепла зона) і являє собою частину 

алювіальної терасованої рівнини. Максимальні відмітки поверхні приурочені 

до локальних вододілів і становлять 125,0-127,0 м, найнижчі відмітки 

фіксуються у заплавах водотоків – 105,0-107,5м. 

Геологічна будова 

У геоструктурному відношенні територія розташована в межах 

північно-західного крила Дніпровсько-Донецької западини. В геологічній 

будові приймають участь породи докембрію, перекриті товщею осадових 

порід від кам’яновугільного до четвертинного віку. 

Пермські відклади потужністю до 150,0 м представлені глинами, 

аргілітами, пісчаниками. 

Тріасові відклади потужністю до 375,0 м представлені піщаниками, 

пісками, глинами. 

Крейдові відклади потужністю до 88,0 м представлені кремнієвими 

піщаниками, перешарованими піщаниками, крейдою й мергелями (10-15 м), 

крейдо-мергелевою товщею (30 м). 

Відклади канівської свити поширені повсюдно, на глибині залягання 

70,0-75,0 м, розкрита потужність їх – 20,0-23,0м, представлені, здебільшого, 

пісками дрібнозернистими глинистими, алевролітами.  

Відклади бучакської свити широко розповсюджені, глибина залягання 

55,0-57,0м, потужність 17,0-20,0м, представлені кварцовими пісками 

дрібнозернистими з прошарками і лінзами піщанику, що не мають 

площинного розповсюдження. Подекуди зустрічаються лінзи алевритів і 

глин. 

Відклади київської свити верхнього палеогену залягають на глибині 

34,0-35,0м, потужністю 18,0-20,0м. Представлені спондиловою глиною.  

Сучасно-четвертинні відклади заплави представлені супісками, 

суглинками, пісками з домішками органічних речовин, мулами і торфом. 

Потужність заплавних відкладів сягає 6,0-8,0м.  

Середньо- і верхньочетвертинні відклади представлені еолово-

делювіальними лесовими супісками і суглинками потужністю до 7,0-9,0м, а 

також алювіальними, супісками, суглинками і глинами. Загальна потужність 

четвертинних відкладів сягає 60м.  

Розповсюджені лесові породи відносяться до I типу ґрунтових умов за 

просіданням (до 5см).  

Територія населеного пункту не відноситься до сейсмічно активних 

зон, про що свідчить Карта загального сейсмічного районування території 

України (згідно з ДБН В.1.1-12:2014 «Будівництво в сейсмічних районах 
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України», де в гідрогеологічному відношенні територія села Корніївка 

розташована в межах Дніпровсько-Донецького артезіанського басейну.  

Відповідно до геологічної будови набули поширення наступні 

водоносні горизонти:  

- водоносний горизонт в верхньо-середньочетвертинних алювіальних 

відкладах І, ІІ, ІІІ надзаплавних терас і що залягають нижче середньо-

четвертинних надморенних флювіогляціальних відкладах залягає на 

водопідпірних київських мергелях. Водомісткими породами є піски 

різнозернисті глинисті, іноді з прошарками суглинків, потужністю 15-30м. 

Глибина залягання порід 10-15м. Горизонт безнапірний, і лише на окремих 

ділянках напір до 10 м. Експлуатується горизонт свердловинами і 

колодязями, дебітом 1,0-8,0 л/сек. і 0,2-0,003 л/сек.. Води гарної якості. 

Мінералізація не перевищує 0,6г/л. У верхній частині (колодязі) до 3 г/л, що 

пов’язано з забрудненням. За складом води гідрокарбонатні магнієво-

кальцієві. 

- водоносний горизонт в середньо четвертинних поморених озерно-

льодовикових і делювіогляціальних відкладах приурочений до 

різнозернистих пісків, що залягають в основі, з прошарками озерно-

льодовикових суглинків, потужністю 10-15м. Глибина залягання 15-30м. 

Води напірні, висота напору – 7-40м. Дебіти свердловин до 2,5 л/сек.. За 

хімічним складом води гідрокарбонатні кальцієві і кальцієво-магнієві. 

Мінералізація води 0,17-0,73 г/л. Води гарної якості.  

- водоносний горизонт в еоценових відкладах палеогену має повсюдне 

розповсюдження і виділяється як основний на даній території. Водоносна 

товща представлена різнозернистими пісками бучакського і канівського 

ярусів, з прошарками глин і мергелю. Глибина залягання горизонту - до 80,0 

м. Потужність водомістких пісків 20-22м. Води напірні. Дебіт свердловин від 

2,0 до 6,4 л/сек. Якість води гарна. Мінералізація – менше 0,8 л/сек. Води 

помірно жорсткі. Тип води гідрокарбонатний. Даний горизонт є надійним 

джерелом централізованого водопостачання. 

- водоносний горизонт у відкладах нижньої крейди і сеноману. 

Водомісткими породами є піщаники нижньої крейди і сеноману. Води 

напірні. Глибина залягання пісків біля 170м, потужність – 15-18м. Якість 

води гарна. Вода прісна, сухий залишок до 0,75 г/л, помірно-жорстка або 

м'яка.  

- водоносні горизонти що залягають нижче, у відкладах юри, тріасу і 

пермі, мають підвищену мінералізацію води і непридатні для 

водопостачання. 

Найбільш практичне значення для водопостачання мають водоносні 

горизонти в палеогенових і четвертинних відкладах.  

Затверджені експлуатаційні запаси підземних вод по Баришівському 

району становлять 8,07 млн. м3/рік, прогнозні ресурси – 58,18 млн. м3/рік. 

Гідрологічні умови 

Відповідно до Схеми гідрологічного районування України територія 

села  відноситься до лівобережної Дніпровської області достатньої водності.  
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Західну частину села з півночі на південь перетинає р. Сухоберезиця, 

яка лівою притокою річки Бакумівка. Довжина річки 11 км, площа водозбору 

73 км2, площа заплави 129 га, площа водного дзеркала – 4,9 гектара. Своїх 

приток річка не має, живиться ґрунтовими, талими водами і атмосферними 

опадами. Рельєф басейну рівнинний. Осушувальні меліорації в заплаві річки 

ніколи не проводились. Високі весняні повені на річці спостерігались в 

1917,1931, 1953, 1970, 1971 роках. Русло річки замулене, заросло водною 

рослинністю, місцями слабо виражене. Під час жаркого і посушливого літа 

річка пересихає, а досить холодними зимами перемерзає. Сухоберезиця 

екологічно чиста річка. Тут живуть бобри – тварини занесені до Червоної 

книги України. В заболоченій заплаві в останні роки збільшилась кількість 

пернатої дичини. 

У межах села  води Сухоберезівки приймає р. Бакумівка, яка слугує 

західною природною межею населеного пункту. 

Бакумівка - права притока Недри. Довжина 28,2 км. Живлення мішане, 

більша роль дощового живлення. Річка використовується місцевим 

населенням у господарських потребах, для зрошення та рибальства. На річці 

побудовані шлюзи, створено 6 ставків із площею плеса 17 га.  

Окрім того, характерною особливістю території є дисперсно 

розташовані, невеликі за площею водойми, котрі мають переважно дощове 

живлення.  

Тимчасові водні потоки представлені ярами і потічками, утвореними 

стоком атмосферних опадів зливового характеру. 

Кліматичні умови 

Клімат помірно-континентальний, що характеризується теплим літом і 

м’якою, із частими відлигами зимою.  

Характеристика кліматичних умов, основних метеорологічних 

показників, необхідних для обґрунтування й прийняття планувальних рішень 

наведена за даними багаторічних спостережень по метеостанції «Яготин» 

(125 мБС), що розташована на відстані 20,5 км у південно-східному 

напрямку. 

Температура повітря: 

 - середньорічна + 6,7 ºС, 

 - абсолютний мінімум – 34,0 ºС, 

 - абсолютний максимум + 39,0 ºС.  

Розрахункова температура:  

 - самої холодної п’ятиденки – 22 ºС, 

 - зимова вентиляційна – 10,4 ºС. 

Опалювальний період: 

 - середня температура – 1,5 ºС, 

 - період - 192 діб. 

Тривалість безморозного періоду: 

 - середня 166 днів, 

Середньорічна відносна вологість повітря 77 %. 

Атмосферні опади: 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B4%D1%80%D0%B0_(%D1%80%D1%96%D1%87%D0%BA%D0%B0)
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 - середньорічна кількість 518 мм: в т. ч. теплий період - 365 мм, 

холодний -  

153 мм, 

 - середньодобовий максимум 37 мм, 

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

Висота снігового покриву: 

 - середньодекадна 12 см, 

 - максимальна 33 см. 

Кількість днів із стійким сніговим покривом -92. 

Особливі атмосферні явища (прояв днів/рік): 

 - тумани 54 днів, 

 - заметілі 16 днів, 

 - грози 28 днів, 

 - град 1,5 днів, 

 - пилові бурі 1,8 днів. 

Максимальна швидкість вітру (можлива): 

 - 20 м/с - кожний рік, 

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

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

Таблиця 1.4.1 

Повторюваність напрямків вітру й штилів, (%) 
Період року Пн Пн-Сх Сх Пд-Сх Пд Пд-Зх Зх Пн-Зх Штиль 

МС «Яготин» (125 мБС) 

Теплий період 15,4 10,7 11,1 11,1 12,1 8,9 12,9 17,7 13,3 

Холодний період 9,2 8,6 12,2 19,6 14,2 11,4 13,2 11,2 7,0 

Рік 12,8 9,8 11,8 14,7 13,0 9,8 13,0 15,0 10,7 

 

На основі комплексного аналізу кліматичних параметрів та згідно з 

архітектурно-будівельного кліматичного районування території України, 

територія села  віднесена до І-го архітектурно-будівельного району 

(Північно-Західний) з відповідними вимогами містобудівного характеру (у 

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

Ґрунтовий покрив 

Територія, що проектується, знаходиться в смузі чорноземів, 

характерній для лісостепової зони. Ґрунтовий покрив представлений 

переважно темно-сірими ґрунтами та опідзоленими чорноземами. Ґрунти 

характеризуються низьким вмістом гумусу (слабогумусні та малогумусні), 

але достатньою родючістю.  

Таким чином, ґрунти населеного пункту досить родючі і 

функціонально найбільш придатні для розведення городніх культур та 

садівництва (останні – за винятком перезволожених ділянок), що в умовах 

приміської зони Києва рентабельно для господарників приватного сектору. 

З точки зору використання території для містобудівних цілей якість 

ґрунтів не є лімітуючим фактором. 
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У заплаві річок Бакумівка  та Староберезиця сформувався 

гігроморфний тип торф’яно-болотних ґрунтів у комплексі з торф’яниками 

низинними.  

 

1.4.2. Екологічна ситуація 

Розділ виконано у відповідності до існуючих природоохоронних 

нормативів містобудівного характеру – ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування та 

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

населеного пункту», ДСН 173-96 «Державні санітарні правила планування та 

забудови населених пунктів» на підставі даних інформації обласних, 

районних і сільських служб, а також натурних обстежень території. 

Територія розташована поза межами зон суттєвих екологічних впливів 

на навколишнє середовище і знаходиться у відносно сприятливих 

екологічних умовах. 

Нижче наведені характеристики стану окремих складових 

навколишнього природного середовища, на основі аналізу яких виконано 

еколого-містобудівне обґрунтування перспективного розвитку території. 

Повітряний басейн 

За метеорологічними умовами територія села  відносяться до територій 

з підвищеним потенціалом забруднення атмосферного повітря та 

несприятливими умовами розсіювання промислових викидів (Районування 

України за потенціалом забруднення).  

Стаціонарні пости спостереження за станом забруднення атмосферного 

повітря в населеному пункті відсутні. Сумарний викид шкідливих речовин в 

атмосферу села в даний час невисокий, що пов’язано з відсутністю у межах 

населеного пункту промислових підприємств – джерел викидів шкідливих 

речовин в атмосферу. 

Головним забруднювачем повітряного басейну виступає транзитний 

автотранспорт. Безпосередньо через село проходить траса автомобільної 

дороги обласного значення О100101 сполученням Баришівка – Лукаші. В 

межах села дана дорога проходить по вулицях Шевченка та Щасливій. 

Транзитний транспорт, який рухається по дорозі, спричиняє шум, погіршує 

екологічний стан населених пунктів. Окрім того, значні транспортні потоки 

зосереджено на вулицях Березанській та І.Франка. Серед забруднюючих 

речовин варто виділити окисли вуглецю, окисли азоту, легкі органічні 

сполуки, пил. Збільшення викидів забруднюючих речовин перш за все 

зумовлено збільшенням автотранспорту, погіршенням технічного стану 

автомобільного парку, незадовільною якістю палива, відставанням темпів 

розвитку вулично-шляхової мережі, труднощами щодо контролю великої 

кількості автотранспорту як джерела забруднення атмосфери (приватний 

транспорт, транзит). 

Проектне рішення враховує проблему забруднення повітря. Система 

організації дорожнього руху спрямована на її вирішення. При цьому фактор 

забруднення повітря знаходиться в постійно динамічному стані, залежить від 
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багатьох складових та потребує постійного контролю з боку служб 

санітарного та екологічного контролю.  

Водний басейн 

Головними забруднювачами поверхневих вод є природний 

поверхневий стік з території житлової забудови, зокрема випуск стічних вод 

від приватних садиб (забудова села не каналізована, санітарна очистка 

практично відсутня), розташованих у прибережній зоні, та господарських 

територій.   

Окрім того, на території села Корніївка, у заплавних пониженнях, 

наявні ділянки заболочення з очеретяною рослинністю (S=35,90 га), які є 

анофелогенними площами, де з травня по вересень реєструється 

розмноження комарів роду «Аnорhеlеs». Показники чисельності комара 

залежать від пори року та погодних умов. 

Централізована система водопостачання у селі Корніївка представлена 

локальними системами водопостачання, які охоплюють лише частину 

споживачів. Для забору води використовуються артезіанські свердловини. 

Населення, що не забезпечене водопостачанням від локальних систем, 

користується шахтними колодязями на присадибних ділянках. 

Проблемним у селі Корніївка є питання збору та очистки 

каналізаційних стоків, кількість яких щороку зростає. Населення 

користується вигрібними ямами та дворовими вбиральнями. Промислові 

підприємства мають власні локальні системи господарсько-побутової 

каналізації. 

В селі також  відсутнє централізоване відведення та очищення дощових 

та снігових вод. Зливові стоки неорганізовано, вулицями, потрапляють в яри 

та балки а, згодом, до поверхневих водотоків. 

На даний період в межах села відсутня організована система 

рекреаційного використання поверхневих водойм. 

Рослинність, ґрунти 

Спеціальних робіт по геохімічній зйомці ґрунтів населеного пункту 

Корніївка не виконувалось. Регулярного спостереження за санітарним станом 

ґрунтів не проводиться. 

Значний внесок у забруднення ґрунтового покриву припадає на зони 

(векторні) впливу діяльності автотранспорту, де фіксується перевищення 

ГДК по вмісту важких металів. Зони забруднення придорожніх територій 

вуличної мережі – до 25 м.  

Земельні ресурси зазнають негативного впливу від накопичень 

побутових відходів, значна частина яких могла б знайти застосування як 

вторинна сировина. Зокрема, у північній та східній частинах села Корніївка 

розташовані несанкціоновані звалища твердих побутових відходів. Звалища 

продовжують використовуватись місцевими жителями як місце видалення 

відходів. Сміттєзвалища не відповідають елементарним екологічним та 

санітарним нормам поводження з відходами. Джерелом небезпечного 

хімічного та біологічного забруднення міських території є так званий 

«звалищний фільтрат», котрий, потрапляючи у ґрунтові води (часто на 
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велику глибину), може заражати ґрунт навколо місця забруднення. Крім того, 

побутове сміття розноситься вітром та тваринами. Таким чином, навколо 

сміттєзвалищ можна окреслити зону поширення впливу хімічного та 

біологічного забруднення від побутових та органічних відходів радіусом 

близько 500 м. 

Джерелами ймовірного екологічного впливу на територію є також 

кладовища. Зараз функціонує 2 кладовища (на східній та західній околицях 

села). Санітарно-захисна зона (300 м) від діючих кладовищ не витримується. 

На перспективу передбачається закриття усіх діючих кладовищ та 

організація нового місця захоронення на північній околиці населеного пункту 

у комунальній зоні. В санітарно-захисних зонах закритих та нового кладовищ 

передбачається обов'язкове повне забезпечення забудови централізованим 

водопостачанням. Всі території поховань потребують благоустрою та 

інженерного захисту водоносних горизонтів і поверхневого стоку від 

забруднення токсичними речовинами.  

Окрім того, на території населеного пункту розташовані відпрацьовані 

кар’єри будівельної сировини. Фактично дані території не використовуються 

і потребують провадження комплексу заходів з їх рекультивації. 

Варто зауважити, що забруднені ґрунти є вторинним джерелом 

забруднення підземних та поверхневих вод, а також атмосферного повітря 

через незадовільний стан покриття вулиць. 

Озеленені території у селі Корніївка представлені переважно луками. 

Загальна площа ландшафтно-рекреаційних територій становить 135,76 га, 

зелені насадження загального користування – відсутні.  

Радіаційний стан 

Село не відноситься до територій, забруднених у результаті аварії на 

ЧАЕС.  

Природна радіоактивність середовища не перевищує допустимих 

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

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

забруднення відсутні.  

Природні виходи радону відсутні. За відсутності радіаційного 

навантаження на довкілля дозиметричний паспорт села відсутній. 

Відповідно, планувальні обмеження щодо радіаційних показників 

середовища  відсутні. 

Акустичний режим 

Акустичні навантаження на середовище незначні. Основним джерелом 

шуму є вуличний транспорт, найбільш зосереджений на вулицях, де 

маршрути транзитного транспорту та зосереджений легковий транспорт 

жителів населеного пункту.  

Відповідно до вимог ДСП 173-96 планувальні рішення вулично-

дорожньої мережі  повинні  виключати  перевезення промислових і 

будівельних  вантажів,  транзитні транспортні потоки на сельбищних 

територіях. 
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Відстань  від краю проїзної частини до  червоної  лінії  житлової 

забудови  слід встановлювати з врахуванням забезпечення в житловій 

забудові  нормативних  рівнів  шуму  і  забруднення   атмосферного повітря. 

Електромагнітний фон 

У межах населеного пункту відсутні паспортизовані джерела 

електромагнітного випромінювання. По території проходять ПЛ-10кВ та ПЛ-

0,4кВ які регламентуються охоронними зонами 10 та 2 м відповідно 

(відповідно до вимог Постанови КМУ від 4 березня 1997 р. № 209); проектне 

рішення дану ситуацію враховує. 

Екологічний каркас 

Екологічний каркас також представлений системою зелених насаджень, 

водними акваторіями та їх прибережними захисними смугами. Проектом 

передбачений інженерно-екологічний благоустрій та озеленення цих 

територій, що сприятиме оздоровленню середовища та забезпечить його 

оптимізацію. 

Планувальні обмеження 

В проекті враховані всі існуючі та передбачувані джерела екологічного 

впливу;  територіально-планувальна організація села Корніївка 

запропонована з урахуванням всіх планувальних обмежень (згідно з ДБН 

Б.2.2-12:2019, ДСП 173-96). 

В результаті аналізу природно-екологічної ситуації у складі генплану 

виконана Схема планувальних обмежень, яка стала однією із основних  для 

вибору конкретних ділянок забудови. 

Важливим фактором територіально-планувального розвитку села є 

санітарно-захисні зони всіх об’єктів господарського комплексу. В структурі 

планувальних обмежень генплану враховані нормативні санітарно-захисні 

зони та санітарні розриви до житлової та громадської забудови від 

регламентованих існуючими еколого-містобудівними нормативами об’єктів, 

розташованих в межах населеного пункту. Нижче, в таблиці 1.4.2 наведений 

їх перелік.  

Таблиця 1.4.2. 

Основні планувальні обмеження у с. Корніївка 

Об’єкти 
Параметри зони 

обмежень (м) 
Документ 

Промислові підприємства, склади і бази (санітарно-захисні зони) 

Ковбасний цех (недіючий) 50 
ДСП 173-96 

(п. 4.3) 

Промтоварні та продовольчі торгово-

розподільні склади 
50 

ДСП 173-96 

(додаток № 6) 

Сільськогосподарські об’єкти 

Ферма  

(територія існуючого комплексу не 

використовується та підлягає 

реконструкції) 

50 
ДСП 173-96 

(додаток №5) 
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Машинно-тракторна бригада  та 

господарський двір 
100 

ДСП 173-96 

(додаток №5) 

Комунікаційні об’єкти (охоронна зона) 

ЛЕП (35, 10 та 0,4 кВ) 15/10 
Постанова КМУ від 4 березня 

1997 р. № 209 

Об’єкти комунального призначення (санітарно-захисна зона) 

Кладовища (діючі/закриті) 300/100 

ДСП 173-96 

(додаток №4); 

ДСанПіН 2.2.2.028-99 

Звалища твердих побутових відходів 

(підлягають рекультивації) 
500 

ДСП 173-96 

(додаток №4) 

   

Природоохоронні території 

Прибережні захисні смуги річок 

Сухоберезівка та Бакумівка, а також 

водних об’єктів площею до 3,0 

га(пропозиції щодо встановлення) 

до 25 м ВКУ (ст. № 88) 

 

Система планувальних обмежень техногенного характеру представлена 

санітарно-захисними зонами та охоронними зонами від 

сільськогосподарських та складських територій, транспортних об’єктів, 

об’єктів комунального призначення та інженерних споруд і комунікацій. Для 

підприємств, в межах СЗЗ яких знаходиться житлова забудова, органам 

виконавчої влади необхідно визначити своїм розпорядженням порядок 

розробки і погодження проектів організації СЗЗ. Проекти організації СЗЗ зі 

скороченням їх нормативних параметрів мають бути погоджені відповідними 

контролюючими органами і затверджені у встановленому законодавством 

порядку.  

Планувальні обмеження природоохоронного характеру представлені 

прибережними захисними смугами, параметри яких прийняті згідно з ВКУ, 

ст. 88. Використання даних територій регламентується положеннями 

Водного та Земельного кодексів України та потребує максимального 

озеленення, благоустрою та обладнання місць відпочинку відповідно до 

вимог санітарних норм, що передбачено рішеннями генплану. 

У прибережних захисних смугах уздовж річок та навколо водойм 

забороняється: 

- розорювання земель (крім підготовки ґрунту для залуження й 

залісення), а також садівництво та городництво; 

- зберігання та застосування пестицидів і добрив; 

- влаштування літніх таборів для худоби; 

- будівництво будь-яких споруд (крім гідротехнічних, гідрометричних 

та лінійних), у тому числі баз відпочинку, дач, гаражів та стоянок 

автомобілів; 

- влаштування звалищ сміття, гноєсховищ, накопичувачів рідких і 

твердих відходів виробництв, кладовищ, скотомогильників, полів фільтрації 

тощо; 
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- миття та обслуговування транспортних засобів і техніки. 

Об’єкти, що знаходяться у прибережній захисній смузі, можуть 

експлуатуватись, якщо при цьому не порушується її режим. Непридатні для 

експлуатації споруди, а також ті, що не відповідають встановленим режимам 

господарювання, підлягають винесенню з прибережних захисних смуг. 

Проектом надані нормативні параметри ширини прибережної захисної 

смуги відповідно до характеристик водних об’єктів (річки Бакумівка та 

Сухоберезиця та численних невеликих водойм площею до 3,0 га). На даний 

час проект землеустрою щодо встановлення меж прибережної захисної смуги 

водних об’єктів у межах села Корніївка не розроблявся. Визначена 

необхідність розроблення відповідної землевпорядної документації з 

урахуванням містобудівної документації та орографічних особливостей 

території (крутизна схилів тощо). 
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1.5.     ХАРАКТЕРИСТИКА СУЧАСНОГО СТАНУ СЕЛА КОРНІЇВКА 

1.5.1. Населення 

Чисельність постійно проживаючого населення в селі Корніївка на 

початок 2018 року становила 953 осіб, що складає біля 2,73 % від чисельності 

населення Баришівського району Київської області. За цим показником село 

Корніївка належить до категорії великих сільських населених пунктів. 

Аналіз показників кількості населення села показує, що чисельність 

населення села характеризується як нестабільна, різкі стрибки 

спостерігаються  в 2013 та в 2015 рр. За п’ять останніх роки кількість 

постійно проживаючого населення найбільше  зменшилась у 2015р. на 28 

осіб, така тенденція особливо не вплинула на загальну динаміку чисельності 

(табл.1.5.1.). За останні 6 років загальний приріст населення 

характеризується, як позитивною, так і негативною зміною. З 2013 р. по 

2018р. чисельність населення збільшилася на 135 осіб. Показник щільності 

населення для населеного пункту становить приблизно 1,94 особи/ га. 

Таблиця 1.5.1. 

Показники   чисельності населення у с. Корніївка з 2013-2018 рр. 
На початок року 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Загальна кількість постійного 

населення, осіб 
818 873 845 896 960 953 

 

Основною умовою, що визначає динаміку чисельності населення в селі, 

є природній і механічний рух населення. Показник природного приросту 

населення в селі рік від року був різним, так само, як і механічний приріст 

населення. У селі відмічено відносну стабілізацію чисельності населення 

(табл. 1.5.2.).  

Таблиця 1.5.2. 

Аналіз показників  приросту населення с.Корніївка у 2013-2018 рр. 

осіб 
За рік 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Загальний приріст (+) чи 

зменшення (-) 
-9 +55 -28 +51 +64 -7 

Природний рух населення -9 -28 -12 -12 -10 -26 

Механічний рух населення +26 +83 -16 +63 +74 +19 

 

Демографічні процеси в селі відповідають загальній тенденції 

природного руху сільського населення Баришівського району, разом з тим 

показники міграції населення рік від року не є стабільними.  

 

1.5.2. Вікова структура постійного населення 

Вікова структура постійного населення села Корніївка Баришівського 

району Київської області представлена в таблиці 1.5.3. 
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Таблиця 1.5.3. 

Структура населення с.Корніївка за віковими групами 

на початок 2018 р. 

Вікові групи населення 
Чисельність населення 

осіб % 

молодше працездатного віку (від 0 до 16років) 92 9,65 

у працездатному віці (від 16 до 55-60 років) 363 38,09 

старше працездатного віку (58-60 і старше) 498 52,26 

Всього 953 100 

 

Станом на 2018 рік найвища частка припадала на групу осіб старше 

працездатного віку (52,26%), що свідчить про старіння населення та ризики в 

соціально-демографічному та економічному розвитку села. Менше припадає 

на категорію осіб працездатного віку (38,09%). Особами пенсійного віку 

вважаються мешканці села у віці старше 58-60 років. Лише 9,65% від усього 

населення села становить группа від 0 до 16 років. 

В селі спостерігаються відмінності у статево-віковій структурі 

населення.  

Таблиця 1.5.4. 

Статево-вікова структура вікових груп населення с. Корніївка 

на початок 2018р. 
вік жінки чоловіки 

0-6 р. 23 21 

7-15 р. 31 17 

16-54 р. 204 159 

58-60 р. і старше 299 199 

 

 
 

Аналіз показників статево – вікової структури населення с. Корніївка 

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

населення суттєво переважає частку чоловіків.  
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1.5.3. Трудові ресурси 

Трудові ресурси села Корніївка, що на початок 2018 р. становили 406 

особи, формують особи у працездатному віці (не враховуючи непрацездатних 

інвалідів у працездатному віці) та особи пенсійного віку, що працюють. 

 

Таблиця 1.5.5. 

Зайнятість трудових ресурсів с. Корніївка 

Показники 
Всього на території 

населеного пункту 

Всього населення  
953 

Всього працездатного населення  
358 

Зайнятих в сільському господарстві  28 

Непрацездатних інвалідів у працездатному віці  5 

Працездатних, зайнятих у сфері обслуговування  21 

Зайнятих в особистому господарстві 92 

На підприємствах, розташованих за межами населених 

пунктів 

207 

Чисельність пенсіонерів, що працюють  48 

Кількість безробітних 10 

 

За аналізом табл.1.5.5. найбільша чисельність зайнятих мешканців 

с.Корніївка зафіксовані на підприємствах за межами села близько 57,82 % від 

працездатного населення. 25,70 % становлять особи, зайняті в особистому 

господарстві. Разом з тим, понад 11,82 % всіх трудових ресурсів 

представляють категорію пенсіонерів, що працюють.  

 

1.5.4. Житловий фонд 

Житловий фонд села Корніївка, за даними сільської ради, на початок 

2018 року сформували 624  садибні будинки загальною площею 41800м2 .  

Середній розмір садибного будинку становить 66,99 м2. Відповідно, 

забезпеченість житлом у розрахунку на одного мешканця в садибній забудові 

на початок 2018 року становила – 43,86м2. Показники існуючого житлового 

фонду наведені в таблиці 1.5.6.  

Загалом житловий фонд села характеризується задовільним технічним 

станом. За даними Корніївської сільської ради будинки у аварійному та 

ветхому стані відсутні.  

Таблиця 1.5.6.  

Існуючий житловий фонд с. Корніївка 

Тип житлового 

фонду 

Існуючий житловий фонд Загальна 

площа, м2 

Кількість 

населення, 

осіб будинків квартир 

Садибна забудова 624 - 41800 953 
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1.5.5. Невиробнича сфера 

Сфера послуг села Корніївка представлена  закладами обслуговування 

не забезпечує належного рівня надання соціально гарантованих послуг для 

місцевого населення. 

Заклади освіти  

В східній частині села знаходиться недобудована школа. Освітні 

послуги забезпечують профільні установи с. Паришків. 

Заклади охорони здоров’я та соціального захисту 

З об’єктів охорони здоров’я та надання соціального захисту в південно-

східній частині села розташований  фельдшерсько-акушерські пункт, стан 

котрого є задовільний.  

Заклади культури та мистецтва, культурно-видовищні, культові 

споруди 

Сфера культурного обслуговування села Корніївка представлена 

бібліотекою та Будинком культури, стан котрих – незадовільний.  

Культова споруда, представлена каплицею, розташована в центральній 

частині села. 

Підприємства торгівлі, харчування та побутового обслуговування 

Існуюча в селі мережа підприємств торгівлі представлена магазинами 

змішаного типу. При цьому прослідковується нерівномірность у 

розташуванні магазинів по території села, всі заклади розміщені в центрі та 

на сході села, що створює деякі незручності для місцевого населення.  

Підприємства зв’язку 

Підприємства зв’язку, відділення банків та кредитних установ у селі 

відсутні. 

Організації житлово-комунального господарства 

На території села у східній, західній та центральній його частинах 

розташоване кладовище традиційного захоронення.  

В цілому, існуючий рівень забезпеченості наявного населення села 

основними підприємствами обслуговування відповідно до діючих нормативів 

ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування та забудова територій», наведений у табл. 

1.5.7. 

Таблиця 1.5.7. 

Забезпеченість населення с. Корніївка закладами обслуговування 

№ п\п 

Найменування 

установ та 

підприємств 

обслуговування 

Одиниці 

виміру 

Нормативна 

потужність 

Фактична 

потужність 

Рівень 

забез-сті, % 

1. Заклади охорони здоров’я та соціального забезпечення 

1.1. ФАП об’єкт 1 1 100 % 

2. Заклади культури та мистецтва 

2.1. Бібліотека тис. книг 6.67 5,9 88,46% 

2.2. Будинок культури місць 38,12 120 100% 

2.3. Культова споруда об’єкт - 1 100% 
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№ п\п 

Найменування 

установ та 

підприємств 

обслуговування 

Одиниці 

виміру 

Нормативна 

потужність 

Фактична 

потужність 

Рівень 

забез-сті, % 

3. Підприємства торгівлі, громадського харчування і побутового обслуговування 

3.1. Магазини  
м2 торгової 

площі 
115 177,3 100% 

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

установи, підприємства зв’язку, юридичні установи, правопорядку 

4.1. Сільська рада об’єкт - 1 100% 

 

Забезпеченість населення села Корніївка закладами культури та 

мистецтва частково не відповідає містобудівним нормам. Крім того, 

розміщення окремих видів підприємств обслуговування в селі (установи 

охорони здоров’я та соціального забезпечення, підприємства торгівлі) не 

витримує вимог щодо радіусу обслуговування, а останнє негативно 

позначається на якості послуг. 

 

1.5.6. Господарський комплекс 

Господарський комплекс села Корніївка з погляду на історичну 

ретроспективу мав чітку сільськогосподарську спеціалізацію. Окрім 

територій навколо села, що використовувались в рослинництві, на півночі за 

межами села функціонувала молочно-товарна ферма, яка нині не працює.  

Загалом кількість місць прикладання праці в господарському комплексі 

досягає близько 202 одиниць, що характеризує недостатню забезпеченість 

населення даної території закладами та підприємствами для прикладання 

праці. Наявна чітка потреба зростання кількості місць в промисловості, 

враховуючи 319 осіб, що працюють у цій сфері за межами села. 

Охорона здоров’я та надання соціального захисту 

На території села функціонує два фельдшерсько-акушерські пункти, що 

задовольняє потреби у робочих місцях для 4 осіб. 

Оптова і роздрібна торгівля та харчування 

На даний час на території населеного пункту кількість місць 

прикладання праці у роздрібній торгівлі становить 8 робочих місця. 

На сьогодні в селі відчувається дефіцит у підприємствах харчування, а 

також не дотримується радіус доступності до підприємств торгівлі. 

Заклади культури та мистецтва, культурно-видовищні та дозвіллєві 

Дана галузь території населеного пункту представлена Будинком 

культури, бібліотекою та культовою спорудою, які становлять – 4 робочі 

місця.  

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного 

обслуговування, надання інших видів послуг 

У даній сфері на території населеного пункту задіяно 5 працівників. 
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Сільське господарство, промисловість, транспорт, комунально-

складське господарство 

В с. Корніївка,  за даними сільської ради 20 осіб зайняті в сільському 

господарстві та 138 осіб зайняті в особистому господарстві. 

Таблиця 1.5.8. 

Структура місць прикладання праці за галузями економіки на території с. 

Корніївка 
Галузі економіки Осіб 

Сільське господарство, промисловість, транспорт, комунально-складське 

господарство 
158 

Оптова та роздрібна торгівля; підприємства харчування  8 

Охорона здоров’я  4 

Заклади культури та мистецтва, культурно-видовищні та дозвіллєві 4 

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування, 

надання інших видів послуг 
5 

Усього зайнято 179 

 

1.5.7. Озеленені території загального користування 

На даний час, озеленені території в селі Корніївка представлені 

зеленими насадженнями загального користування, деревними насадженнями 

вздовж вулиць та доріг, зеленими насадженнями навколо водойм.  

На території села є інші озеленені території а саме, луки, заболочена 

місцевість, вологолюбна рослинність та території державного лісового 

господарства, відповідно до складу лісу, а саме сосна, протипожежний 

розрив складає 100 метрів. Загальна площа згідно проектного плану 

ландшафтних та рекреаційних територій в межах села становить 136,69 га. 
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1.6 ІСНУЮЧА ПЛАНУВАЛЬНА СТРУКТУРА ТА ФУНКЦІОНАЛЬНЕ 

ЗОНУВАННЯ ТЕРИТОРІЇ НАСЕЛЕНОГО ПУНКТУ 

1.6.1. Планувальна структура та функціональне зонування території 

Територія проектування знаходиться на території Корніївської 

сільської ради та за функціональним призначенням і характером 

використання поділяється на:                     

- житлову садибну забудову;  

- громадську; 

- транспортно-складську та виробничу. 

Планувальна структура села Корніївка сформована, з врахуванням 

географічних особливостей місцевості та раціональної організації території в 

умовах даного рельєфу та формуванням водними поверхнями.  

З заходу на південь поміж двома частинами села протікає р. 

Сухоберезиця, прибережна захисна смуга складає 25 метрів., на півдні за 

межами села протікає річка Бакумівка, з прибережною захисною смугою 25 

метрів, нижче за течією розташовуються ставки з прибережними захисними 

смугами 25 метрів, та канали, смуга відведення яких складає 10 метрів. 

В існуючих межах площа села складає 490,5 га. 

Житлова зона. На даний час житлова забудова села представляє собою 

дві території між якими протікає річка, західна частина представляє старе 

село, а на сході нова частина села, більша частина якої має сформовані 

квартали, що створює досить компактну  планувальну структуру.  

Громадська зона. Існуюча громадська забудова сконцентрована в 

східній частині нового села і представлена недобудованою середньою 

загальноосвітньою школою, бібліотекою, культовою спорудою, відділенням 

зв’язку, спортивним майданчиком, фельдшерсько-акушерським пунктом та 

закладами торгівлі, сільська рада розташована в північній частині села, 

заклад торгівлі, будинок культури розташований на заході нової частини 

села. 

Транспортно-складська та виробнича забудова. На даний час, на 

півночі територія села межує з недіючою молочно-товарною фермою, з 

санітарно-захисною зоною 50 м, та недіючими силосними ямами, з 

санітарно-захисною зоною 100 м. В існуючих межах, на півночі території 

знаходяться складські приміщення, з санітарно-захисною зоною 50 м, в 

центрі села розташована тракторна бригада, санітарно-захисною зона від якої 

складає 100 м та недіючий ковбасний цех, з санітарно-захисною зоною 50 м. 

В північно-східній частині села знаходиться водонапірна башта, а на 

заході територія межує з електричною підстанцією, у зв’язку з чим через село 

проходять лінії електропередач 10 кВ та частково 35 кВ, які проектом 

пропонується винести за межі населеного пункту. 

На сході нової частини села знаходяться колишні недіючі глиняний та 

піщаний кар’єри, які утворюють техногеннопорушені території. 

На території Корніївської сільської ради існують 2 сміттєзвалища, 1 

знаходиться на півночі за межами села і має санітарно-захисну зону 500 м, та 
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1 сміттєзвалище в східній частині села, санітарно-захисною зона від якого 

складає 500 м. 

В межах села існують 3 кладовища, 1 діюче кладовище на сході в 

старій частині села, з санітарно-захисною зоною 200 м, та 2 кладовища в 

центральній частині села, 1 діюче з санітарно-захисною зоною 200 м та 1 

недіюче, санітарно-захисна зона від якого складає 100 м. 

На півночі поза межами села, між селом Лукаші та селом Корніївка 

знаходиться худобомогильник, санітарно-захисна зона складає 500 метрів. 

 

1.6.2. Об’єкти історико-культурної спадщини 

Згідно з даними Управління культури, національностей та релігій та 

даних Корніївської сільської ради в межах проектних територій села 

Корніївка розташована значна кількість об’єктів культурної спадщини, серед 

яких: 

Пам’ятки археології: 

• Поселення – ІІ тис. до н.е., що знаходиться у східній частині села; 

• Поселення – VI-VII ст., що знаходиться у північній частині села; 

• Могильник – ХІ-ХІІ ст., що знаходиться  у північній частині села; 

• Поселення – ХI-ХII ст., що знаходиться у   північній  частина 

села; 

• Поселення – ХI-ХII ст., що знаходиться у південній частині села. 
Пам’ятки  історії:  

• Братська могила воїнів Радянської Армії, які загинули в роки 

Великої Вітчизняної війни.   

Усі об’єкти та території культурної спадщини, що виявлені і розміщені 

в селі Корніївка, нанесено на містобудівну документацію з врахуванням 

нормативних охоронних зон від них.  

У подальшому при реалізації проектних рішень Генерального плану 

села Корніївка в разі виявлення історико-культурних та археологічних 

пам’яток в межах населеного пункту, останні повинні бути відображені в 

містобудівній документації в обов’язковому порядку.  

 

1.6.3. Існуючий розподіл території 

Площа села  Корніївка становить – 490,5  га.  

У структурі землекористування частка території житлової забудови 

складає 121,4 га (24,75%),  представлена садибною забудовою. 

Значну частину території займають сільськогосподарські угіддя (207,86 

га – 42,38%). 

На громадську забудову припадає  до 3,87 га (0,79%), яка представлена 

ділянками під організації та установи управління, заклади охорони здоров’я, 

соціального захисту, відпочинку та туризму, підприємства торгівлі, 

харчування та побутового обслуговування тощо. 

Частка транспортної інфраструктури, що складає 14,07 га, формують 

переважно дороги з грунтовим (8,05 га) та твердим (6,02 га)  покриттям. 
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Комунальні території включають земельну ділянку під кладовище 

(3,5га) та сміттєзвалище площею 0,15 га.  

Таблиця 1.6.1 

Баланс території с.Корніївка 

№ 

з/п 
Територія 

В існуючих межах 

га % 

1 Житлової забудови 121,4 24,75 

1.1 садибної  121,4 24,75 

2 Громадська забудова 3,87 0,79 

2.1 Заклади освіти 2,63 0,54 

2.1.1 

заклади загальної середньої освіти І-ІІІ 

ступенів 
2,63 0,54 

2.2 

Організації та установи управління, 

проектні організації, кредитно-фінансові 

установи, підприємства зв’язку, юридичні 

установи, правопорядку 

0,7 0,14 

2.2.1 сільська рада 0,17 0,03 

2.2.2 будинок культури 0,53 0,11 

2.3 

Заклади охорони здоров’я, соціального 

захисту, оздоровчі, відпочинку та туризму 
0,14 0,03 

2.3.1 ФАП 0,14 0,03 

2.4 

Підприємства торгівлі, харчування 

(заклади ресторанного господарства) та 

побутового обслуговування 

0,29 0,06 

2.4.1 магазини 0,29 0,06 

2.5 Інша громадська забудова 0,11 0,02 

2.5.1. культова споруда 0,11 0,02 

3 Виробничої території 1,69 0,34 

3.1 IV класу 0,45 0,09 

3.2 V класу 0,24 0,05 

3.3 кар’єри 1 0,20 

4 Комунальна зона 3,65 0,74 

4.1 кладовища 3,5 0,71 

4.2 сміттєзвалище 0,15 0,03 

5 Зона складської забудови (V класу) 1,16 0,24 

6 Транспортної інфраструктури 14,07 2,87 

6.1 з твердим покриттям 6,02 1,23 

6.2 з грунтовим покриттям 8,05 1,64 

7 
Ландшафтно-рекреаційні та озеленені 

території 
135,97 27,72 

7.1 спортивно-рекреаційні 0, 85 0,17 

7.2 самосійка 26,9 5,49 

7.3 луки 108,22 22,06 

8 Водних поверхонь 0,03 0,01 

9 Зона сільськогосподарських виробничих 207,86 42,38 
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територій 

10 Інші території 0,8 0,16 

10.1 
території під об’єкти інженерної 

інфраструктури 
0,8 0,16 

11 Територія в межах населеного пункту, 

всього: 
490,5 100 
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1.7.     ТРАНСПОРТ ТА ТРАНСПОРТНА ІНФРАСТРУКТУРА 

Автомобільні дороги 

Поблизу села Корніївка проходять траси автомобільних доріг 

державного та місцевого значення.  

Нижче приведено перелік автомобільних доріг державного значення, 

які проходять поблизу села: 

• Автомобільна дорога міжнародного значення М-03 сполученням 

КИЇВ-ХАРКІВ-ДОВЖАНСЬКИЙ. Дана дорога проходить з південної 

сторони на відстані 13,5 км від села та відповідає параметрам І технічної 

категорії. 

• Автомобільна дорога національного значення Н-07 сполученням  

КИЇВ-СУМИ-ЮНАКІВКА. Дана дорога проходить з північної сторони на 

відстані 13,5 км від села та відповідає параметрам ІІІ технічної категорії. 

• Автомобільна дорога територіального значення Т-10-18 

сполученням БОРИСПIЛЬ - БЕРЕЗАНЬ - ЯГОТИН-ЖОРАВКА проходить з 

південної сторони на відстані 8,7 км від села та відповідає параметрам ІІ-ІV 

технічної категорії. 

• Автомобільна дорога територіального значення Т-10-25 

сполученням БАРИШIВКА-М-03/-ПЕРЕЯСЛАВ-ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ 

проходить з західної сторони на відстані 10,2 км від села та відповідає 

параметрам ІІ-ІV технічної категорії.  

Всі автомобільні дороги державного значення, які проходять поблизу 

села мають асфальтобетонне покриття.  

Нижче в таблиці 1.7.1. наведено перелік автомобільних доріг 

місцевого значення.    

Таблиця 1.7.1. 
ПЕРЕЛІК АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРІГ МІСЦЕВОГО ЗНАЧЕННЯ 

№ Індекс дороги Маршрут 

проходження 

Технічна категорія 

проїзної частини 

Автомобільні дороги обласного значення 

1 О100101 БАРИШIВКА-

ЛУКАШI 

IV 

2 О100402 БОРИСПIЛЬ -

ДУДАРКІВ-БЗIВ - 

/М-03/   

IV 

3 О100103 БАРИШІВКА - БЗІВ IV 

4 О101004 ЗГУРІВКА-

ЯРЕШКИ ЧЕРЕЗ 

НОВУ 

ОЛЕКСАНДРІВКУ 

IV 

5 О100105  ВОЛОШИНIВКА - 

МАСКІВЦІ 

IV 

6 О100106 /БАРИШIВКА-

ЛУКАШI/-

ДЕРНIВКА 

IV 

7 О100107 /ЗГУРIВКА-

БЕРЕЗАНЬ/- /М-03/-

IV 
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МАЛА СУПОЇВКА 

ЧЕРЕЗ ЖУКІВКУ 

8 О100108 СЕЗЕНКIВ- 

/БОРИСПІЛЬ - 

БЕРЕЗАНЬ-

ЯГОТИН/ 

IV 

9 О100109 ЛУК'ЯНIВКА-

СЕЛИЩЕ  

IV 

10 О100110  /БОРИСПІЛЬ-

БЕРЕЗАНЬ-

ЯГОТИН/ - 

ЯБЛУНЕВЕ - 

СТАНЦIЯ 

ПЕРЕЯСЛАВСЬКА 

IV 

11 О100111 /М-03/ - 

ПРИСТРОМИ 

IV 

12 О100112 ПЕРЕМОГА-

БАРИШІВКА 

IV 

13 О101013 ЗГУРІВКА - 

БЕРЕЗАНЬ -/М-03/ 

IV 

Автомобільні дороги районного значення 

1 С100101  МАЛА 

ТАРАСIВКА - 

ПОДІЛЛЯ 

IV 

2 С100102 СЕЛИЩЕ-

ХЛОПКІВ-

/БАРИШІВКА-

ЛУКАШІ/ 

IV 

3 С100103 КОРЖІ- 

/БОРИСПІЛЬ - 

БЕРЕЗАНЬ-

ЯГОТИН/ 

IV 

4 С100104 /М-03/ - БОРЩІВ IV 

5 С100105 /М-03/ - КОРЖІ IV 

6 С100106  СЕМЕНІВКА - 

ЛЕЛЯКИ - / М-03/ 

IV 

7 С100107 /Н-07/-

ЛУКЯНІВКА-

ВОЙТОВЕ 

IV 

8 С100108 КОРНІЇВКА-

НЕДРА-/ЗГУРІВКА-

БЕРЕЗАНЬ - /М-03/ 

IV 

9 С100109 ЛЕХНІВКА-

/ЗГУРІВКА-

БЕРЕЗАНЬ- /М-03/ 

IV 

10 С100110 ПИЛИПЧЕ-

/ЗГУРІВКА-

БЕРЕЗАНЬ -/ М-03/ 

IV 

11 С100111 ЯБЛУНЕВЕ - 

ГРИГОРIВКА 

IV 

12 С100112  ПАРИШКIВ - 

БАКУМІВКА 

IV 
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13 С100113 /БОРИСПIЛЬ - 

БЕРЕЗАНЬ-

ЯГОТИН/ - 

ХМЕЛЬОВИК 

IV 

14 С100114 ШВАЧИХА - 

/БОРИСПІЛЬ - 

БЕРЕЗАНЬ-

ЯГОТИН/ 

IV 

15 С100415 ТАРАСІВКА - 

ВЕСЕЛИНІВКА 

IV 

 

Вулична мережа 

Вулична мережа села сформована за змішаною схемою та складається з 

головних та житлових вулиць.  

Перелік основних головних вулиць приведено нижче в таблиці 1.7.2. 

Таблиця 1.7.2 
ПЕРЕЛІК ГОЛОВНИХ ВУЛИЦЬ 

№ Назва вулиці Ширина проїзної 

частини, метрів 

Ширина вулиці в 

межах червоних 

ліній 

(розрахунковий 

строк), метрів 

1 Шевченка  6,5-7,5 

 

25 

2 Березанська 5,0-5,5; 6,5-7,0 25 

3 Щаслива 4,5-5,0 25 

4 І.Франка 5,0-5,5 25 

5 Бовищанська 4,5-5,0 25 

6 Лісова, Діброва 4,0-4,5 25 

 

Протяжність головних вулиць становить 10,9 км, а загальна 

протяжність вуличної мережі в селі становить 22,0 км. Щільність вуличної 

мережі в селі на даний момент становить 16,2 км/км2. 

Внутрішньо-сільський транспорт  

На сьогоднішній день перевезення населення села у внутрішньо-

сільському сполучені частково здійснюється приміськими автобусами, лінії 

руху яких проходять по вулицям Шевченка, Березанська, Щаслива. Загальна 

протяжність існуючих ліній руху автобусу становить 5,2 км, а щільність 

мережі руху автобусу становить 3,8 км/км2, що вище за нормативні вимоги. 

 Залізничний транспорт 

З південного боку від села Корніївка проходить двоколійна 

електрифікована залізниця сполученням Київ (Дарниця) – Харків. На даній 

гілки знаходиться станція Баришівка, яка є найближчою залізничною 

станцією до села.  

На розрахунковий етап не передбачається проходження по даній 

залізничній гілки трас міжнародних залізничних коридорів та не 

передбачається будівництво додаткових колій на перегонах. 
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Автомобільний транспорт 

Інформація щодо існуючої кількості автомобілів та мотоциклів в 

с.Корніївка відсутня. 
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1.8.     ІНЖЕНЕРНА ІНФРАСТРУКТУРА 

Розділ виконано у вигляді схеми, де подано принципові рішення щодо 

інженерного забезпечення села Корніївка Баришівського району Київської 

області. 

Розділ виконано на підставі таких основних нормативних документів:  

− ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування та забудова територій»;  

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

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

споруди»; 

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

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

−  ДБН В.2.5-77:2014 «Котельні»; 

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

−  ДБН В.2.5-20-2018 «Газопостачання»; 

− ДБН В.2.5-39-2008 «Теплові мережі» 

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

цивільного призначення»; 

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

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

призначеної для споживання людиною». 

− ДСТУ 3013-95 «Гідросфера. Правила контролю за відведенням 

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

− ДСТУ-Н Б.2.5-71:2013 «Споруди для очищення поверхневих 

стічних вод. Настанова з проектування (БН 496-77, MOD)»; 

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

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

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

− ДБН В.2.2-16:2005 «Культурно-видовищні та дозвіллєві заклади». 

− ДБН В.2.2-3:2018  «Будинки і споруди. Заклади освіти» 

− ДБН В.2.2-4:2018 «Заклади дошкільної освіти. Будинки і 

споруди» 

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

− ДБН В.2.2-10-2000 «Заклади охорони здоров'я»; 

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

− ДБН В.2.2-13-2003 «Спортивні та фізкультурно-оздоровчі 

споруди»; 

− ДБН В.2.2-11-2002 «Підприємства побутового обслуговування»; 

− ДБН В.2.2-20-2008 «Готелі». 

Водопостачання 

На час складання проекту в селі локальні системи централізованого 

водопостачання охоплюють частину житлової і громадської забудови. . 

Промислові підприємства мають локальні системи водопостачання. 
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Джерелом для локальних систем є підземні водоносні горизонти, що живлять 

артезіанські свердловини. Населення, що не забезпечене водопостачанням 

від локальних систем, користується шахтними  колодязями, які 

розташовуються переважно на присадибних ділянках.  

Промислові підприємства мають окремі локальні системи 

господарсько-питного та протипожежного водопостачання. 

В селі не вирішено у повній мірі питання протипожежного та 

технічного водопостачання. 

Водопровідні мережі та споруди 

Згідно з довідкою №10, що надана сільською радою, на даний час в с. 

Корніївка знаходиться дві артезіанські свердловини загальною потужністю 

624 м3/добу, на потреби водопостачання в мережу господарсько-питного 

водопроводу подається 136 м3/добу. 

Також на даний час в селі знаходиться 1 водонапірна башта. 

Існуючі водопровідні мережі та споруди перебувають у задовільному 

стані. 

Каналізування 

На час складання проекту на території села централізоване 

каналізування відсутнє. Населення садибної забудови користується 

дворовими вбиральнями з водонепроникними вигребами. Промислові 

підприємства мають локальні системи каналізування. 

Теплопостачання 

Існуючий житловий фонд села Корніївка складається з 624 

індивідуальних  садибних житлових будинків. 

Крім того, на території села розташовані громадські споруди.  

Опалення та гаряче водопостачання індивідуальних садибних 

житлових будинків здійснюється від автономних побутових теплогенераторів 

(котлів), що працюють на природному газу.  

Опалення, вентиляція та гаряче водопостачання існуючих громадських 

споруд здійснюється від електричних приладів, індивідуальних побутових 

теплогенераторів (котлів), що працюють на природному газу .  

Загальні теплові потоки на існуючі садибні житлові будинки та 

громадські споруди наведено в таблиці 1.8.1. 

Таблиця 1.8.1 

ТЕПЛОВІ НАВАНТАЖЕННЯ НА БУДІВЛІ 

Пор

.№ 

 

Найменування будівлі 

(споруди) 

Кількість 

будівель 

(квартир) 

Кількість 

поверхів 

Витрата тепла, МВт 

Опалення Вентиляція 

Гаряче 

водопоста-

чання 

Загаль

на 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ІСНУЮЧИЙ СТАН 

1 Індивідуальні садибні 

житлові будинки 
624 1-2    7,494 

2 Громадські споруди  1-2 0,048 - 0,016 0,064 
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Газопостачання 

Джерело газопостачання села Корніївка – «ГРС «Лукаші», яка 

розташована в селі Лукаші Баришівського району. 

З ГРС «Лукаші» до газорегуляторного пункту блокованого (ГРПБ)  

села Корніївка, прокладений сталевий газопровід високого тиску I категорії 

(Ø108мм, Рпроект.≤12,0 кгс/см2).  

В ГРПБ  тиск газу знижується з високого I категорії (Рпроектн.≤12,0 

кгс/см2) до високого II категорії (Рпроектн.≤6,0 кгс/см2). 

На території села встановлено  шафовий регуляторний пункт газу 

(ШРП) для зниження тиску газу з високого II категорії (Рпроектн.≤6,0 

кгс/см2) до низького (Ру≤0,03 кгс/см2). 

На даний час тиск газу на виході з ГРС «Лукаші» становить 2,2 кгс/см² 

(Ру≤3,0 кгс/см2). 

Система газопостачання села на даний час двоступенева, з подачею 

газу споживачам по газопроводах двох тисків – середнього і низького. 

Генеральним планом передбачається будівництво індивідуальних 

садибних житлових будинків та громадських споруд. 

Витрати природного газу на садибні будинки на момент розроблення 

Генерального плану див. в таблиці 1.8.2. 

Таблиця 1.8.2 
ВИТРАТИ ПРИРОДНОГО ГАЗУ 

№ 

п/п 
Найменування будівлі (споруди) 

Годинні витрати 

газу, м3/год 

Річні витрати газу, 

млн. м³/рік 

Існуючий стан 

Індивідуальні садибні будинки (624 будинки) 

1 Опалення 663 1,343 

2 Приготування їжі (ПГ-4)  357 0,730 

 

Електропостачання 

Електропостачання споживачів електроенергії с. Корніївка 

здійснюється від ПС 35/10 «Паришків». 

По території с. Корніївка проходять ПЛ-10 кВ, ПЛ-0,4 кВ.  

Споживачі в межах с. Корніївка отримують електроенергію по мережах 

10 кВ та 0,4 кВ, які виконані повітряними та кабельними лініями від 

трансформаторних підстанцій ТП-10/0,4 кВ. 

В с. Корніївка існує 8 трансформаторних підстанцій 10/0,4 кВ 

загальною потужністю 1,084 МВА.  

Існуючі повітряні електромережі 10 кВ, які споруджено на 

залізобетонних опорах, перебувають в задовільному стані. 

Існуючі повітряні електромережі 0,4 кВ споруджено на залізобетонних 

опорах і вони частково знаходяться в незадовільному стані. 

Споживачами електроенергії с. Корніївка є підприємства різних 

галузей народного господарства: торгівля, громадське харчування, медичне 

обслуговування, комунально-побутові  та інші споживачі. 
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2. ОБГРУНТУВАННЯ ТА ПРОПОЗИЦІЇ 

2.1. СТРАТЕГІЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ 

С. КОРНІЇВКА 

Розглядаючи сучасні адміністративні межі, село Корніївка входить  до 

Корніївського старостинського округу Баришівського району  Київської 

області  як центр старостинського округу Баришівської об’єднаної 

територіальної громади. 

Враховуючи наявні ресурси проектних територій відповідно до  

проектних рішень генерального плану та економічних розрахунків з 

перспективою розвитку населеного пункту на 20 років було визначено 

декілька стратегічних напрямків  подальшого розвитку проектних територій: 

виробничий, екологічної безпеки та слід відмітити, що стратегія є соціально-

орієнтованою на максимальне забезпечення населення соціальними 

послугами.  

Стратегія розвитку населеного пункту спрямована на формування 

оптимального балансу між ключовими сферами діяльності в межах села. 

Ключові позиції майбутнього розвитку полягають в стимулюванні 

інвестиційного клімату та покращенні житлових умов та соціально-

культурного обслуговування  населення. 

Забезпечення стратегії розвитку відбудеться за рахунок існуючих 

ресурсів в межах проектних територій та за рахунок можливості 

використання запроектованих об’єктів, а також за рахунок  використання 

можливостей територій що входять до Корніївського старостинського 

округу. Стимулювання розвитку сільськогосподарського виробництва – що 

дасть можливість для розвитку складських територій та покращить кормову 

базу для розвитку тваринництва. 

Проектом передбачається розмістити підприємства з виробництва 

глиняних виробів,  місцевих цементів, елеватори цементів та інших курних 

будівельних матеріалів, швейну фабрику, підприємство з виробництва меблів 

тощо. Проектними рішеннями планується розмістити на території населеного 

пункту джерела альтернативної енергетики, а саме: сонячні батареї, а також 

відновити діяльність молочно-товарної ферми. У зв’язку із запланованим 

інтенсивним розвитком промисловості на перспективу пропонується 

розмістити в межах населеного пункту технопарк для збільшення наукової, 

технологічної, технічної бази сфери виробництва села Корніївка. Наведені 

заходи підвищать спроможність місцевої економіки. 

 Отже, основними інструментами реалізації стратегії населеного пункту 

є: 

- залучення інвестицій для розвитку господарського комплексу; 

- підвищення рівня зайнятості мешканців села за рахунок розвитку 

соціальної та виробничої сфер діяльності; 

- підвищення ефективності використання комунальної 

інфраструктури; 

- підвищення ефективності роботи транспортної інфраструктури; 
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- забезпечення  доступного медичного обслуговування для 

населення села Корніївка;  

- забезпечення екологічної безпеки – оздоровлення водойм, 

створення можливостей для розвитку рекреації в межах населеного пункту. 

Згідно з визначенням стратегії перспективного розвитку села соціальна 

складова буде представлена об’єктами соціальної інфраструктури згідно 

державних будівельних норм (навчальними закладами, закладами медичного 

обслуговування, об’єктами торгівлі та громадського харчування, об’єктами 

побутового обслуговування та іншими інфраструктурними об’єктами,  що в 

повній мірі забезпечать соціальний захист населення ).  
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2.2. ПЕРСПЕКТИВНА ЧИСЕЛЬНІСТЬ НАСЕЛЕННЯ 

На розрахунковий період до 2038 року очікується позитивна динаміка 

зростання чисельності населення села Корніївка, що зумовлено в основному 

механічним приростом у результаті збільшення кількості місць прикладання 

праці та збільшенням території житлової забудови.  

Чисельність постійного населення села на кінець розрахункового 

періоду зросте майже в 2 рази і становитиме, як очікується, 1900 осіб.  

За прогнозом демографічної ситуації в Київській області в цілому та в 

Баришівському районі зокрема кількість народжуваних у період з 2018 року 

до 2038 року коливатиметься в діапазоні від 7 до 10 осіб на 1000 мешканців, 

а кількість померлих дещо перевищуватиме цей показник, що визначатиме 

від’ємний природний приріст чисельності населення регіону. 

Механічний приріст населення села Корніївка в розрахунковий період 

матиме позитивну тенденцію. Згідно прогнозу, за рахунок міграційних 

процесів кількість мешканців села щорічно зростатиме на 50-70 осіб 

(табл. 2.2.1.; табл. 2.2.2).  

Таблиця 2.2.1. 

Показники перспективного руху населення с. Корніївка у 2018-

2038рр 

осіб 
За рік 2018-2022 2023-2027 2028-2032 2033-2038 

Загальний приріст (+) 

чи зменшення (-) 
+202 +235 +285 +225 

 

Таблиця 2.2.2 

Перспективна динаміка зміни чисельності населення с. Корніївка 

 у 2018-2038рр 

осіб 
За рік 2018 2024 2029 2034 2038 

Загальна кількість 

постійного населення  
953 1155 1390 1675 1900 

 

На перспективу механічний приріст населення буде забезпечуватись за 

рахунок осіб у працездатному віці. Протягом розрахункового періоду 

чисельність населення в цій віковій групі зросте з 363 осіб у 2018 році до 

1140 осіб у 2038 році.  

Це сприятиме підвищенню високої частки працездатного населення, 

яка в перспективі становитиме понад 60% від загальної чисельності 

населення.  

Відповідно до представленого Інститутом демографії та соціальних 

досліджень імені М.В. Птухи НАН України комплексного демографічного 

прогнозу України на період до 2050 року кількість осіб старше працездатного 

віку на момент закінчення розрахункового періоду для генерального плану 

села Корніївка становитиме 0,283 особи старше працездатного віку у 

розрахунку на 1 особу працездатного віку.  
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Таким чином, при чисельності населення працездатного віку 1140 осіб, 

кількість осіб старше працездатного віку становитиме 323, а молодше 

працездатного віку – 437 осіб: тенденція збільшення питомої ваги осіб 

молодше працездатного віку ( до 23%) та тенденція зменшення питомої ваги 

групи населення старше працездатного віку (до 17%), що відповідає 

загальному прогнозу ситуації в регіоні. 
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2.3. ТРУДОВІ РЕСУРСИ 

Загалом кількість місць прикладання праці в господарському комплексі 

села збільшиться й на кінець розрахункового періоду, досягне біля 606 

одиниць.  

У розрахунковий період буде здійснено реконструкцію школи та 

будівництво  дитячого дошкільного закладу та закладу позашкільної освіти, 

що створить нові робочі місця в  сфері освіти. Таким чином в галузі освіти 

буде створено біля 85 нових робочих місць.  

В сфері охорони здоров’я та надання соціальної допомоги 

збільшиться кількість працюючих орієнтовно до 21 особи за рахунок 

реконструкції та будівництва в селі лікарської амбулаторії та травмпункту, а 

також розміщення 3 нових аптек. 

Проектом генерального плану села передбачено будівництво 

спортивного комплексу, торговельно-розважального центру, придорожнього 

комплексу, нової культової споруди, а також реконструкцію будинку 

культури. Інші об’єкти відпочинку – канатний парк та клуб рекреаційної 

риболовлі, що забезпечить створення орієнтовно 65 нових місць прикладання 

праці в даній галузі.  

У розрахунковий період збільшиться площа закладів торгівлі і, 

відповідно, кількість місць прикладання праці у роздрібній торгівлі за 

рахунок розміщення магазинів у районах житлового будівництва та відкриття 

ринку. Передбачено, що чисельність працівників цієї галузі становитиме 

близько 33 особи. 

Проектом генерального плану села пропонується відновлення та 

розширення мережі підприємств громадського харчування, спрямоване на 

ліквідацію існуючого дефіциту та забезпечення нормативних потреб на 

проектних територіях житлової забудови. Це забезпечить створення нових 

місць прикладання праці - біля 25 шт. 

У фінансовій  та страховій діяльності на перспективу передбачено 

задіяти  2 осіб шляхом створення відділення банку в даному населеному 

пункті. 

Передбачений проектом генерального плану села розвиток підприємств 

побутового та комунального обслуговування, будівництво центру надання 

адміністративних послуг, що зумовить створення 33 нових робочих місць 

прикладання праці у даних сферах. 

Сільське, лісове та рибне господарство 

На перспективу передбачено створення нових місць прикладання праці 

за рахунок розвитку органічного землеробства, а також за рахунок 

відновлення функціонування недіючої нині молочно-товарної ферми. Значна 

частина підприємств, передбачених в проектних межах села Корніївка є 

супутніми або допоміжними до функціонування сільськогосподарського 

комплексу (холодильний цех, склади постійного та тимчасового зберігання 

сільськогосподарської продукції, сушарка, пункти пакування готової 

продукції, олійниця, млин тощо). Проектним планом передбачається 

створення пилорами, що буде забезпечувати 10 місць прикладання праці. 
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Це дозволить на кінець прогнозного періоду збільшити загальну 

кількість зайнятих в даній господарській сфері до 66 осіб.  

Промисловість, транспорт, комунально-складське господарство 

Генеральним планом в межах проектних територій передбачено 

розміщення технопарку машинно-тракторного двору, підприємства з 

виробництва меблів, швейної фабрики, сміттєсортувальної станції, кузні, 

токарні, цеху металообробки, підприємства з виробництва глиняних виробів, 

підприємства з виробництва місцевих цементів, елеваторів цементів та інших 

курних будівельних матеріалів, розвиток альтернативних джерел енергії, а 

саме: встановлення сонячних батарей,  а також комунально-складські 

території IV-V класу, створення АЗС та СТО тощо, що дасть можливість 

створити біля 263 нових робочих місць.  

Частина робочих місць буде забезпечена за рахунок інших сфер 

діяльності, таких як ведення особистого селянського господарства, невеликі 

підприємства малого бізнесу – особливо об’єкти сфери послуг.  

Таблиця 2.2.3. 

Зайнятість населення на проектних територіях на кінець 

розрахункового періоду 
Галузі економіки Осіб 

Сільське, лісове та рибне господарство 66 

Промисловість, транспорт, комунально-складське господарство 263 

Оптова та роздрібна торгівля; громадське харчування  58 

Заклади освіти 85 

Охорона здоров’я  21 

Фінансова діяльність 2 

Спорт, розваги та відпочинок 68 

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування, 

надання інших видів послуг 
43 

Усього зайнято 606 
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2.4. УСТАНОВИ ТА ПІДПРИЄМСТВА ОБСЛУГОВУВАННЯ 

Прогноз розвитку невиробничої сфери села Корніївка (перспективна 

чисельність підприємств і установ обслуговування села) виконаний 

відповідно до рішень генерального плану перспективного росту населення 

згідно з нормативами, закладеними у ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування та 

забудова територій». 

З метою забезпечення нормативного рівня соціального забезпечення 

населення проектом передбачено реконструкція старих та будівництво нових 

об’єктів сфери обслуговування. 

Заклади освіти 

Згідно проекту генерального плану передбачено реконструкцію 

існуючої шкільної будівлі, що розташована у центрально-східній частині 

села. Дитяча дошкільні установа, що розрахована в загальному на 160 місць 

та позашкільна установа на 60 місць в центральній частині села забезпечать 

місцеве населення освітніми послугами.  

Заклади охорони здоров’я  

Згідно з Генеральним планом запроектовано будівництво лікарської 

амбулаторії без стаціонару на 40 відвідувань за зміну, а також будівництво в 

північно-західній частині села травмпункту. Проектними рішеннями 

передбачено залишити існуючий ФАП.  

Враховуючи радіус доступності, на території населеного пункту буде 

розміщено 3 аптеки – в південній, західній та північній частинах села.  

Заклади рекреації і відпочинку 

В центральній частині населеного пункту передбачено зведення  

торгово-розважальний центр на 150 місць. В західній частині населеного 

пункту (навпроти комунально-складських територій) запроектовано 

будівництво придорожнього комплексу. Неподалік  культової споруди 

запроектовано канатний парк. 

Проектними рішеннями передбачається для задоволення потреб 

населення села у закладах та заходах стосовно рекреації та відпочинку – 

розміщення рекреаційної риболовлі біля водойми.  

Фізкультурно-оздоровчі та спортивні споруди 

У південно-західній частині села запроектовано будівництво 

спортивного комплексу разом із стадіоном загального користування.  

Установи культури й мистецтва, культові споруди 

В центральній частині села проектними рішеннями генерального плану 

передбачено реконструкцію будинку культури.  

Також, на розі вулиць, навпроти рекреаційної зони (канатного парку) 

згідно проекту генерального плану буде побудовано культову споруду.  

Кредитно-фінансові установи та підприємства зв’язку 

У селі запроектовано розміщення, враховуючи радіус доступності та 

зручність одне банківське відділення – у центральній частині проектних 

територій.  

Заклади торгівлі, громадського харчування і побутового 

обслуговування 
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Для задоволення потреб населення було запроектовано додатково 

заклади торгівлі загальною площею біля 480 м2, що будуть розміщені 

пропорційно по всій проектній території та критий ринок в північній частині 

села неподалік від центру надання адміністративних послуг.  

Заклади громадського харчування будуть розміщено дисперсно, 

враховуючи радіус доступності, по території населеного пункту. Крім того, 

по території села будуть розміщені заклади побутового обслуговування. 

Організації  житлово-комунального господарства  

Проектними рішеннями передбачено закриття існуючих в центральній 

та західній частинах села кладовищ. На перспективу передбачено відведення 

територій під нове проектне кладовище в північній частині села.  

У північній частині населеного пункту поряд із виробничими та 

комунально-складськими територіями передбачено будівництво 

підприємства централізованого виконання замовлення, де буде залучено 8 

робочих місць.  

Неподалік від проектного кладовища проектом розміщено бюро 

ритуальних послуг. 

Передбачено будівництво пожежного депо ІІ типу в центральній та 

пожпосту  в північній частинах проектних територій села Корніївка. 

Пожежне депо передбачено на два пожежні автомобілі.  

Таблиця 2.4.1 

Забезпечення потреб у закладах культурно-побутового 

обслуговування 
№ 

з/п 

Найменування 

установ та 

підприємств 

обслуговування 

Одиниця 

виміру 

Нормативи 

ДБН Б.2.2.-

12:2018 

Розрахунко

ва потреба 

Існуючі 

установи, 

що 

зберігають

ся на 

перспектив

у 

Заклади освіти 

1. Загальноосвітня 

школа І-ІІІ ст. 

місць 6-15 років – 

100%; 

16-18 років – 

80-90% 

400 - 

2. Заклад дошкільної 

освіти 

місць 1,5-6 років 

65% 

160 - 

3. Заклад позашкільної 

освіти 

учнів 20% від 

кількості 

учнів 

60 - 

Заклади культури та мистецтва 

4. Культова споруда об’єктів - 2 1 

5. Будинок культури місць 30-40 місць 

на 1000 осіб 

120 120 

6. Бібліотека тис. 

одиниць 

зберігання 

7 тис. 

одиниць 

зберігання на 

1000 

13,3 5,9 
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населення 

Заклади охорони здоров’я та соціального забезпечення, відпочинку та туризму 

7. Аптека  об’єктів 0,143 м2  на 

1000 жителів 

3 - 

8. ФАП об’єктів  1 1 

9. Амбулаторія 

загальної практики 

сімейної медицини 

без стаціонару 

відвідувань 

за зміну 

15 на 1000 

жителів 

40 - 

10. Травмпункт відвідувань 

за зміну 

15 на 1000 

жителів 

15 - 

12. Канатний парк га за завданням 

на 

проектування 

2,5 - 

13. Рекреаційна 

риболовля 

га за завданням 

на 

проектування 

1,05 - 

 Підприємства торгівлі, харчування(заклади ресторанного господарства) та 

побутового обслуговування 

14. Підприємства 

торгівлі 

м2 торгової 

площі 

120 м2 на 

1000 жителів 

300 177,3 

15. Ринковий комплекс м2 торгової 

площі 

30 м2  на 1000 

жителів 

60 - 

16.  Торгівельний центр об’єкт 1 1 - 

17. Придорожній 

комплекс 

місць 55 м2 на одне 

місце  

10 - 

18. Підприємства  

харчування 

місць 40 на 1000 

жителів 

75 - 

19. Майстерні 

побутового 

обслуговування 

робочих 

місць  

2 на 1000 

жителів 

6 - 

20 Пекарня м2 площа 

підлоги 

за завданням 

на 

проектування 

120 - 

Фізкультурно-спортивні споруди                

21. Стадіон га 0,01 га на 1 

тис. жителів 

1,5 - 

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

підприємства зв’язку, юридичні установи, правопорядку 

22. Відділення банку операційне 

місце  

1 на 1000 

жителів 

2 - 

23. Адмін.будівля 

старостинського 

округу 

об’єкт за завданням 

на 

проектування 

1 1 

24. ЦНАП об’єкт за завданням 

на 

проектування 

1 - 

Організації житлово-комунального господарства 
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25. Пожежне депо пожежний 

автомобіль 

1 автомобіль 

на 4000 

жителів 

2 - 

26. Бюро похоронного 

обслуговування 

об’єкт  1 на 1000 

жителів 

1 - 

Підприємства комунального обслуговування 

27. Підприємство 

централізованого 

виконання замовлень 

робочих 

місць 

не менше 4 на 

1000 осіб  

8 - 

28. 

 

 

Кладовище 

традиційного 

поховання 

га 0,24-0,35 на 

1000 жителів 

4,96 - 
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2.5. ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ГОСПОДАРСЬКОГО КОМПЛЕКСУ 

Проаналізувавши історичну ретроперспективу та зваживши всі 

актуальні погляди сьогодення господарський комплекс села Корніївка перш 

за все має чіткі перспективи направлені на розвиток сфери промисловості та 

невиробничої сфери. 

Проектними рішеннями генерального плану села Корніївка 

передбачено збільшення проектних меж села.  

Загалом територія Корніївського старостинського округу має досить 

значний економічний потенціал. Територія потребує насиченості та 

збагачення як виробничої, так і невиробничої сфери та відповідних 

організаційних заходів. 

Кількість місць прикладання праці в господарському комплексі села 

збільшиться й на кінець розрахункового періоду досягне близько 606 

одиниць (див.п.2.3 «ТРУДОВІ РЕСУРСИ»).  

Завдяки раціональному використанню наявних ресурсів, дана територія 

має можливості стати інвестиційно привабливою. 

Інвестиційне підґрунтя також буде створення завдяки розвитку 

невиробничої сфери: 

Освіта 

У розрахунковий період буде здійснено реконструкцію школи та 

будівництво  дитячого дошкільного закладу та закладу позашкільної освіти, 

що створить нові робочі місця в  сфері освіти. Таким чином в галузі освіти 

буде створено біля 85 нових робочих місць.  

Охорона здоров’я та надання соціального захисту 

В сфері охорони здоров’я та надання соціальної допомоги збільшиться 

кількість працюючих орієнтовно до 21 особи за рахунок реконструкції та 

будівництва в селі лікарської амбулаторії та травмпункту, а також 

розміщення 3 нових аптек. 

Спорт, культура та рекреація 

Проектом генерального плану села передбачено будівництво 

спортивного комплексу, торговельно-розважального центру, придорожнього 

комплексу, нової культової споруди, а також реконструкцію будинку 

культури. Інші об’єкти відпочинку – канатний парк та клуб рекреаційної 

риболовлі, що забезпечить створення орієнтовно 65 нових місць прикладання 

праці в даній галузі.  

Оптова і роздрібна торгівля, громадське харчування 

У розрахунковий період збільшиться площа закладів торгівлі і, 

відповідно, кількість місць прикладання праці у роздрібній торгівлі за 

рахунок розміщення магазинів у районах житлового будівництва та відкриття 

ринку. Передбачено, що чисельність працівників цієї галузі становитиме 

близько 33 особи. 

Проектом генерального плану села пропонується відновлення та 

розширення мережі підприємств громадського харчування, спрямоване на 

ліквідацію існуючого дефіциту та забезпечення нормативних потреб на 
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проектних територіях житлової забудови. Це забезпечить створення нових 

місць прикладання праці - біля 25 шт. 

Фінансова та страхова діяльність 

У фінансовій  та страховій діяльності на перспективу передбачено 

задіяти  2 осіб шляхом створення відділення банку в даному населеному 

пункті. 

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного 

обслуговування, надання інших видів послуг, житлово-комунальне 

господарство і побутове обслуговування 

Передбачений проектом генерального плану села розвиток підприємств 

побутового та комунального обслуговування, будівництво центру надання 

адміністративних послуг зумовить створення 33 нових робочих місць 

прикладання праці у даних сферах. Пожежне депо ІІ типу у кількості 2 

пожежних автомобілів  забезпечить пожежну безпеку для жителів села 

Корніївка. 

Сільське господарство 

Розвиток сільського господарства передбачений за рахунок розвитку 

органічного землеробства, а також за рахунок відновлення функціонування 

недіючої нині молочно-товарної ферми. Значна частина підприємств, 

передбачених в проектних межах села Корніївка є супутніми або 

допоміжними до функціонування сільськогосподарського комплексу – 

холодильний цех (0,8 га), склади постійного та тимчасового зберігання 

сільськогосподарської продукції (0,7 га), сушарка (0,02 га), пункти пакування 

готової продукції (0,01 га), олійниця (0,01 га), млин (0,05 га) тощо. 

Проектним планом передбачається створення пилорами площею 0,05 га, що 

буде забезпечувати 10 місць прикладання праці. 

Це дозволить на кінець прогнозного періоду збільшити загальну 

кількість зайнятих в даній господарській сфері до 66 осіб.  

Промисловість, транспорт, комунально-складське господарство 

Генеральним планом в межах проектних територій передбачено 

розміщення технопарку машинно-тракторного двору, підприємства з 

виробництва меблів, швейної фабрики, сміттєсортувальної станції, кузні, 

токарні, цеху металообробки, підприємства з виробництва глиняних виробів, 

підприємства з виробництва місцевих цементів, елеваторів цементів та інших 

курних будівельних матеріалів, розвиток альтернативних джерел енергії, а 

саме: встановлення сонячних батарей,  а також комунально-складські 

території IV-V класу, створення АЗС та СТО тощо, що дасть можливість 

створити біля 263 нових робочих місць.  

Частина робочих місць буде забезпечена за рахунок інших сфер 

діяльності, таких як ведення особистого селянського господарства, невеликі 

підприємства малого бізнесу – особливо об’єкти сфери послуг.  
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2.6. РОЗМІЩЕННЯ ТА ОБСЯГИ ЖИТЛОВОГО БУДІВНИЦТВА 

Згідно проектних рішень генерального плану житлове будівництво 

спрямоване на поліпшення житлового фонду села та умов проживання його 

мешканців. Передбачено зведення 42300 м2 загальної площі житлових 

будинків, що значно збільшить нинішній обсяг житлового фонду, площа 

котрого, на кінець розрахункового періоду, має становити близько 84 100 м2. 

Ємність відведених територій під житлову забудову задовольняє проектну 

чисельність населення. Збільшення житлового фонду буде здійснюватися за 

рахунок садибної забудови в проектних ділянках, які розташовані в північній, 

північно-західній та південній частинах. Кількість садиб всього буде 

складати 934 од. Розрахункова щільність в проектній житловій забудові при 

середньому складі сім’ї 3 особи складатиме 9 осіб/га.  

Обсяги житлового будівництва, передбачені проектом, дозволять 

збільшити загальну площу житлового фонду села Корніївка і, тим самим, 

забезпечити рівень середньої житлової забезпеченості мешканців села, який 

на перспективу складе 44,26 м2 на особу.  

Таблиці 2.6.1. 

Проектний житловий фонд с. Корніївка 

 

Тип житлового 

фонду 

Проектний житловий фонд Загальна 

площа, м2 

Кількість 

населення, 

осіб будинків 

Садибна забудова 934 84 100 1900 
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2.7. АРХІТЕКТУРНО-ПЛАНУВАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ ТЕРИТОРІЇ 

Були проаналізовані сусідні території, в межах Корніївського 

старостинського округу і тому генеральним планом пропонується розширити 

межі села Корніївка за рахунок включення прилеглих територій, а саме, на 

заході були включені захаращенні території, вільні від будь-якої забудови та 

ОСГ, на півдні території МТФ та території ОСГ, на півночі території 

особистих селянських господарств та вільних територій, які пропонується 

освоїти під житлову забудову, громадську територію, комунально-

транспортну, виробничу та рекреаційні території. 

Житлова забудова представлена існуючою садибною забудовою з 

частково сформованими житловими кварталами.  

Формування нових житлових кварталів відбувається за рахунок вільних 

територій від забудови та особистих селянських господарств. На подальші 

періоди проектування проектом передбачається створення нових кварталів на 

поза розрахунковий період будівництва за рахунок прилеглих територій та 

ущільнення городів. В селі Корніївка передбачено території під соціальну 

житлову забудову та території під будівництво екологічного житла. 

Частково нові житлові квартали знаходяться в 300 метровій санітарно-

захисній зоні від існуючого кладовища і зможуть експлуатуватись лише 

через 20 років після останнього захоронення. Проектом передбачається 

закриття кладовища, зменшення санітарно-захисної зони до 100 метрів. 

Та житлова забудова, що потрапляє в СЗЗ, забезпечується 

централізованим водопостачанням. Має обмеження в садівництві та 

городництві, згідно з санітарними правилами та нормами. 

Основну частину громадської  території пропонується розташувати в 

центральній частині села та сформувала ядро тяжіння населення. 

Школу в центрі села пропонується реконструювати та розташувати 

новий заклад дошкільної освіти. 

Окрім існуючих об’єктів обслуговування населення, в центральній 

частині села запроектовано позашкільну установу, культову споруду, центр 

надання адміністративних послуг та нову лікарську амбулаторію.  

Також проектом передбачається створення придорожнього комплексу 

та  ТРЦ. 

Інші об’єкти обслуговування такі як заклади торгівлі, харчування, 

побутового обслуговування, аптеки та банки розташовані рівномірно по всій 

території села для зручного обслуговування населення. 

Рекреаційні території представленні озелененими територіями для 

відпочинку населення, спортивним комплексом із стадіонами, дитячими 

майданчиками, канатним парком, комплексом рекреаційної риболовлі та 

територією активного відпочинку, а саме рампи та трампліни для 

велосипедів, скейтів та роликів. 

Озеленені території представлені зеленими насадженнями загального 

користування по території села, озелененими територіями вздовж та довкола 

водойм, парком в західній частині села. 
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Транспортно-складська забудова представлена існуючими 

складськими приміщеннями, які проектом пропонується перенести з 

центральної частини села, санітарно-захисна зона складає 50 метрів, 

складами 5-4 класів шкідливості для існуючих та проектних промислових 

територій на півночі села, з санітарно-захисними зонами 50 та 100 метрів 

відповідно, пожежним депо в центральній частині села, на заході 

запроектовано АЗС та СТО з санітарно-захисною зоною 100 метрів, та 

трьома кладовищами, 2 існуючих з санітарно-захисною зоною 300 метрів та 1 

не діюче 100 метрів, від недіючого. Проектом передбачається закриття 

кладовищ та скорочення санітарно-захисної зони від нього з 300 до 100 

метрів, нове кладовище запроектовано в північній частині села. Також в 

північній та західній частині села запроектовано території під альтернативні 

джерела енергії, а саме території під сонячні батареї.  

Це поновлювані джерела, до яких відносять енергію сонячного 

випромінювання, вітру, морів, річок, біомаси, теплоти Землі, та вторинні 

енергетичні ресурси, які існують постійно або виникають періодично 

у довкіллі. 

В центральній частині села запроектовано пожежне депо ІІ типу на два 

пожежних автомобілі. 

Виробнича зона розташована на півночі села і представлена існуючою 

МТФ, потужність якої складатиме до 3000 голів рогатої худоби, санітарно-

захисна зона складає 300 метрів., яку ми переносимо в глиб промислової 

зони,  та підприємствами 3-4-5 класів шкідливості з санітарно-захисними 

зонами 50-100-300 метрів відповідно. У промисловій зоні запроектовано 

сміттєсортувальну станцію, санітарно-захисна зона від якої складає 100 м. 

Також проектом передбачено технопарк для розвитку промислової галузі та 

створення науково-технічних інноваційних проектів.  

Інженерні споруди на території села,  представленні існуючою 

водонапірною баштою на сході села, та електропідстанцією на заході, 

проектом передбачається створення очисних споруд та станції 

водопідготовлення,  а також існують додаткові свердловинами та насосні 

станції по всій території села для організації централізованого 

водопостачання. 

 

2.7.1. Проектний розподіл території 

Територія села Корніївка у проектних межах збільшиться до 824,46 га.  

У структурі землекористування частка території житлової забудови 

складатиме 50,96%, громадської забудови до 1,82%, транспортної 

інфраструктури – до 13,50%, виробничих територій – до 7,41% та на 

комунальні території – 0,69% (табл. 2.7.1.). Для освоєння території під нову 

житлову та громадську забудову, а також під інші цілі, території городів 

доущільнюються. 

 

 

 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BD%D1%8F%D1%87%D0%BD%D0%B5_%D0%B2%D0%B8%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%8E%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BD%D1%8F%D1%87%D0%BD%D0%B5_%D0%B2%D0%B8%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%8E%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%B5
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%96%D1%87%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%96%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%96%D1%8F&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D1%96_%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%96_%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B8&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D1%96_%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%96_%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B8&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D1%96%D0%BB%D0%BB%D1%8F
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Таблиця 2.7.1. 

Баланс території с. Корніївка 

№ 

з/п 
Територія 

В проектних межах 

га % 

1 Зона житлової забудови  420,1 50,96 

1.1 Садибної про 106,75 12,95 

1.2 Садибної існ 111,21 13,49 

1.3 соціальне житло 4,3 0,52 

1.4 доущільнення 194,22 23,56 

1.5 екопоселення 3,62 0,44 

2 Громадської забудови 15 1,82 

3 

Організації житлово-комунального 

господарства 
1,1 0,13 

3.1 пожежне депо 0,9 0,11 

3.2 бюро похоронного обслуговування 0,2 0,02 

4 Виробничі території 61,08 7,41 

4.1 ІІІ класу  16,64 2,02 

4.2 IV класу 23,51 2,85 

4.3 V класу 5,6 0,68 

4.4 сонячні батареї 12,83 1,56 

4.5 технопарк 2,5 0,30 

5 Комунальна зона 5,7 0,69 

5.1 кладовища 4,86 0,59 

5.2 

підприємство централізованого 

виконання замовлень 
0,84 0,10 

6 Зона складської забудови 25,16 3,05 

6.1 4 клас 10,78 1,31 

6.2 5 клас 14,38 1,74 

7 
Транспортної інфраструктури 111,34 13,50 

7.1 з твердим покриттям 111,34 13,50 

8 
Ландшафтні та рекреаційні 

території 

139,68 16,94 

8.1 території загального користування 107,3 13,01 

8.2 пляж 1,14 0,14 

8.3 спортивно-рекреаційні 2,37 0,29 

8.4 санітарно-захисна зелень  24,58 2,98 

8.5 рекреаційна риболовля 1,05 0,13 

8.7 лісові насадження 0,94 0,11 

8.8 територія активного відпочинку 2,3 0,28 

9 Водних поверхонь 5,19 0,63 

10 
Зона сільськогосподарських 

виробничих територій 
3,7 0,45 

11 Інші території 36,41 4,42 
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11.1 
території під об’єкти інженерної 

інфраструктури 

7,27 0,88 

11.2 
житлова забудова на поза 

розрахунковий період 

29,14 3,54 

12 Територія в межах населеного 

пункту, всього: 
824,46  100 
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2.8. ПЕРШОЧЕРГОВІ ЗАХОДИ  

У складі першочергових робіт передбачаються наступні заходи: 

- налагодження ефективної системи санітарного очищення території: 

своєчасне прибирання та забезпечення знешкодження/утилізації побутово-

господарських відходів; вирішення проблеми збирання побутових відходів з 

запровадженням системи роздільного збирання ТПВ; будівництво 

сміттєсортувальної станції, польового компостування відходів зеленого 

господарства тощо; ліквідація стихійних звалищ та санація забруднених 

ними ділянок;  

 - організація транспортно-пішохідного руху на території села, 

налагодження зручного транспортного обслуговування; 

 - організація нового кладовища на північно-східній околиці села, 

благоустрій територій і дотримання санітарних правил експлуатації діючих 

та утримання закритих ділянок кладовищ (згідно з ДСанПіН 2.2.2.028-99). 

- організація належного водопостачання для всіх водоспоживачів села, 

з забезпеченням потреб у воді на території нової забудови (буріння 

додаткових свердловин, прокладання та заміна мереж і ін.); дотримання зон 

суворого режиму на свердловинах питного водопостачання та забезпечення 

належної якості питних вод, при необхідності влаштування споруд 

доочистки, запровадження сучасних методів економії води з забороною 

використання питних вод для технічних цілей (див.  Водопостачання);  

- раціональна організація та очищення поверхневого стоку; 

- оздоровлення водних акваторій - очистка мілководдя від мулу, 

рослинності; ліквідація анофелогенних ділянок заболоченості; екологічне 

оздоровлення водойм  з їх розчищенням та упорядкуванням прибережних 

захисних смуг; ліквідація вигрібних колодязів та інших потенційних об’єктів 

забруднення підземних вод та ґрунтів в межах нормативних розмірів 

прибережних захисних смуг; формування та благоустрій, інженерне 

облаштування територій пляжів та рекреаційних зон;  

- планувальна організація прибережної захисної смуги (згідно з ВКУ, 

ст. 88) з дотриманням водоохоронного режиму та  благоустрій з 

максимальним озелененням відповідно до рішень генплану; 

- забезпечення централізованого водопостачання житлово-громадської 

забудови в санітарно-захисних зонах кладовищ; 

- виїзна торгівля \ магазини змішаного типу на периферії; 

- закладання повітряних ліній електропередач в кабель згідно з 

рішеннями генерального плану. 

- будівництво пожежного депо на 2 автомобілі для обслуговування села 

Корніївка. 
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2.9.ОЗЕЛЕНЕНІ ТЕРИТОРІЇ ЗАГАЛЬНОГО КОРИСТУВАННЯ 

Озеленені території села Корніївка в проектних межах представлені 

зеленими насадженнями загального користування (107,3 га), які включають в 

себе озеленення вздовж та довкола водойм, та деревними насадженнями 

вздовж вулиць та доріг, та спеціального призначення (24,58 га). Всього в 

проектних межах 139,68 гектари визначено під ландшафтні та рекреаційні 

території. 

Крім озеленених територій загального користування  проектом 

передбачено озеленення  спеціалізованих території (дитячих, спортивних, 

тощо). Крім того, у складі громадських (заклади освіти, охорони здоров’я, 

культурно-дозвільні та культурно-рекреаційні заклади) та житлових 

територій розташовуються озеленені території обмеженого користування 

згідно з п.8.2.2 ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування та забудова територій». 
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2.10. ТРАНСПОРТ ТА ТРАНСПОРТНА ІНФРАСТРУКТУРА 

Автомобільні дороги 

Згідно постанов Кабінету Міністрів України по автомобільній дорозі 

міжнародного значення М-03 проходитиме траса міжнародного 

автомобільного коридору Європа-Азія. Цей коридор проходитиме по 

сполученню Краківець – Львів – Рівне – Житомир – Київ – Полтава – Харків 

– Дебальцеве – Ізварине. Однією з вимог, які висуваються до трас 

міжнародних транспортних коридорів, є забезпечення умов безперервності 

руху. Через це на розрахунковий етап передбачається влаштування 

транспортних розв'язок в різних рівнях на перетині траси проектного 

міжнародного автомобільного коридору з автомобільними дорогами Т-10-25 

сполученням Баришівка – а/д М-03 – Переяслав-Хмельницький. 

Відповідно до рішень схеми планування території Київської області та 

схеми планування території Баришівського району, північніше села 

Паришків пройде траса проектної автомобільної дороги національного 

значення. Передбачається, що проїзна частина даної дороги буде відповідати 

параметрам ІІ технічної категорії. Проектна автомобільна дороги 

національного значення буде проходити практично паралельно існуючій 

автомобільної дороги національного значення Н-07 сполученням Київ – 

Суми – Юнаківка, але проходитиме поза межами населених пунктів. Статус 

існуючої автомобільної дороги національного значення, згідно рішень схеми 

планування території Київської області та схеми планування території 

Баришівського району, пропонується понизити до автомобільної дороги 

територіального значення. Реконструкція проїзної частини автомобільної 

дороги національного значення Н-07 сполученням Київ – Суми – Юнаківка в 

межах Баришівського району до кінця розрахункового строку не 

передбачається. 

Також в схемі планування території Київської області на 

розрахунковий строк передбачається реконструкція автомобільної дороги 

територіального значення Т-1018 сполученням БОРИСПIЛЬ - БЕРЕЗАНЬ - 

ЯГОТИН-ЖОРАВКА за параметрами ІІ технічної категорії. 

Залізничний транспорт 

З південного боку від села Корніївка проходить двоколійна 

електрифікована залізниця сполученням Київ (Дарниця) – Харків. На даній 

гілці знаходиться станція Баришівка, яка є найближчою залізничною 

станцією до села.  

На розрахунковий етап не передбачається проходження по даній 

залізничній гілки трас міжнародних залізничних коридорів та не 

передбачається будівництво додаткових колій на перегонах. 

Вулична мережа 

На розрахунковий строк проектом передбачається будівництво 

проектних головних житлових вулиць, а також доріг господарського 

призначення і проїздів. Проектні головні вулиці будуть обслуговувати 

проектні майданчики житлової та громадської забудови. Ширина проїзної 
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частини на проектних головних вулицях складатиме 6 метрів, а ширина 

даних вулиць в межах червоних ліній становитиме 25 метрів. Протяжність 

проектних головних вулиць становить 1,8 км, а вартість їх зведення 

приблизно складатиме 19,2 млн. грн.  

Також до кінця розрахункового строку проектом передбачається 

зведення проектних житлових вулиць. Загальна протяжність проектних 

житлових вулиць становить 39,4 км. Ширина даних вулиць в межах червоних 

ліній складає 15 метрів, а ширина проїзної частини має становити 5,5 метрів. 

Для обслуговування промислової території проектом передбачається 

будівництво доріг господарського призначення, які матимуть ширину 

проїзної частини 4,5 метрів, а їх ширина в межах червоних ліній складатиме 

15 метрів. Загальна протяжність доріг господарського призначення складає 

9,9 км.  

Проходження проектних головних та житлових вулиць, а також доріг 

господарського призначення показано на графічних матеріалах генерального 

плану. 

Всього до кінця розрахункового строку протяжність вуличної мережі 

села становитиме 73,1 км, а щільність вуличної мережі складатиме 12,4 

км/км2. 

Відповідно до рішень генерального плану передбачається проведення 

реконструкції з розширенням проїзної частини до 6 метрів на всіх головних 

вулицях (виключення становить вулиця Шевченка та бережанська 

(частково)). Загальна протяжність ділянок реконструкції головних вулиць 

становитиме 6,9 км, а вартість проведення реконструкції орієнтовно 

становитиме 24,2 млн. грн. (дана вартість включає проведення капітального 

ремонту існуючого покриття проїзної частини).  

На існуючих житлових вулицях необхідно провести розширення 

проїзної частини до 5,5 метрів. Ширина існуючих житлових вулиць в межах 

червоних ліній становитиме 12-15 метрів.  

На всіх вулицях до кінця розрахункового етапу передбачається 

влаштування асфальтобетонного покриття. 

Внутрішньо-сільський транспорт  

З метою обслуговування всієї існуючої та проектної забудови села на 

розрахунковий строк передбачається розвиток мережі руху автобусу. 

Проектні лінії руху автобусу проходитимуть майже по всім головним 

вулицям. Загальна протяжність ліній руху автобусу до кінця розрахункового 

строку становитиме 11,5 км, а щільність мережі руху автобусу до кінця 

розрахункового строку складатиме 2,0 км/км2, що відповідатиме 

нормативним вимогам. 

Для підвищення якості обслуговування пасажирів, передбачається 

улаштування облаштованих зупинок громадського транспорту. Зупинки 

автобусів розташовані в місцях тяжіння пасажирських потоків на відстані 

400-800 метрів одна від одної. Також поблизу зупинок громадського 

транспорту та місць тяжіння населення передбачається влаштування 

проектних наземних пішохідних переходів. Місця розташування зупинок 
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громадського транспорту та наземних пішохідних переходів показано на 

графічних матеріалах генерального плану. 

Автомобільний транспорт  

Інформація щодо існуючої кількості автомобілів та мотоциклів в с. 

Корніївка відсутня. 

Загальна кількість приватних легкових автомобілів в с. Корніївка, на 

кінець розрахункового етапу становитиме 550 одиниць, виходячи з 

прийнятого перспективного рівня автомобілізації – 290 авто на 1000 

мешканців. Розрахунковий рівень моторизації був прийнятий на рівні 50 

мотоциклів на 1000 мешканців. Всього до кінця розрахункового етапу в селі 

буде налічуватися 95 мотоциклів.  

Зберігання приватного автотранспорту передбачено безпосередньо на 

присадибних ділянках власників.  

Нижче в таблиці 2.10.1 наведено розрахунок необхідних територій під 

автостоянки тимчасового зберігання біля промислових та складських 

підприємств, а також об’єктів культурно-побутового обслуговування 

населення. 

        Таблиця 2.10.1 

Найменування 

установ та 

підприємств 

обслуговування 

Одиниці 

виміру 

Місткіст

ь 

Кількість 

працівникі

в 

Необхідна 

кількість 

місць для 

тимчасовог

о зберігання 

автотранс-

порту 

Необхідна 

площа для 

влаштуванн

я відкритої 

автостоянки, 

м2 

Адмін..будівля 

старостинського 

округу 

Об’єкт 

1 5 2 50 

ФАП Об’єкт 1 2 1 25 

Загальноосвітня 

школа 

(реконструкція) 

місць 

400 35 4 100 

Позашкільна 

установа 

місць 
60 18 2 50 

Культова споруда Об’єкт  2 3 15 375 

ЦНАП Об’єкт 1 5 10 250 

Травмпункт місць 30 5 4 100 

Лікарська 

амбулаторія без 

стаціонару 

місць  

40 5 4 100 

Дитячий 

дошкільний 

заклад 1 шт 

місць 

160 32 4 100 

Аптека  об’єктів 3 9 3 75 

Спорткомплекс м2 площі 

підлоги 
1500 22 15 375 

Будинок культури  місць 120 2 18 450 

Бібліотека тис. од. 

зберігання
13,3 1 1 25 
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. 

Заклад 

громадського 

харчування 

місць  

75 25 7 175 

Заклади торгівлі 

10 шт. 

м2 

торгової 

площі 

300 20 10 250 

Торгівельно-

розважальний 

комплекс 

м2 

торгової 

площі 

1500 20 20 500 

Придорожній 

комплекс 

місць 
10 12 5 125 

Відділення банку   Об’єкт  1 2 1 25 

Ринок м2 

торгової 

площі 

60 13 6 150 

Заклад побутового 

обслуговування 

робочих 

місць 
6 6 1 25 

Пожежне депо автомобілі 2 12 2 50 

Підприємство 

централізованого 

виконання 

замовлень 

робочих 

місць 
 8 1 25 

Бюро похоронного 

обслуговування 

об’єкт  
1 2 1 25 

Канатний парк га 2,5 5 2 50 

Рекреаційна 

риболовля 

га 
 5 4 100 

Пекарня м2 площі 

підлоги 
120 5 1 25 

АЗС Площа 

ділянки 

(га) 

0,8 6 1 25 

СТО Площа 

ділянки 

(га) 

0,3 4 2 50 

Кузня Площа 

підлоги 

(м2) 

50 3 1 25 

Токарня Площа 

підлоги 

(м2) 

80 4 1 25 

Сміттєсортувальн

а  станція 

га 
0,43 8 1 25 

Підприємство з 

виробництва 

глиняних виробів 

Площа 

підлоги 

(м2) 

250 10 1 25 

Підприємство з 

виробництва  

місцевих цементів 

Площа 

підлоги 

(м2) 

3000 30 3 75 

Елеватори Площа 4000 12 2 50 
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цементів та інших 

курних 

будівельних 

матеріалів 

підлоги 

(м2) 

Сонячні батареї Об’єкт 1 10 1 25 

Цех 

металообробки  

Площа 

підлоги 

(м2) 

250 6 1 25 

Цех з виробництва 

металоконструкці

й  

Площа 

підлоги 

(м2) 

600 8 1 25 

Холодильні цехи Площа 

підлоги 

(м2) 

6000 20 2 50 

Молочно-товарна 

ферма 

Площа 

ділянки 

(га) 

1,8 15 2 50 

Склади 4 класу Площа 

підлоги 

(м2) 

12 000 15 2 50 

Склади 5 класу Площа 

підлоги 

(м2) 

20 000 30 3 75 

Сушарка Площа 

підлоги 

(м2) 

400 8 1 25 

Вагова Площа 

підлоги 

(м2) 

100 2 1 25 

Млин  Площа 

підлоги 

(м2) 

400 3 1 25 

Пакувальний цех Площа 

підлоги 

(м2) 

100 4 1 25 

Олійниця Площа 

підлоги 

(м2) 

300 2 1 25 

Склади (олійниця) Площа 

підлоги 

(м2) 

100 2 1 25 

Пилорама Площа 

підлоги 

(м2) 

500 10 1 25 

Підприємство з 

виробництва 

меблів  

Площа 

підлоги 

(м2) 

1500 15 2 50 

Швейна фабрика Площа 

підлоги 

(м2) 

1250 15 2 50 

Машино-

тракторний двір 

Площа 

ділянки 
3 30 3 75 
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(га) 

Технопарк Площа 

підлоги 

(м2) 

3800 20 10 250 

Всього 192 4800 

 

Орієнтовна вартість влаштування стоянок становитиме 1,9 млн. грн.  

Таблиця 2.10.2 

Орієнтовна вартість реалізації першочергових заходів 
Захід, запропонований до реалізації Орієнтовна вартість реалізації, млн.грн 

Реконструкція проїзної частини вул. 

Щаслива (з проведення поточного ремонту 

існуючого покриття) 

5,8 

Реконструкція проїзної частини вул. 

Березанська з шириною проїзної частини 

5,0-5,5 метрів (з проведення поточного 

ремонту існуючого покриття) 

2,4 

Реконструкція проїзної частини вул. Івана 

Франка з шириною проїзної частини 5,0-5,5 

метрів (з проведення поточного ремонту 

існуючого покриття) 

3,1 
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2.11. ІНЖЕНЕРНЕ ОБЛАДНАННЯ ТЕРИТОРІЇ 

2.11.1. Водопостачання  

Для забезпечення водопостачанням житлової, громадської забудови та 

проектних виробничих об’єктів проектом передбачається будівництво 

централізованої системи водопостачання з прокладанням водоводів у межах 

проектних червоних ліній вулиць (існуючих та тих, що проектуються). 

Зважаючи на значну площу села і умови рельєфу місцевості проектом 

передбачається будівництво станції водопідготовки до складу якої будуть 

входити резервуари чистої води, насосна станція ІІ підйому, в якій буде 

розташовано групу пожежних насосних агрегатів, блок водопідготовлення. 

Питання остаточно складу станції водопідготовки має бути розглянуте на 

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

Передбачається влаштування об’єднаної системи водопостачання на 

господарсько-побутові та протипожежні потреби села Корніївка. 

Проектом прийнято третю категорію надійності системи 

водопостачання за вимогами пункту 8.4 ДБН В.2.5-74:2013 «Водопостачання. 

Зовнішні мережі та споруди». Ті елементи системи водопостачання, 

пошкодження яких може призвести до перебоїв у подаванні води на потреби 

пожежогасіння, проектом передбачено першої категорії (кільцеві 

водопровідні мережі з пожежними гідрантами, резервуари чистої води, 

пожежні насоси тощо). 

На час розроблення проекту існуюча кількість населення садибної 

забудови у селі складає 960 чол. На розрахунковий період проектом 

додатково передбачається 940 чол. садибної забудови. Таким чином на 

розрахунковий період передбачається 1900 чол. жителів садибної забудови. 

Обсяги води на господарсько-питне водопостачання розраховано 

відповідно до пунктів 11.1.3, 11.1.11 ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування та 

забудова територій», а також ДБН В.2.5-74;2013 табл. 1 «Водопостачання. 

Зовнішні мережі та споруди» за формулою 

На розрахунковий період будівництва села розрахункова максимальна 

витрата води на господарсько-питні потреби складе 

𝑄госп. =
210 × 1900

1000
× 1,1 × 1,1 = 482,8 (м3

добу⁄ ). 

де -  

Витрати на потреби промисловості складуть: 

𝑄пром. = 4,25 м3

добу × га⁄ × 𝐹пром., (м3

добу⁄ ). 

де, - q  = 210 л/добу (ДБН В.2.5-74:2013, п.6.1, табл. 1), 

1,1 - коефіцієнт, що враховує непередбачені витрати води на 

господарсько-питні потреби (відповідно до примітки 3 таблиці 1 ДБН В.2.5-

74:2013 «Водопостачання. Зовнішні мережі та споруди»), 

1,1 - коефіцієнт добової нерівномірності водоспоживання (ДБН В 2.5-

74:2013 пункт 6.1.2) 

Fпром – площа промислової забудови, га; 
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4,25 м3/добу га – норма витрат води на господарсько-питні потреби 

промислових підприємств (прийнято згідно з довідковими даними наданими 

інститутом «Укрпромпроект»). 

𝑄пром. = 4,25 м3

добу × га⁄ × 82,99 = 352,7 (м3

добу⁄ ). 

Загальні добові витрати по селу складуть: 

482,8 + 352,7 = 835,5 м3/добу. 

Для подальших розрахунків приймаємо розрахункову максимальну 

витрату води на господарсько-питні потреби житлових та громадських 

будівель села у розмірі 836,0 м3/добу. 

Джерелом господарсько-питного водопостачання села на 

перспективний період передбачається прийняти водоносний горизонт в 

еоценових відкладах палеогену з дебітами 23 м3/добу, який буде 

експлуатуватися водозабірними свердловинами.  

В зв’язку з тим, що на даний час свердловини експлуатуються з 

порушенням зон санітарної охорони та відсутністю даних щодо якості води у 

свердловинах, проектом передбачається влаштування нових артезіанських 

свердловин для забезпечення господарсько-питних потреб села. 

Використання існуючих артезіанських свердловин для потреб 

водопостачання села буде вирішуватись на подальших стадіях проектування 

(стадії “Проект” і “Робоча документація ”) після отримання висновків від 

органів державного санітарного нагляду щодо відповідності якості води 

вимогам ДСанПіН 2.2.4-171-10 і дозволу на зменшення зон санітарної 

охорони І поясу. В випадку, позитивного рішення від органів державного 

санітарного нагляду в існуючих свердловинах необхідно передбачити заміну 

насосного обладнання на більш потужне, в протилежному випадку 

передбачається тампонування існуючих свердловин. 

Потрібна кількість робочих водозабірних артезіанських свердловин на 

розрахунковий період для забезпечення розрахункових потреб села при 24-х 

годинній роботі насосів і дебітом – 15 м3/год становить: 

𝑁свердл =
836,0

24 × 15
= 2,3 (шт). 

Розрахункову кількість робочих свердловин прийнято 3 шт. Кількість 

резервних свердловин для водозабору прийнято згідно з ДБН В.2.5-74:2013 

табл. 10 і становить 1 шт. 

Загальна розрахункова кількість свердловин для села Корніївка складе 

4 шт.  

Для системи централізованого водопостачання проектом 

передбачається влаштування чотирьох нових артезіанських свердловин на 

взаємних відстанях, які виключають взаємний перетин їх гідравлічних зон 

впливу. 

Навколо проектних артезіанських свердловин пропонується 

передбачити зони санітарної охорони першого, другого та третього поясів 

(відповідно до вимог ДБН В.2.5-74:2013 розділ 15, а також Постанови 

Кабінету Міністрів України від 18.12.1998 року № 2024 «Про правовий 
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режим зон санітарної охорони водних об’єктів»). На подальших стадіях 

проектування у межах кожного з поясів має бути встановлено спеціальний 

режим та визначено комплекс заходів, спрямованих на недопущення 

погіршення якості води.  

Зони першого поясу радіусом 30 м передбачається огороджувати 

парканом з металевої сітки висотою 2,0 м., а також смугою зелених 

насаджень (ДБН В.2.5-74:2013 пункт 17.1.4, а також ДСТУ-Н Б В.2.6-

188:2013). Проектом передбачаються заходи для захисту територій першого 

поясу від затоплення дощовими та повеневими водами (вертикальне 

планування, обвалування та інше). На території першого поясу 

забороняються усі види будівництва за виключенням тих, які мають 

безпосереднє відношення до функціонування об’єктів водопроводу. 

Межі другого та третього поясів санітарної охорони пропонується 

встановлювати розрахунками на подальших стадіях проектування, виходячи 

з санітарних і гідрологічних умов. На території другого та третього поясів 

передбачається виявлення та тампонаж, або відновлення старих недіючих, 

дефектних або таких, що експлуатуються з порушеннями свердловин, 

шахтних колодязів, які створюють небезпеку забруднення водоносного 

горизонту, регулювання буріння нових артезіанських свердловин.  

Уточнений розрахунок необхідної кількості артезіанських свердловин 

пропонується виконувати (уточнювати) на подальших стадіях проектування 

(стадії “Проект” і “Робоча документація ”). Вода, що має подаватися у мережі 

об‘єднаного господарсько-питного та протипожежного водопроводу за 

хімічним і бактеріологічним складом повинна відповідати вимогам ДСанПіН 

2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання 

людиною». 

Схему водопостачання пропонується виконувати згідно з вимогами 

розділів 9 та 12 ДБН В.2.5-74:2013. 

Станцію водопідготовлення передбачається розташувати у північно-

західній частині села. На території станції передбачається розташування 

резервуарів чистої води для зберігання регулювального, протипожежного та 

інших запасів води (2 резервуари об’ємом не менш ніж 100 м3 кожний), а 

також розташування насосної станції другого підйому з пожежними 

насосами. 

Згідно з ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування та забудова територій» 

п.11.1.6, табл. 11.1 площа території споруд водопідготовлення складе 2,0 га. 

Остаточні рішення щодо забезпечення водопостачанням села, уточнені 

розрахунки об’ємів господарсько-побутового водопостачання, гідравлічні 

розрахунки мереж і споруд водопроводу пропонується виконувати 

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

документація”). 

Поливання територій, прилеглих до громадських будівель, комерційної 

забудови та промислових будівель, пропонується здійснювати від мереж 

господарсько-питного водопостачання села або окремими системами 

поливальних водопроводів, що живляться ґрунтовими або очищеними 



68 

поверхневими водами. Вирішення даного питання передбачається 

виконувати на подальших стадіях проектування (стадії «Проект» і «Робоча 

документація»). 

Поливання присадибних ділянок передбачається здійснювати від 

окремо розташованих на ділянках шахтних колодязів. 

Згідно з ДБН В.2.5-74:2013, дод. А, табл. А2 витрати води на 

поливання-миття територій складуть: 

 𝑄доб =
40 л

добу⁄  × 1900жит∙

1000
= 76,0 м3

добу⁄  

 

2.11.2. Водопровідні мережі та споруди 

Водогони та мережі об’єднаної системи господарсько-питного та 

протипожежного водопроводу пропонується передбачати кільцевими з 

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

Проектом пропонується водопровідні колодязі на мережах та камери 

перемикання на водоводах передбачати зі збірних залізобетонних елементів 

за ТПР 901-09-11.84. 

Водопровідні мережі передбачається прокладати, у випадку потреби, 

перекладати на відстанях від фундаментів будівель і споруд, передбачених у 

таблиці додатку И.1, а до інших підземних інженерних мереж – передбачених 

у таблиці додатку И.2 ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування та забудова 

територій». 

 

2.11.3. Каналізування 

Господарсько-побутова каналізація  

Проектом передбачається влаштування централізованої системи 

водовідведення господарсько-побутових стічних вод. Для очищення 

господарсько-побутових стоків передбачається будівництво каналізаційних 

очисних споруд механічного та повного біологічного очищення, що будуть 

приймати стоки від села Корніївка у східній частині села за межами житлової 

забудови. 

Розрахункову максимальну добову кількість стічних вод від житлових 

та громадських будівель прийнято рівною розрахунковій максимальній 

витраті води на господарсько-питні потреби з врахуванням потреб 

промислових підприємств – 836,0 м3/добу. 

Проектом пропонується охоплення усіх проектних та існуючих (де є 

технічна можливість) територій села централізованим каналізуванням. 

Територію пропонується поділити на 13 басейнів каналізування. 

Передбачається відведення стічних вод у межах усіх басейнів самопливними 

мережами на каналізаційну насосну станцію (КНС), що проектується для 

кожного басейну окремо з подальшим відведенням до мереж господарсько-

побутової каналізації наступного басейну каналізування. Стічні води від 4 

басейну каналізування самопливними мережами надходять на каналізаційну 

насосну станцію (КНС-4) з подальшим відведенням до очисних споруд 

http://polypipe.info/production-quality/159-dsty-1
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господарсько-побутової каналізації села. Для забезпечення надійності 

відведення стічних вод передбачається усі напірні колектори господарсько-

побутової каналізації прокладати у дві лінії. Пропозиції щодо трасування 

самопливних та напірних каналізаційних мереж дивись креслення «Схема 

інженерного обладнання території». 

Для очищення господарсько-побутових стічних вод передбачається 

будівництво очисних споруд повного біологічного очищення з 

використанням очисних установок з термічною та механічною обробкою 

осадів у закритих приміщеннях типу «Biotal». Відповідно до вимог таблиці 

30 ДБН В.2.575:2013 «Каналізація. Зовнішні мережі та споруди» навколо 

очисних споруд передбачається санітарно-захисна зона розміром 150 м як 

для споруд з термічною та механічною обробкою осадів у закритих 

приміщеннях максимальною продуктивністю до 5 тис. м3/добу. Після 

очищення стічні води передбачається подавати на скидання у річку 

Бакумівка за межами села. 

Для житлових будинків існуючої садибної забудови, централізоване 

каналізування яких технічно неможливе, передбачається влаштування 

локальних очисних споруд, що мають бути розташовані на присадибних 

ділянках. 

Добова кількість господарсько-побутових стічних вод від одного 

садибного будинку без централізованого каналізування пропонується 

приймати 0,7 м3. 

Очисні споруди пропонується виконувати за окремими проектами та 

комплектувати септиками, або установками глибокого біологічного 

очищення і фільтруючими колодязями, чи полями підземної фільтрації (при 

умові достатньої глибини залягання ґрунтових вод та достатньої 

фільтрувальної здатності ґрунтів на ділянці). При цьому відповідно до 

примітки 6 додатку И.3 ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування та забудова 

територій» санітарно-захисну зону від септиків пропонується приймати 5 м, 

від фільтруючих колодязів – 8 м, від полів підземної фільтрації – 25 м. 

Проекти локальних очисних споруд мають бути погоджені з органами 

санітарного нагляду Баришівського району Київської області. 

Остаточні рішення щодо місць розташування каналізаційних насосних 

станцій (КНС), трасування самопливних та напірних каналізаційних 

колекторів, кількість ліній прокладання напірних каналізаційних колекторів, 

розташування каналізаційних очисних споруд, гідравлічні розрахунки 

самопливних і напірних мереж з визначенням їх діаметрів, розрахунки КНС 

за басейнами каналізування пропонується уточнити (виконати) на подальших 

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

Дощова каналізація 

Згідно з п.11.1.1, 11.1.21 ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування та забудова 

територій» і п. 5.8 ДБН В.2.5-75:2013 «Каналізація. Зовнішні мережі та 

споруди», відведення поверхневих стічних вод з території проектної 

житлової забудови, а також частини існуючої житлової забудови 

пропонується здійснювати закритою системою каналізації поверхневих 
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стічних вод, з відведенням найбільш забрудненої частини стоку на очисні 

споруди каналізації поверхневих стічних вод, що проектуються. Відведення 

поверхневих стічних вод з решти території існуючої садибної забудови (не 

охопленої закритою системою каналізації поверхневих стічних вод) 

пропонується здійснювати відкритою системою по поверхні. 

Проектом пропонується поділ території села на 17 басейнів закритого 

каналізування поверхневих стічних вод. Пропонується передбачати окремі 

очисні споруди для усіх басейнів, які мають бути виконані за окремими 

проектами, погодженими з органами санітарного нагляду Баришівського 

району Київської області. 

Схему каналізування поверхневих стічних вод закритою системою 

прийнято таку. 

Поверхневі стічні води з території кожного басейну каналізування 

самопливними мережами надходять до очисних споруд, що пропонується 

передбачати для кожного басейну окремо. Найбільш забруднену частину 

стоку (перші 20 хв. дощу), відповідно до вимог  ДБН В.2.5-75:2013, ДСТУ-Н 

Б.2.5-71:2013 та ДСТУ 3013-95, пропонується очищувати на очисних 

спорудах. Очищені та умовно чисті води від очисних споруд пропонується 

скидати у поверхневі потоки, або подавати у накопичувальні резервуари 

очищених та умовно чистих поверхневих стоків. З накопичувальних 

резервуарів стічні води передбачається використовувати для поливання 

зелених насаджень та миття удосконалених покриттів у періоди відсутності 

дощів. Надлишок очищених та умовно чистих поверхневих стоків 

передбачається відводити на скидання у поверхневі водні об’єкти за 

допомогою насосних станцій поверхневих вод та напірних колекторів. 

Пропозиції щодо трасування мереж каналізації поверхневих стічних вод, а 

також щодо розташування очисних споруд дивись креслення «Схема 

інженерного обладнання території».  

Розрахунки об‘ємів очищення та скидання поверхневих стічних вод, 

гідравлічні розрахунки мереж дощової каналізації з визначенням їх діаметрів 

за басейнами каналізування пропонується виконувати на подальших стадіях 

проектування. Остаточні рішення щодо способу організації відведення 

поверхневих вод пропонується прийняти на стадіях «Проект» та «Робоча 

документація».  

Очисні споруди представлені водоочисною установкою ЕКМА, 

розробленою ПП «Екопод». 

Продуктивність кожних очисних споруд каналізації поверхневих вод, 

остаточні місця та розміри майданчиків для їх розташування, місця та умови 

скидання очищених та умовно чистих дощових вод пропонується 

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

документація”), відповідно до вимог органів санітарного нагляду Київської 

області. 

Каналізаційні мережі та споруди 
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Самопливна каналізаційна мережа та напірні трубопроводи проектом 

пропонується передбачати відповідно з поліетиленових труб типу ПЕ-100 за 

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

Каналізаційні колодязі та камери на мережі пропонується передбачати 

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

11.84. 

При виконанні креслення «Схема інженерного обладнання території» 

каналізаційні насосні станції розташовано, виходячи з умови заглиблення 

підвідного самопливного колектора до 5,0 м. 

Каналізаційні мережі передбачається прокладати на відстанях від 

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

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

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

 

2.11.4. Теплопостачання 

Опалення та гаряче водопостачання 310 індивідуальних садибних 

житлових будинків передбачається окремо для кожного будинку від 

автономних побутових теплогенераторів (котлів), які розміщуються в 

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

або у окремих приміщеннях у відповідності до ДБН та працюють на 

природному газу. 

Опалення, вентиляцію та гаряче водопостачання громадських об’єктів 

передбачається здійснювати від автономних побутових теплогенераторів, які 

встановлюються у окремих приміщеннях, приміщеннях, прибудованих до 

громадських споруд і окремо розташованих котельнях відповідно до ДБН 

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

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

В.2.5-20-2001 «Газопостачання»; ДБН В.2.2-16:2005 «Будинки і споруди. 

Культурно-видовищні та дозвіллєві заклади», ДБН В.2.2-3:2018 «Будинки і 

споруди,Заклади освіти», ДБН В.2.2-4:2018 «Будинки і споруди,Заклади 

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

В.2.2-10-2000 «Заклади охорони здоров'я», ДБН В.2.2-23-2009 «Підприємства 

торгівлі», ДБН В.2.2-13-2003 «Спортивні та фізкультурно-оздоровчі 

споруди», ДБН В.2.2-11-2002 «Підприємства побутового обслуговування» 

тощо, що працюють на природному газу. 

В якості альтернативи пропонується розглянути на подальших стадіях 

проектування варіант встановлення в громадських спорудах ємкісних 

водопідігрівачів для гарячого водопостачання. 

Для теплопостачання виробничих підприємств пропонується 

влаштування окремих систем теплопостачання, за окремими проектами, з 

котельними, що працюють на природному газу на подальших стадіях 

проектування.  

Розрахунок теплових потоків для споживачів теплової енергії села на 

перспективний період виконано на підставі таких кліматичних 

характеристик: 

http://polypipe.info/production-quality/159-dsty-1
http://polypipe.info/production-quality/159-dsty-1
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− розрахункова температура для проектування опалення – 22°С; 

− середня температура найхолоднішого місяця – 4,7°С; 

− середня температура за опалювальний період – 0,1°С; 

− тривалість опалювального періоду – 176 діб. 

Теплові навантаження на дані об’єкти наведені в таблицях 2.11.1 і 

2.11.2. 

Таблиця 2.11.1 

ТЕПЛОВІ ПОТОКИ НА ЖИТЛОВІ БУДИНКИ  

№ 

п/п 
Найменування будівлі (споруди) 

Кількість  

будівель 

(квартир) 

Кількість 

поверхів 

Витрата тепла на 

опалення та гаряче 

водопостачання, 

МВт 

1 Індивідуальні садибні житлові 

будинки (існуючі) 
624 1-2 7,494 

2 Індивідуальні садибні житлові 

будинки (проектні) 
310 1-2 5,050 

 Всього: 934  12,544 

 

Таблиця 2.11.2 

ТЕПЛОВІ ПОТОКИ НА ГРОМАДСЬКІ СПОРУДИ 

№ 

п/п 

Найменування будівлі 

(споруди) 

Витрата тепла, МВт 

Опалення Вентиляція 

Гаряче 

водопоста-

чання 

Загальна 

1 Громадські споруди (існуючі) 0,048 - 0,016 0,064 

2 Громадські споруди (проектні) 1,104 0,331 0,930 2,365 

 Всього: 1,152 0,331 0,946 2,429 

 

Загальна сумарна розрахункова потужність теплоспоживання складає 

12,544 + 2,429 = 14,973 МВт. Приймаємо сумарну потужність джерел 

теплопостачання села на перспективний період 15,0 МВт. 

 

2.11.5. Газопостачання  

Генеральним планом передбачається будівництво індивідуальних 

садибних житлових будинків та громадських споруд. 

Проектним рішенням пропонується здійснювати газопостачання 

територій забудов, що проектуються, від мереж газопроводів середнього 

тиску (Ру≤0,3 МПа), що проектуються. 

До розподільних газопроводів , що проектуються по вулицях, 

передбачається приєднувати комбіновані будинкові регулятори тиску газу 

(КБРТ) для газопостачання індивідуальних садибних житлових будинків та 

шафові регуляторних пункти газу (ШРП) для газопостачання громадських 

споруд. 
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Місце розташування ШРП і КБРТ буде вирішено на подальших стадіях 

проектування. 

В КБРТ та ШРП тиск газу знижується з середнього (Ру≤0,3 МПа) до 

низького (Ру≤0,005 МПа). 

В кухнях та окремих приміщеннях (теплогенераторних) індивідуальних 

садибних житлових будинків передбачається встановлення двоконтурних 

газових котлів для опалення та гарячого водопостачання. 

Для приготування їжі передбачається встановлення в кухнях побутової 

4-х конфоркової газової плити – ПГ-4. 

Газопровідні мережі передбачається прокладати на відстанях від 

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

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

ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування та забудова територій». Шафові регуляторні 

пункти передбачається розміщувати на відстанях від будівель та споруд, 

передбачених у таблиці 8 ДБН В.2.5-20:2001 «Газопостачання». 

Цей варіант прийнято для створення найбільш економічної і надійної в 

експлуатації системи газопостачання. 

Остаточний варіант газопостачання територій забудов, що 

проектуються буде вибрано після отримання технічних умов приєднання до 

газорозподільної системи від Баришівської філії ПАТ «КИЇВОБЛГАЗ». 

Розрахункові годинні витрати газу визначені за сумою номінальних 

витрат газу газовими приладами з урахуванням коефіцієнтів одночасності їх 

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

потреби опалення, вентиляції та гарячого водопостачання згідно з вимогами 

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

показників питомих потужностей та тепловикористання на 1 м² житлової 

площі. 

Облік газу слід передбачати комерційний – для здійснення фінансових 

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

для контролю за ефективністю використання газу та дисципліною 

споживання. 

Кожний споживач газу (домовласник та організація) незалежно від 

форми власності та сфери діяльності повинен бути забезпечений єдиним 

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

«Газопостачання»). 

Для обліку витрат газу у кожній кухні або приміщенні 

теплогенераторної передбачається встановлення лічильника газу для 

розрахунків за спожитий природний газ побутовими споживачами 

(населенням) для їх побутових потреб. 

Лічильник газу передбачається також встановлювати разом з 

комбінованим будинковим регулятором тиску газу (КБРТ) в металевій шафі 

на зовнішніх стінах газифікованих індивідуальних садибних житлових 

будинків не нижче III ступеня вогнестійкості або на опорах із негорючих 

матеріалів на ділянках споживачів.  
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Визначення об’єму споживання природного газу по громадських 

спорудах здійснюється на підставі даних комерційними вузлів обліку газу 

(ВОГ). 

Вимоги до комерційних вузлів обліку природного газу вказуються в 

технічних умовах приєднання до газорозподільної системи. 

Загальні питомі годині і річні витрати за видами газопостачання 

зведено до таблиці 2.11.3. 

Таблиця 2.11.3 

ВИТРАТИ ПРИРОДНОГО ГАЗУ  
№ 

п/п 
Найменування будівлі (споруди) 

Годинні витрати 

газу, м3/год 

Річні витрати газу, 

млн. м³/рік 

Існуючий стан 

Індивідуальні садибні будинки (624 будинків) 

1 Опалення 663,0 1,343 

2 Приготування їжі (ПГ-4) та гаряче 

водопостачання 
357,0 0,730 

Громадські споруди 

3 Опалення  6,0 0,011 

4 Гаряче водопостачання 2,0 0,005 

Проектні об’єкти 

Індивідуальні садибні житлові будинки (310 будинків) 

5 Опалення 475,0 0,965 

6 Приготування їжі (ПГ-4) та гаряче 

водопостачання 
190,0 0,440 

Громадські споруди 

7 Опалення  130,0 0,054 

8 Вентиляція 39,0 0,031 

9 Гаряче водопостачання 118,0 0,153 

 РАЗОМ: 1980,0 3,722 

 

Приймаємо сумарні годинні витрати газу споживачами села 1972,0 

м3/год, сумарні річні витрати – 3,710 млн. м3/рік. 

Політика енергозбереження 

Висока надійність роботи системи енергопостачання є однією з 

вирішальних умов забезпечення ефективної життєдіяльності села. 

Система газопостачання є однією з складових частин системи 

енергозабезпечення. Від її надійної і гарантованої роботи залежить 

ефективність роботи встановленого обладнання, що використовує газ, та 

його коефіцієнт корисної дії. 

Основними заходами з економії газу є: 

− надійна і безпечна робота системи газопостачання – подавання 

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

максимальний ККД обладнання, яке використовує газ; 

− вжиття заходів зі своєчасного запобігання аварій і інших 

порушень у роботі системи газопостачання. Це дасть можливість уникнути 

матеріальних витрат на ліквідацію наслідків аварії; 
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− введення жорсткої системи контролю за споживанням і обліком 

спожитого газу на кожному об’єкті; 

− впровадження заходів, які сприяють зменшенню витрат газу на 

опалення, за рахунок зменшення витрат у житлових, громадських, 

адміністративних будівлях шляхом застосування нових матеріалів, які 

зберігають тепло в будинках, впровадження нових систем теплоізоляції; 

− впровадження високо економічного газового обладнання з 

високим коефіцієнтом корисної дії; 

− впровадження нових технологій, що дозволяють заміну 

природного газу на інші відновлювані джерела енергії (відходи сировини, 

біогаз, сонячна енергетика тощо) відповідно до вимог розпорядження 

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

дій з відновлюваної енергетики на період до 2020 року». 

 

2.11.6. Електропостачання 

На перспективу електропостачання села зміна джерела живлення не 

передбачається. 

Розрахунок перспективного споживання електроенергії та 

максимальних навантажень для потреб с. Корніївка на проектний етап 

будівництва для комунально-побутових та господарських споживачів 

виконується згідно з ДБН Б.2.2-12:2019 за узагальненими показниками 

споживання електроенергії, в яких враховується громадський та житловий 

сектор села, підприємства комунально-побутового обслуговування, зовнішнє 

освітлення, системи теплопостачання, водопостачання та водовідведення 

(ДБН Б.2.2-12:2019, табл.11.4). 

Закладена в містобудівній документації забезпеченість населення села 

житловою площею на проектний етап передбачає для мешканців більший 

рівень комфорту ніж існуюча, що приведе до збільшення споживання 

потужності та електроенергії на 1 людину в рік. Зважаючи на вищезазначені 

фактори при розрахунку максимальних навантажень та споживання 

електроенергії на період існуючого стану, в містобудівній документації 

прийнято величину питомого електропостачання на рівні 800 кВт год/люд. на 

рік при річній кількості годин використання максимуму електричного 

навантаження 3000 годин. 

Розрахунок перспективного споживання електроенергії та 

максимальних навантажень на проектний етап виконується згідно з табл. 11.4 

ДБН Б.2.2-12:2019 з врахуванням досягнутого на теперішній час споживання 

електроенергії та приймається 950 кВт год/люд. на рік при річній кількості 

годин використання максимуму навантаження 4100 годин. 

Розрахунок електричних навантажень об’єктів громадсько-побутового 

призначення виконана за питомими нормативами згідно з ДБН Б.2.2-12:2019 

«Планування та забудова територій». 

Результати розрахунків перспективного споживання електроенергії та 

максимальних навантажень приводяться в таблицях 2.11.4, 2.11.5, 2.11.6. 

Таблиця 2.11.4 
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РОЗРАХУНОК ЕЛЕКТРИЧНИХ НАВАНТАЖЕНЬ ГОСПОДАРСЬКО-

ПОБУТОВИХ СПОЖИВАЧІВ 

№ 

п/п 

Найменування 

споживачів 

Загальна 

кількість 

мешканців, 

тис. осіб 

Питома 

норма,  

кВт год на 1 

мешканця в 

рік 

Річне 

споживання 

електроенергії,  

млн. кВт/год. 

Число годин 

використання 

максимуму 

навантаження, 

рік 

Загальне 

навантаження, 

тис. кВт 
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1 

Господарсько-

побутові та 

комунальні 

потреби 

населення 

0,960 1,900 800 950 0,76 1,80 3000 4100 0,25 0,44 

 Разом     0,76 1,80   0,25 0,44 

 

Таблиця 2.11.5 

РОЗРАХУНОК ЕЛЕКТРИЧНИХ НАВАНТАЖЕНЬ КОМУНАЛЬНИХ 

ТА ГРОМАДСЬКИХ ОБ’ЄКТІВ 

№  

п/п 

Найменування 

споживачів 

Річне споживання 

електроенергії,  

млн. кВт, год. 

Число годин 

використання 

максимуму 

навантаження, 

рік 

Загальне 

навантаження, тис. 

кВт 

Існуючий 

стан 

Розрах. 

період 

Існуючий 

стан 

Розрах. 

період 

Існуючи

й 

стан 

Розрах. 

строк 

1 

Потреби 

громадських 

споруд  

1,39 5,82 4100 4100 0,34 1,42 

2 

Потреби 

комунальних 

cпоруд 

0,20 2,66 4100 4100 0,05 0,65 

3 

Потреби 

промислових 

підприємств 

(орієнтовані) 

0,49 0,98 4100 4100 0,12 0,24 

 Разом 2,08 9,46   0,51 2,31 

 

Таблиця 2.11.6  

ЗВЕДЕНІ ЕЛЕКТРИЧНІ НАВАНТАЖЕННЯ 

№ 

п/п 
Найменування споживачів 

Річне споживання 

електроенергії, 

млн.кВт/год. 

Загальне навантаження,  

МВт 
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Існуючий 

стан 

Розрах. 

строк 

Існуючий 

стан 

Розрах. 

строк 

1 Господарсько-побутові та 

комунальні потреби населення 
0,76 1,80 0,25 0,44 

2 Потреби громадських споруд  1,39 5,82 0,34 1,42 
3 Потреби комунальних 

cпоруд 0,20 2,66 0,05 0,65 

4 Потреби промислових 

підприємств (орієнтовані) 
0,49 0,98 0,12 0,24 

 Разом 2,84 11,26 0,76 2,75 
 Інші невраховані витрати 10% 0,28 1,12 0,07 0,27 

 Всього по об’єкту 3,12 12,38 0,83 3,02 

 

Приймаємо максимальне сумарне річне електроспоживання села на 

перспективний період 12,38 млн. кВт∙год/рік. Сумарна необхідна потужність 

джерел електропостачання приймаємо 3,02 МВт. 

У зв’язку з очікуванням збільшення житлового фонду за рахунок 

передбаченого в генеральному плані нового будівництва житлових будинків, 

забезпечення більшої комфортності житла, в т.ч. за рахунок збільшення 

енергоозброєності жител, а також розширення мережі культурно-побутового 

та господарського обслуговування населення, збільшиться споживання 

електроенергії та потужності. 

Враховуючи дані розрахунків та існуючу ситуацію в системі 

електропостачання села, містобудівною документацією пропонується: 

електропостачання існуючих споживачів села буде виконуватись по 

існуючих мережах 10 і 0,4 кВ, джерелом електропостачання залишається ПС 

35/10 кВ «П’ятигори»; 

проводити поступову заміну трансформаторів на підстанціях на більшу 

потужність в міру збільшення електричних навантажень; 

в процесі експлуатації виконати реконструкцію існуючих 

трансформаторних підстанцій 10/0,4 кВ та мереж 10 і 0,4 кВ; 

передбачити реконструкцію трансформаторної підстанції ПС 35/10 кВ 

«П’ятигори», як перспективного джерела електропостачання села на 

проектний етап, зі збільшенням потужності трансформаторів; 

здійснювати будівництво нових трансформаторних підстанцій 10/0,4кВ 

та мереж 10 і 0,4 кВ для електропостачання споживачів на проектний етап. 

Розташування, потужність та кількість трансформаторних підстанцій 

вирішуються при подальшому проектуванні згідно з технічними умовами 

енергопостачальної організації; 

існуючі ПЛ-10 кВ, що перетинають житлову забудову рекомендується 

прокласти в межах червоних ліній вулиць. 

Протягом всього проектного етапу необхідно проводити реконструкцію 

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

морально застарілого обладнання, впроваджувати енергозберігаюче 

обладнання та технології. 
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Підключення до електричних мереж вирішуються при подальшому 

проектуванні згідно з технічними умовами енергопостачальної організації.  

Всі наведені у розділі параметри електричних споруд мають 

уточнюватися на подальших стадіях проектування. 

 

 

 

2.11.7. Телефонізація та радіофікація  

На перспективний період потреба села у телефонах, з врахуванням 

потреб об’єктів господарської діяльності, об’єктів освіти, культури, науки, 

органів управління – 20% від навантаження житлового сектора, а також 

згасання в мережі складає 1121 шт, передбачається виконувати 

телефонізацію села з використанням систем мобільного та супутникового 

зв’язку. 

На перспективний період потреба села у радіоточках з врахуванням 

потреб об’єктів господарської діяльності, об’єктів освіти, культури, науки, 

органів управління – 20% від навантаження житлового сектора, а також 

згасання в мережі складає 1121 радіоточка. Для подальшої радіофікації села 

пропонується прокладання проводом РМПЗЭП 1х2х1,2 розподільчої фідерної 

лінії від радіовузла. Остаточне місце підключення та обсяги робіт 

пропонується визначити після отримання технічних умов на підключення. 

Для забезпечення телебаченням села пропонується прокладання 

волоконно-оптичних кабелів від найближчого оптичного вузла. На території 

села у захисних шафах пропонується встановити оптичні приймачі. 

Побудову мережі телебачення пропонується здійснювати за допомогою 

радіочастотного коаксіального кабелю з використанням телевізійних 

підсилювачів. 

Вибір вузла, траси прокладання, а також місць розташування оптичних 

приймачів пропонується здійснити на подальших стадіях проектування 

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

Для забезпечення інтернет зв’язком проектом передбачається 

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

Вибір провайдера пропонується здійснити на подальших стадіях 

проектування.  

 

2.11.8. Санітарне очищення території 

Тверді побутові відходи мешканці села Корніївка, в основному, 

утилізують на присадибних ділянках шляхом компостування та спалювання. 

Решта відходів, як побутового, так і будівельного сміття, вивозиться на 

сміттєзвалища на західній  та східній околицях населеного пункту. 

Централізована система побутової каналізації на території села 

Корніївка також відсутня. Мешканці використовують вигреби. 

Такий стан поводження з твердими побутовими відходами з повністю 

неорганізованою системою збору, вивезення, сортування, перероблення та 

захоронення твердих побутових відходів, збору та знезараження рідких 
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побутових відходів призводить до негативних наслідків, погіршення стану 

навколишнього середовища, забруднення ґрунтів та водних об’єктів.  

Так як рішеннями генерального плану передбачається будівництво 

системи побутової каналізації з підключенням до неї усіх споживачів 

населеного пункту Корніївка та відведенням господарсько-побутових стоків 

до очисних споруд, рідкі відходи будуть відводитись та знезаражуватись на 

очисних спорудах продуктивністю до 5 тис. м3/добу з термічною та 

механічною обробкою осадів у закритих приміщеннях у північній-західній  

частині села за межами житлової забудови. Радіус санітарно-захисної зони 

від споруд очищення стічних вод до меж житлової забудови, ділянок 

громадських будинків і підприємств харчової промисловості приймається – 

150 м (табл. 30 ДБН В.2.5-75:2013). Для існуючої і нової садибної забудови, 

централізоване каналізування яких неможливе, передбачається встановлення 

локальних очисних споруд на кожній ділянці, які складаються з септиків, або 

установок глибокого біологічного очищення типу «BіoClere», «ТОПАС», 

«Mіcroclar», «BIOTAL» та фільтруючих колодязів з врахуванням вимог 

Головного управління Держпродспоживслужби  у Київській області та 

Державного управління екології та природних ресурсів Київської області. 

При цьому відповідно до примітки 7 табл. 30 ДБН В.2.5-75:2013 санітарно-

захисну зону від септиків пропонується приймати 5 м, від фільтруючих 

колодязів – 8 м, від полів підземної фільтрації – 15 м. 

Згідно з нормами ДБН Б.2.2-12:2019 розрахунковий об’єм накопичення 

твердих побутових відходів та сміття з вулиць на розрахунковий  період 

генплану прийнято 1,0 тис. т/рік та нормі накопичення ТПВ 350 кг/рік сміття 

на людину.  

Для забезпечення виконання «Програми поводження з твердими 

побутовими відходами» (постанова Кабінету Міністрів України від 

4.04.2004р. №265) пропонується організація роздільного збору твердих 

побутових відходів з наступним використанням і утилізацією. За умови 

організації роздільного збору обсяг вивозу твердих побутових відходів 

можна зменшити на 30-50%. 

Для поліпшення екологічного стану та благоустрою території, з метою 

впровадження та подальшого розвитку системи санітарного очищення 

необхідно: охопити усю територію населеного пункту централізованою 

планово-регулярною системою санітарного очищення; придбати техніку 

спеціального призначення: спецмашини та контейнери (особливо для 

роздільного збору ТПВ), облаштувати ділянки для їх встановлення, створити 

умови для миття та дезобробки спецавтотранспорту та контейнерів. 

Для санітарного очищення населених пунктів необхідні 1 автомобіль 

(сміттєвоз), 1 асенізаційний автомобіль та 2 автомобілі для прибирання 

вулиць. 

Проектом передбачається розміщення сміттєперевантажувальної 

станції. Перспективним з точки зору інвестиційної привабливості є 

будівництво незначного за потужністю підприємства з сміттєсортувальною 

лінією з метою вилучення ресурсоцінних елементів. Разом з тим, проектом 
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передбачається поступове проведення робіт по закриттю, рекультивації та 

санації відпрацьованих ділянок сміттєзвалищ (першочергово провівши 

роботи по вилученню ресурсоцінних компонентів з об’ємів сміття 

накопичених на існуючих звалищах).  

Так, як проблема знешкодження твердих побутових відходів актуальна 

для усього регіону, необхідно розробити схему санітарного очищення 

Баришівського району, де розглянути можливість будівництва регіонального 

екологічно чистого підприємства по знешкодженню та переробці твердих 

побутових відходів.  

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 відверненням негативного 

впливу відходів на навколишнє природне середовище та здоров'я людини 

проводити відповідно до положень Закону України «Про відходи». 

Основні заходи щодо впровадження та розвитку системи санітарного 

очищення передбачають:  

- розроблення спеціалізованої схеми санітарного очищення з 

уточненням заходів, спрямованих на поліпшення екологічного та санітарного 

стану, будівництва сміттєперевантажувальної станції з сортувальною лінією 

на базі сучасної технології, що виключає шкідливий вплив на навколишнє 

середовище, зменшення транспортних витрат тощо; 

- охоплення усієї території села Корніївка (усіх споживачів) 

централізованою планово-регулярною системою санітарного очищення;  

- впровадження системи роздільного збору, сортування, утилізації, 

подрібнення, польового компостування відходів зеленого господарства та 

інших заходів з метою зменшення обсягів вивезення та захоронення відходів.  

- придбання  спецавтотранспорту та іншої техніки для санітарного 

очищення, контейнерів для роздільного збору твердих побутових відходів;  

- облаштування на території населеного пункту ділянок для 

встановлення контейнерів (відповідно до вимог п. 9.2. ДБН Б.2.2-5:2011) ; 

- створення умов для миття та дезобробки спецавтотранспорту та 

контейнерів; 

Основні рішення та показники стосовно системи санітарного очищення 

беруться за основу та підлягають уточненню на наступних стадіях 

проектування та при розробці спеціалізованої схеми санітарного очищення. 
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2.12. ІНЖЕНЕРНА ПІДГОТОВКА ТА ЗАХИСТ ТЕРИТОРІЇ 

Схема інженерної підготовки та захисту території розроблена на основі 

генерального плану та на матеріалах топографічного знімання, виконаного в 

2017 році. Система висот - Балтійська, система координат – УСК-2000, 

суцільні горизонталі проведені через 1.0 м. 

Інженерна підготовка та захист території с.Корніївка Баришівського 

району Київської області здійснюється з метою підготовлення території для 

будівництва на ній об’єктів культурно-побутового призначення, 

громадського обслуговування населення та житлових будинків, доріг, 

споруд. Схема розроблена за принципами максимального збереження 

існуючого рельєфу та мінімального перетворення місцевості з урахуванням 

інженерних та архітектурно-планувальних вимог. 

Схемою передбачається реконструкція, поліпшенням стану існуючих 

доріг з щебеневим та ґрунтовим покриттям на асфальтобетонне. Проектні 

вулиці передбачаються  з асфальтобетону. 

При розробленні схеми за основу було взято відмітки існуючого 

рельєфу, відмітки доріг з твердим покриттям. 

Схемою передбачається: 

− забезпечення відведення поверхневих стічних вод ДБН Б.2.2-

12:2019; 

− відображення проектних відміток в точках перехрещення осей 

вулиць та в характерних місцях відповідно до ДБН Б.1.1-15:2012; 

− забезпечення та дотримання нормативних поздовжніх ухилів на 

вулицях, проїздах і тротуарах, які регулюють швидкість води і виключають 

ерозію ґрунтів на прилеглих територіях відповідно до ДБН В.2.3-5-2018; 

− захист території від ерозійних та зсувних процесів відповідно до 

ДБН В.1.1-24:2009; 

− захист території від підтоплення та затоплення ДБН В.1.1-

25:2009; 

− забезпечення мінімального обсягу земляних робіт; 

− максимальне збереження природного стану ґрунтів і збереження 

деревних насаджень; 

− створення безпечних умов руху транспорту, пішоходів, 

маломобільних груп населення; 

− забезпечення видимості в плані. 

Для освоєння території застосовуються наступні заходи інженерної 

підготовки: 

− підсипка та зрізка території; 

− регулювання поверхневого стоку; 

− охорона рослинності. 

Пропозиції, що покращення стану водних об’єктів 

Систему потрібно регулярно відновлювати, виконуючи комплекс 

спеціальних заходів інженерної підготовки щодо покращення стану 

прибережних земель. 

Першочерговими інженерними заходами є: 
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- розчищення та регулювання водойм; 

- очищення від заростання та замулення ; 

- вирубування чагарників; 

- благоустрій прибережних територій (в межах санітарно-захисних 

смуг). 

В межах села проектом передбачається розчищення водойм з 

передбаченням благоустрою берегів. Розчищення водних об’єктів 

забезпечить пониження рівня ґрунтових вод, з можливістю осушення 

заболочених територій. Рекомендується проведення заходів з ліквідації 

заболоченостей на загальній площі S=35,70га. Одним з чинників щодо 

обґрунтування необхідності даного заходу є протималярійна безпека.  

Загальна площа розчищення водойм в межах села складає S= 3,9 га.  

Загальна довжина розчищення водотоків в межах села складає L=5,3 

км. 

Вийнятий ґрунт, при розчищенні водних об’єктів можливо 

використовувати для влаштування укосів берегів, підсипання території. 

Також вийнятий ґрунт, який містить велику кількість гумусу та торфу 

можливо використовувати для влаштування зелених насаджень.  

За наявності торфу в місцях освоєння заболочених територій 

передбачати виторфовування, що включає заміну ґрунтів органічного 

походження – придатними мінеральними ґрунтами.  

Першочерговими заходами при освоєнні територій, що складені 

торфом є: 

- часткова чи повна зрізка заторфованого ґрунту з подальшим 

плануванням ділянки; 

- улаштування ґрунтових подушок з подальшим ущільненням. 

Берегоукріплення водойм в межах села представлені у вигляді 

благоустрою прибережних територій, що включає влаштування укосів 

берегів та їхнього озеленення.  

На прибережних ділянках передбачається влаштування пляжів, зон 

відпочинку та зелених насаджень спеціального призначення. Благоустрій 

водних об’єктів приведе до покращення санітарно-гігієнічного стану 

прибережних територій.  

Загальна довжина берегоукріплення водойм в межах села складає 

L=3,36 км.  

Загальна довжина берегоукріплення водотоків в межах села складає 

L=10,7 км.  

В місцях перетину водотоків з дорогами передбачається влаштування 

водоперепускних труб, загальна довжина яких складатиме L=0,20 км. 

Потрібно виконувати постійний контроль та нагляд за станом водних 

об’єктів, поліпшуючи  екологічний стан. Виконуючи вище перераховані 

заходи можна уникнути негативних природних процесів та створити 

сприятливі умови для перспективного розвитку села. 
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Регулювання поверхневого стоку 

Поздовжні ухили вулиць запроектовані в межах від  4 ‰ до  60 ‰, 

відповідно до ДБН В.2.3-5-2018. Поперечні профілі вулиць, проїздів 

запроектовані міського типу (з влаштуванням бортового бетонного каменю) 

шириною проїзної частини вулиць 6,0м та 7,0м та місцевих проїздів -  3,5м та 

тротуарами по 1,5м, їхні ухили прийняті 20‰. Поперечні ухили по тротуарам 

прийняті 20‰.  

Дощові і сніготалі води відводяться в дощову каналізацію. Дощова 

каналізація запроектована закритого типу. На ділянках озеленення 

відведення дощових і сніготалих вод відбувається за рахунок інфільтрації в 

грунт. Відведення поверхневих вод виконано з врахування швидкостей води, 

які виключають ерозію грунтів. 

Планувальні заходи 

В межах села вираховані території, які потрібно підсипати та зрізати. 

Підсипка та зрізка території виконується з метою планування рельєфу 

місцевості, захисту території від підтоплення з можливістю освоєння 

території під різного виду функціональне призначення. Підсипка та зрізка 

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

Загальна площа підсипки території в межах села складає S=51,14 га. 

Загальна площа зрізки території в межах села складає S=4,17га. 

Завершальним етапом планувальних робіт є виконання 

агролісомеліоративних заходів, що забезпечать стійкість схилів (укосів) при 

освоєнні та захист від ерозії грунтів. 

Місце розташування споруд інженерної підготовки території, 

розрахунок стійкості та тип конструкцій захисних споруд вирішуються на 

подальшій стадії проектування («Проект» та «Робоча документація»). 

Основні дані по небезпечним геологічним процесам та пропозиції по 

проектним рішенням див. табл. 2.12.1 «Відомість основних показників 

інженерної підготовки та захисту території населеного пункту».  

Таблиця 2.12.1 

Відомість основних показників інженерного підготовлення  

та захисту території села Корніївка 
Пор 

№ 
Найменування 

Одиниці 

виміру 

Кількіс

ть 
Примітка 

 

1 2 3 4 5 

1 Аналіз існуючого стану: 

1.1 Зона поширення заболоченості га 35,70 Примітка, п.1 

2 Проектні рішення: 

2.1 Берегоукріплення водойм км 3,36 Примітка, п.1  

2.2 Берегоукріплення водотоків  км 10,7 Примітка, п.1 

2.3 Розчистка водойм  га 3,9 Примітка, п.1  

2.4 Розчистка водотоків   км 5,3 Примітка, п.1 

2.5 Штучна водоперепускна споруда км 0,2 Примітка, п.1 

2.6 Підсипка території га 51,14 Примітка, п.1  

2.8 Зрізка території  га 4,17 Примітка, п.1 



84 

1 2 3 4 5 

2.9 Овоєння заторфованих територій га -  

2.1

0 

Освоєння заболочених територій га 35,7 Примітка, п.1 

Примітка:1.  Кількісні показники приведені в проектних межах території населеного 

пункту 

 

Першочергові заходи 

У складі першочергових робіт передбачаються наступні заходи з 

інженерної підготовки території: 

− підсипка та зрізка території; 

− розчищення та берегоукріплення водних об’єктів ; 

− відведення поверхневих стічних вод з вулиць в понижені місця; 

− реконструкція вулично-дорожньої мережі; 

− влаштування дощової каналізації закритого типу; 

− відновлення рослинного покрову. 
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2.13. ЗАХОДИ ЩОДО ОЗДОРОВЛЕННЯ НАВКОЛИШНЬОГО 

ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА 

З метою охорони і оздоровлення навколишнього середовища у проекті 

рекомендовано виконати ряд планувальних і технічних заходів. Намічений 

комплекс заходів повинен реалізовуватись через дію законів України щодо 

екологічного стану та санітарно-епідеміологічного контролю території, 

місцевого самоуправління, та реалізації заходів визначених «Програмою 

охорони довкілля, раціонального використання природних ресурсів і 

забезпечення екологічної безпеки в Київській області».  

На основі аналізу екологічної ситуації в селі Корніївка в генплані 

запропоновані еколого-містобудівні заходи подальшого розвитку, 

раціонального використання його території і забезпечення комфортних умов 

проживання, зокрема: 

- функціонально-планувальна організація території з урахуванням 

існуючих  та перспективних планувальних обмежень – санітарно-захисних, 

природоохоронних зон, тощо; розміщення житлової забудови поза межами 

зон санітарно-екологічних впливів; 

Таблиця 2.13.1. 

Основні планувальні обмеження, які створюють проектні об’єкти 
 (нові або після реконструкції) 

Об’єкти 
Параметри зони 

обмежень (м) 
Документ 

Промислові підприємства, склади і бази (санітарно-захисні зони) 

Комунально-складська територія 

V-ІV класу шкідливості 

(холодильний цех, склади 

сільськогосподарської продукції 

тимчасового та постійного зберігання, 

промтоварні та продовольчі торгово-

розподільні склади, пункти сортування 

та пакування продукції) 

50-100 
ДСП 173-96 

(додаток №4,6) 

Виробнича територія 

V-ІV класу шкідливості 

(підприємство з виробництва меблів, 

швейна фабрика, млин, 

м’ясопереробний цех, пилорама, цех 

металообробки) 

50-100 
ДСП 173-96 

(додаток №4,5) 

Виробнича територія 

ІІІ класу шкідливості 

(підприємств з виробництва місцевих 

цементів) 

300 
ДСП 173-96 

(додаток №4,5) 

Сільськогосподарські об’єкти 

Ферма  

(проектний тваринницький комплекс 

передбачено створити на ділянці, 

розташованій у північному напрямку 

від території існуючої ферми; проектне 

поголів’я – до 3000 ВРХ) 

300 від проектних 

меж комплексу 

ДСП 173-96 

(додаток №5) 
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Об’єкти транспортної інфраструктури 

АЗС 50 
ДБН Б.2.2-12:2019 

(табл. 15.5) 

СТО 50 
ДСП 173-96 

(додаток №4) 

Об’єкти комунального призначення (санітарно-захисна зона) 

Кладовища (діючі/закриті) 300/100 

ДСП 173-96 

(додаток №4); 

ДСанПіН 2.2.2.028-99 

Звалища твердих побутових відходів 

(підлягають рекультивації) 
500 

ДСП 173-96 

(додаток №4) 

Сміттєсортувальна станція 100 
ДСП 173-96 

(додаток №4) 

Станція водопідготоки, артезіанські 

свердловини (зони санітарної охорони) 
30 

ДБН В.2.5-74:2013 (п 17.1.4) 

ДСТУ-Н Б В.2.6-188:2013 

 

Проектом передбачається створення нових та реорганізація існуючих 

виробничих територій з розташуванням/передислокацією окремих джерел 

шкідливого впливу в глибину виробничих майданчиків, що дозволить 

зменшити територію, яка потрапляє до санітарної захисної зони до 

мінімальних розмірів. 

Проектом передбачається реорганізація території тваринницького 

комплексу(недіючого в умовах сьогодення), а саме: передбачена 

передислокація ділянок утримання тварин (до 3000 ВРХ) у північному 

напрямку; а на вивільнених територіях передбачається розташування 

господарсько-складських споруд тракторної бригади з дотриманням 

необхідної санітарно-захисної зони до 100 м на периферійних ділянках 

комплексу. 

Окрім того, на території населеного пункту передбачається 

розташування сонячної електростанції, що є екологічно безпечним об’єктом. 

Даний вид отримання електроенергії нейтральний для довкілля. 

- санітарне та протишумове озеленення,  створення та благоустрій 

зелених насаджень вздовж вулиць та доріг; поточний догляд за зеленими 

насадженнями загального користування; 

- організація належного водопостачання для всіх водоспоживачів села, 

з забезпеченням потреб у воді на території нової забудови (буріння 

додаткових свердловин, прокладання та заміна мереж і ін.); дотримання зон 

суворого режиму на свердловинах питного водопостачання та забезпечення 

належної якості питних вод, при необхідності влаштування споруд 

доочистки, запровадження сучасних методів економії води з забороною 

використання питних вод для технічних цілей (див. Водопостачання);  

- організація водовідведення з території існуючої та перспективної 

забудови, будівництво очисних споруд типу «Biotal»; для існуючої і нової 

садибної забудови, централізоване каналізування яких неможливе, 

передбачається встановлення локальних очисних споруд на кожній ділянці, 
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які складаються з септиків, або установок глибокого біологічного очищення 

та фільтруючих колодязів; 

- забезпечення системи відведення та очистки поверхневого стоку з 

існуючої та проектної території села, будівництво мережі зливової 

каналізації, очисних споруд перед випуском стоків у водні об’єкти з 

застосуванням сучасних методів очищення; організація локальних систем 

водовідведення та очищення стоків(рекомендовано очисні споруди, 

представлені водоочисною установкою ЕКМА, розробленою ПП «Екопод»); 

- оздоровлення водних акваторій – очистка мілководдя від мулу, 

рослинності; ліквідація анофелогенних ділянок заболоченості; екологічне 

оздоровлення водойм  з їх розчищенням та упорядкуванням прибережних 

захисних смуг; ліквідація вигрібних колодязів та інших потенційних об’єктів 

забруднення підземних вод та ґрунтів, в першу чергу в межах нормативних 

розмірів прибережних захисних смуг; формування та благоустрій, інженерне 

облаштування територій  пляжів та рекреаційних зон;  

- вдосконалення та подальший розвиток транспортної мережі 

населених пунктів: 

- реконструкція існуючих вулиць з покращенням технічних 

характеристик; 

- будівництво нових ділянок доріг; 

- налагодження зручного транспортного обслуговування в районах 

нової забудови (див. Транспорт); 

- забезпечення протишумового захисту від вуличного транспорту 

шляхом дотримання нормативних санітарних розривів до житла, 

шумозахисного озеленення придорожніх смуг, планувальної орієнтації 

будинків, застосування конструктивних заходів (вікна, стіни тощо); 

- заборона підхоронень на ділянках існуючих кладовищ, які 

розташовані в межах 300-метрової відстані до житлових зон та вичерпали 

свій територіальний ресурс; організація нового кладовища на північній 

околиці села (у комунальній зоні); дотримання санітарних правил 

експлуатації діючого та утримання закритих ділянок кладовищ (згідно з 

ДСанПіН 2.2.2.028-99);  

- комплекс заходів з інженерної підготовки та захисту території: захист 

території від підтоплення, ліквідація заболоченостей, налагодження 

гідрорекультивації заболочених територій з метою оздоровлення та 

ефективного використання цих територій; 

- налагодження ефективної системи теплопостачання шляхом 

впровадження сучасних еколого-економних принципів шляхом застосування 

сучасного облаштування, автономних теплоустановок, альтернативних 

джерел енергії тощо; 

- подальша розбудова системи газопостачання з урахуванням нових 

ділянок забудови; забезпечення економної, ефективної і безпечної подачі та 

споживання природного газу з застосуванням засобів/обладнання, у т.ч. які 

дозволяють заміну природного газу на інші види палива – відходи сировини, 

біогаз та інші; 
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- подальший розвиток системи електропостачання з забезпеченням 

ресурсом ділянок нової забудови шляхом реконструкції та розширення 

електричних мереж, заміни зношеного і морально застарілого обладнання, 

впровадження енергозберігаючих технологій і обладнання; забезпечення при 

цьому екологічного режиму середовища - влаштування технічних коридорів, 

санітарних та охоронних зон, при необхідності - переведення їх у кабельне 

виконання; 

- розробка проекту землеустрою щодо встановлення меж прибережних 

захисних смуг і водоохоронних зон водних об’єктів, винесення їх в натуру; 

планувальна організація прибережної захисної смуги (згідно ВКУ, ст. 88) з 

дотриманням водоохоронного режиму та благоустрій з максимальним 

озелененням (інженерне облаштування існуючої житлової забудови, 

організація паркових та зелених зон, благоустрій берегів тощо) у 

відповідності з рішеннями генплану. Проектом надані нормативні параметри 

ширини прибережної захисної смуги відповідно до характеристик водних 

об’єктів (річок Староберезівка та Бакумівка, а також численних невеликих 

водойм площею до 3,0 га). На даний час проект землеустрою щодо 

встановлення меж прибережної захисної смуги водних об’єктів у межах села 

не розроблявся. Визначена необхідність розроблення відповідної 

землевпорядної документації з урахуванням містобудівної документації та 

орографічних особливостей території (крутизна схилів тощо); 

- благоустрій існуючих зелених насаджень та створення нових. З 

урахуванням перспективної чисельності населення села, мінімальна площа 

зелених насаджень загального користування повинна становити 3,72 га 

(площа озеленених територій - 13 м2/чол). Проектом передбачається 

створення зелених насаджень загального користування на площі 51,68 га;  

- налагодження ефективної системи санітарного очищення території: 

своєчасне прибирання та забезпечення знешкодження/утилізації побутово-

господарських відходів; вирішення проблеми збирання побутових відходів з 

запровадженням системи роздільного збирання ТПВ; будівництво 

сміттєсортувальної станції та прийняття дольової участі у будівництві 

регіонального сміттєпереробного підприємства; польове компостування 

відходів зеленого господарства тощо; ліквідація стихійних звалищ та санація 

забруднених ними ділянок. 

Подальша реалізація рішень генерального плану передбачає 

оздоровлення середовища та формування раціональної планувальної 

структури села шляхом екологічно спрямованого впорядкування території, 

використання, реорганізації, перепрофілювання господарчих територій.  
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2.14. ПРОТИПОЖЕЖНІ ЗАХОДИ 

Для протипожежної безпеки села проектом передбачається 

використання пожежного депо ІІ типу на два пожежні автомобілі, 

будівництво якого передбачається проектом на території села. Депо має 

обслуговувати виробничу та житлову зони території села. При цьому радіус 

обслуговування виробничих споруд категорій А, Б та В не повинен 

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

Витрати води на зовнішнє пожежогасіння та кількість одночасних 

пожеж прийнято згідно з ДБН В.2.5-74 2013, табл. 3; 4 і складають 15,0 л/с на 

1 пожежу. Розрахункова кількість одночасних пожеж – 1 шт. 

Згідно з ДБН В.2.2-16-2005 (п.14.34) розрахункові витрати води на 

потреби внутрішнього пожежогасіння складають 2 х 2,5 л/с (будинок 

культури на 150 відвідувачів.). Разом витрата на внутрішнє пожежогасіння 

складає 5,0 л/с. Розрахункова кількість одночасних пожеж – 1 шт. 

Розрахунковий час зовнішнього пожежогасіння – 3 години (пункт 

6.2.13 ДБН В.2.5-74:2013). Розрахунковий час роботи пожежних кран-

комплектів прийнято 120 хв (таблиця 6 ДБН В.2.5-64:2012). 

Об’єм води на зовнішнє та внутрішнє пожежогасіння складе 

198
1000

0,5360021536003
=

+
=пожV ,   (м3). 

Протипожежний запас води з урахуванням тригодинного зовнішнього 

гасіння однієї пожежі і 120-ти хвилинного внутрішнього гасіння однієї 

пожежі, при одночасному забезпеченні потреб у воді на інші потреби, 

пропонується зберігати у резервуарах чистої води будівництво яких 

передбачається на території станції водопідготовлення. У період гасіння 

пожежі передбачається включення пожежних насосів, встановлення яких 

також передбачається на території станції водопідготовлення, згідно з 

розділом 11 ДБН В.2.5-74:2013. 

Зовнішнє пожежогасіння на території села передбачається від 

пожежних гідрантів 125 мм. за ГОСТ 8220-85, що мають бути встановлені 

на кільцевих водопровідних мережах на відстані не більше 150 метрів один 

від одного та на відстанях до будівель і споруд, або їх частин, що 

обслуговуються гідрантами, не більше 200 м. по дорогах з твердим 

покриттям та не менше 5 м (пукти 12.16 та 13.3.4 ДБН В.2.5-74:2013 

«Водопостачання. Зовнішні мережі та споруди»). У місцях розташування 

пожежних гідрантів на опорах ЛЕП напругою 0,4 кВ проектом пропонується 

встановлення світлових покажчиків “ПГ”, згідно з НАПБ А.01.001, ДСТУ 

ISO 6309, ГОСТ 12.4.009-83. Внутрішнє пожежогасіння передбачається від 

пожежних кран-комплектів за ДСТУ4401-2:2005, встановлених всередині 

будівель. 

Остаточно способи гасіння пожеж, об’єми води на потреби 

пожежогасіння, місця зберігання протипожежного запасу води, конкретні 

місця розташування пожежних гідрантів та світлових покажчиків “ПГ” 

пропонується уточнити на подальших стадіях проектування (стадії “Проект” 

і “Робоча документація”).  
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Для протипожежного водопостачання виробничих підприємств 

передбачається влаштування окремих систем зовнішнього та внутрішнього 

протипожежного водопостачання. На території підприємств передбачається 

встановлення пожежних резервуарів для зберігання протипожежного запасу 

води, пожежної насосної станції та внутрішньо-майданчикових кільцевих 

мереж протипожежного водопроводу з пожежними гідрантами. У випадку 

пожежі передбачається подавання води пожежною насосною станцією з 

пожежних резервуарів у кільцеву внутрішньо-майданчикову мережу. 

Відновлення протипожежного запасу води в резервуарах передбачається з 

технічних свердловин на території підприємств, що експлуатують перший від 

поверхні водоносний горизонт (верховодку). 

Системи зовнішнього та внутрішнього пожежогасіння, а також системи 

автоматичного пожежогасіння підприємств передбачається виконувати за 

окремими проектами відповідно до отриманих технічних умов на 

пожежогасіння. 
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2.15. ОХОРОНА КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ 

Відповідно до ДБН Б.1.1-15:2012 «Склад та зміст Генерального плану 

населеного пункту» (п.5.3.4.1.л) та для дотримання вимог ст.37 ЗУ «Про 

охорону культурної спадщини» та ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування та 

забудова територій» визначені пропозиції щодо збереження та охорони 

нерухомих пам’яток культурної спадщини та територій, що мають статус 

земель історико-культурного призначення. 

Згідно даних Управління культури, національностей та релігій в межах 

села Корніївка  Баришівського району розташовані об’єкти культурної 

спадщини, а саме: 

пам’ятки археології 

− поселення, ІІ ст. до н.е., що знаходиться в східній частині села 

Корніївка; 

− поселення, VІ- VІІ ст. до н.е., що знаходиться в північній частині 

села Корніївка; 

− Могильник, ХІ-ХІІ ст. до н.е., що знаходиться в північній частині 

села Корніївка; 

− поселення, ХІ-ХІІ ст. до н.е., що знаходиться в північній частині 

села Корніївка; 

− поселення, ХІ-ХІІ ст. до н.е., що знаходиться в південній частині 

села Корніївка; 

пам’ятки історії 

− Братська могила воїнів Радянської Армії, які загинули в роки 

Великої Вітчизняної війни, що знаходиться біля школи. 

1.1-15:2012 (пп.5.5.2.,5.5.3.,5.5.5.,5.5.6.) ті з них, що знаходяться в 

безпосередній близькості до проектної межі села, нанесені на креслення 

Генерального плану з запропонованими орієнтовними охоронними зонами 

від кожного з них (100 метрів – для змієвих валів, 50 метрів – для інших 

об’єктів). 

При виявлені нових пам’яток слід дотримуватись вимог законодавства 

та нормативної документації стосовно виявлення та встановлення охоронних 

(буферних) зон об’єктів культурної спадщини, а саме: 

- проведення інвентаризації об’єктів культурної спадщини; 

- проведення археологічних досліджень території; 

- розроблення облікової та науково-проектної документації на 

об’єкти культурної спадщини (для пам’яток архітектури та містобудування - 

відповідно до ДСТУ Б Б.2.2-10:2016 «Склад та зміст науково-проектної 

документації щодо визначення меж і режимів використання зон охорони 

пам’яток архітектури та містобудування», погодження та затвердження 

науково-проектної документації щодо визначення меж та режимів 

використання зон охорони пам’яток архітектури та містобудування»); 

- визначення та встановлення меж та режимів використання зон 

охорон пам’яток культурної спадщини шляхом розроблення відповідної 

документації і затвердження відповідним органом охорони культурної 
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спадщини (згідно ст.32 Закону України «Про охорону культурної 

спадщини»). 

Режим використання території нововиявлених пам’яток культурної 

спадщини та територій в межах охоронних (буферних) зон від них для 

містобудівних потреб Генеральним планом пропонується відповідно до 

чинних норм та законодавства, а саме: 

- отримання дозволу відповідного органу охорони культурної 

спадщини  для погодження проведення містобудівних, архітектурних чи 

ландшафтних перетворень, будівельних, меліоративних, шляхових, земляних 

робіт у розроблених та затверджених відповідно до законодавства межах 

охорони пам’яток; 

- збереження історичного розпланування і забудови, характеру 

історичного середовища й ландшафту, виведення промислових підприємств, 

майстерень, складів та інших дисгармонійних споруд, які завдають фізичної 

або естетичної шкоди пам'яткам культурної спадщини чи їх середовищу в 

цілому; уникнення прокладання комунікацій для транзитного транспорту, 

підземних інженерних мереж загальноміського значення, улаштування 

повітряних ліній електропередач, установлення торговельних кіосків, 

рекламних щитів та інших споруд, що порушують умови візуального 

сприйняття пам'яток і традиційний характер середовища; організація 

консерваційних, реставраційних, реабілітаційних, музеєфікаційних, 

ремонтних робіт та робіт із пристосування пам'яток культурної спадщини, 

навколишньої історичної забудови, благоустрій території (в залежності від 

історико-архітектурної цінності території, розташування її в структурі 

населеного пункту, тощо згідно пп.13.1.5.-13.1.9 ДБН Б.2.2-12:2019; 

- виконання усіх вимог розділу 13 ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування 

та забудова територій», Закону України «Про охорону культурної спадщини» 

та інших нормативних та законодавчих документів стосовно використання 

територій культурних пам’яток та їх охоронних (буферних) зон. 
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2.16. ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНУ СЕЛА 

КОРНІЇВКА 

№ Назва показників 
Одиниці 

виміру 

Значення показників 

Існуючий 

стан 
Етап 20 р. 

1 Населення осіб 953 1900 

2 
Територія в межах населеного 

пункту, всього: 
га 490,5 824,46 

2.2. у т.ч. житлової забудови, всього га 121,4 420,1 

 садибної га 121,4 217,96 

 соціального житла га - 4,3 

 доущільнення га - 194,22 

 екопоселення га - 3,62 

2.3. Громадської забудови, всього га 3,87 15 

2.4. 

Організації житлово-

комунального господарства, 

всього 

га 

- 

1,1 

2.5. Виробничої, всього га 1,69 61,08 

2.6. Комунальної, всього га 3,65 5,7 

2.7. Транспортно-складської, всього га 1,16 25,16 

2.8. Транспортної інфраструктури га 14,07 111,34 

2.9. 
Ландшафтно-рекреаційної та 

озелененої, всього 
га 135,97 139,68 

2.10. Водних поверхонь га 0,03 5,19 

2.11. Сільськогосподарських угідь га 207,86 3,7 

2.12. Інші території га 0,8 36,41 

3 Житловий фонд, у т. ч.: 
м2 41 800 84 100 

к-сть садиб 624 934 

 
Розподіл житлового фонду за 

видами забудови: 
   

 садибна м2 41 800 84 100 

  к-сть будинків 624 934 

 

Середня житлова забезпеченість 

населення загальною площею у 

садибній забудові 

м2/чол. 43,86 44,26 

4 
Об’єкти громадського 

обслуговування: 
   

 Загальноосвітня школа місць - 400 

 Заклади дошкільної освіти місць - 160 

 Заклад позашкільної освіти місць - 60 

 
Лікарська амбулаторія без 

стаціонару  
відвідувань - 40 

 ФАП об’єкт 1 1 

 Аптека об’єкт - 3 

 Травмпункт відвідувань - 15 

 Будинок культури місць 120 120 

 Підприємства торгівлі м2 торг.площі 177,3 300 

 Заклади громадського харчування місць - 75 
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Сільська рада (адмін.будівля 

старостинського округу) 
об’єкт 1 1 

 ЦНАП об’єкт - 1 

 Відділення банку об’єкт - 1 

 Пожежне депо 
пожежний 

автомобіль 
- 2 

6 
Вулично-дорожня мережа та 

транспорт населеного пункту 
   

 Довжина вулиць і доріг, у т. ч.: км 22,0 73,1 

 Щільність вуличної мережі км/км2 16,2 12,4 

 
Довжина ліній автобуса по вісі 

вулиць 

км подвійного 

шляху 
5,2 11,5 

 Щільність транспортної мережі км/км2 3,8 2,0 

 
Рівень автомобілізації  

(індивідуальні легкові автомобілі) 

машин на 

 тис. чол. 
- 290 

 Рівень моторизації 
мот. на 1000 

мешканців 
- 50 

7 Інженерне забезпечення    

 Водопостачання    

 Сумарний відпуск води м3/добу 136,0 836,0 

 Каналізація    

 Загальне об’єм стічних вод м3/добу - 836,0 

 Електропостачання    

 
Сумарне споживання 

електроенергії 

млн.кВт год/рік 
3,12 12,38 

 
Потужність джерел покриття 

електронавантажень 
МВт 1,084 3,02 

 Теплопостачання    

 Споживання тепла, всього МВт 12,544 15,0 

 Газопостачання    

 річне споживання газу млн. м3/рік 1,022 2,088 

 годинне споживання газу тис. м3/год 1,98 3,722 

8 
Інженерна підготовка та захист 

території 
   

 Зона поширення заболоченості га 35,70 35,70 

 Розчистка водойм га - 0,58 

 
Розчистка водотоків (в т.ч. р. 

Бакумівка) 

км 
- 

5,30 

 Штучна водоперепускна споруда км - 0,2 

 Берегоукріплення водойм км - 3,36 

 
Берегоукріплення водотоків(в т.ч. 

р.Бакумівка) 

км 
- 

10,7 

 Підсипка території га - 51,14 

 Зрізка території га - 4,17 

9 Санітарне очищення території    

 
Обсяги твердих побутових 

відходів 
тис. т/рік - 1,0 
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