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ВСТУП 

Генеральний план с. Поташ Тальнівського району Черкаської області 
виконаний ТОВ «Кайлас АЕРО» (м. Київ) відповідно до договору № 586/17/30 від 
22.03.2017 року, укладеного з Потаською сільською радою. Підставою для 
проектування є рішення сільської ради № 11VII/2 від 16.03.2017 р. При розробці 
генерального плану бралися до уваги рішення концепції створення та 
функціонування національної мережі транспортних коридорів в Україні та 
Генеральний план (раніше – Проект планування і забудови) села Поташ, який був 
розроблений УКРКОЛГОСППРОЕКТ Черкаської області. 

Необхідність розробки генерального плану також обумовлена змінами, які 
відбуваються в соціально-економічному розвитку країни. 

Генеральний план розроблений відповідно до діючих з 01.10.2019 р. 
Державних будівельних норм України ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування та забудова 
територій», ДБН Б.1.1-15:2012, Наказу Міністерства регіонального розвитку, 
будівництва та житлово-комунального господарства України №193 від 14.08.2015 
«Про затвердження Переліку класів об`єктів містобудівного кадастру», а також 
інших нормативних документів. 

Для складання опорного плану були використані графічні та інші 
матеріали, надані Потаською сільською радою, виконавчими органами 
Тальнівського району та Черкаської області. 

При виконанні проекту була використана цифрована картографічна основа 
у державній геодезичній системі координат УСК-2000 масштабу 1: 2 000 виконана 
ТОВ «Кайлас АЕРО» (м. Київ), та яка була надана замовником у 2016 році. 

Генеральний план розроблений на розрахунковий строк 1.01.2038 рік та 
згідно п. 8 ст. 17 Закон України «Про регулювання містобудівної діяльності» строк 
дії генерального плану населеного пункту не обмежується. 

З метою інформування населення щодо питання розробки генерального 
плану та вивчення громадської думки стосовно цього питання, 16.05.2018 року в с. 
Поташ Тальнівського району Черкаської області були проведені громадські 
слухання. 

Затверджений у чинному порядку генеральний план стане обов’язковим 
документом для всіх організацій та установ, які здійснюють будівництво на 
території міста, а також при використанні землі в проектних межах міста. 
 

 



 

І. АНАЛІТИЧНА ЧАСТИНА  

1.1. Характеристика села 

1.1.1 Коротка історична довідка 

Село виникло в середині XVII століття, а в 1774 році тут освячена церква в 
ім’я Божої Матері, яку того ж року відібрала унія. 

У 1864 році Лаврентій Похилевич так занотував про це поселення: «Поташ, 
село в 4-х верстах от сіл Паланочка і Романівка, а також обмежується лісами, при 
вершині струмка, у селі Гордашівка, що впадає в Тікич. Жителів - 612; землі 2871 
десятина. Церква Богородиці, дерев’яна, 7-го класу; землі мають вказану 
пропорцію; побудована в 1771 році. Дзвіниця при ній побудована в 1858 році 
графом Шуваловим». 

У 1900 році в селі було 203 двори; кількість мешканців: чоловіків — 569, 
жінок — 583. На той час тут діяли — церква й церковно-приходське училище. У 
1905 року село Поташ відносилося до  Мошурівської волості Уманського повіту 
Київської губернії, у землекористуванні було 2482 десятини; на той час у селі був 
221 двір. 

У 1913 році в поселенні мешкало 1113 осіб, діяла церковно-приходська 
школа. Продажом та виробництвом товарів і послуг займалися магазини 
«Бакалія», мануфактура, буфет, крамниця з реалізації гасу; працювали 
Товариство садоводів та два лісові склади. 

Село постраждало внаслідок геноциду українського народу, проведеного 
окупаційним урядом СРСР 1923-1933 та 1946-1947 роках. 

1.1.2 Існуючий стан села 

Населений пункт знаходиться на заході Тальнівського району Черкаської 
області, на відстані 17 км від районного центру м. Тальне. Географічне положення 
села – 48°53'50'' північної широти, 30°29'52'' східної довготи.  

Згідно інформації Дергеокадастру площа населеного пункту, станом на 
15.01.2018 р., становить 244,1 га. 

Згідно інформації сільської ради населення складає 629 осіб. За групою 
поселень населений пункт відноситься до середнього поселення. 

Село  Поташ є центром Потаської сільської ради. 

Населений пункт має компактний тип планувальної структури. Територія 
села розміщена на схилах притоки річки Тікич. 

Територія Потаської сільської ради межує з територіями Мошурівської 
сільської ради, Романівської сільської ради Тальнівського району та Рогівської 
сільської ради, Паланоцької сільської ради, Молодецької сільської ради 
Маньківського району. 

 

 



 
Переваги та обмеження розвитку населеного пункту 

На Черкащині, поблизу села Мар`янівка Шполянського району, 
розташований географічний центр України. Черкаська область входить до складу 
Центрального економічного району, ключова роль у господарстві якого 
відводиться харчовій промисловості, легкій промисловості, машинобудуванню, а 
також хімічній промисловості та будівельній індустрії. Саме центральність 
розташування області є основною позитивною рисою її економіко-географічного 
положення. Основним планувальним документом території області є «Схема 
планування території Черкаської області», розроблена Українським державним 
науковим-дослідним інститутом проектування міст «Діпромісто» ім. Ю. М. Білоконя 
у 2002 році. Згідно рішень СПТ Черкаської області Тальнівський район, в якому 
знаходиться село Поташ, попадає в зону переважного сільського 
господарства, що слід віднести до переваг розвитку об’єкту проектування. В 
Тальнівському районі  працює   сільськогосподарських підприємств – 43 та 
фермерських господарств – 69. Тут рекомендується інтенсивний розвиток 
сільськогосподарського виробництва (при скороченні орних земель), 
удосконалення технологій агровиробництва та розміщення господарств товарного 
землеробства та тваринницьких ферм району орієнтується на зерновому 
господарстві, м’ясо-молочному скотарстві, свинарстві. 

В зв’язку з високою цінністю сільськогосподарських земель області 
намічена активізація центрів агропромислової інтеграції з урахуванням характеру 
розселення людей, підвищення рівня їх забезпечення соціальною та інженерною 
інфраструктурою. Крім унікального аграрного та туристичного потенціалу області 
можна використати таку його перевагу, як наближення до такого великого 
промислового та бізнесового центру як Київ. На фоні значно меншої орендної 
плати, великої кількості вільних виробничих та офісних приміщень та вартістю 
робочої сили створюється можливість притоку виробництва і бізнесу із великих 
міст (насамперед, із столиці) до черкаського регіону та перспективи для 
подальшого розвитку нетрадиційних форм зайнятості. В агропромисловому 
комплексі регіону склалася стабільна тенденція до зростання обсягів валової 
продукції сільського господарства, забезпечення населення якісними 
продовольчими товарами. По виробництву сільськогосподарської продукції на 
душу населення Черкаська область займає перше місце в Україні. Область 
входить в трійку лідерів України по урожайності зернових та зернобобових 
культур. Є чітка тенденція до зростання зернових в області. У галузі тваринництва 
спостерігається тенденція стабільного виробництва основних видів продукції. 
Недостатнім є рівень розвитку галузі перероблення сільськогосподарської 
продукції, зокрема, продукції овочівництва, картоплярства та садівництва. 

Основною перевагою та економічним фактором, що сприятиме розвитку 
села Поташ є його зручне транспортно-географічне положення. Відповідно 
концепції створення та функціонування національної мережі транспортних 
коридорів в Україні, існуюча автодорога М-05, є ділянкою автомобільної 
транспортного коридору «Критський №9» напрямку Нові Яриловичі-Чернігів-Кіпті-
Київ-Любашівка-Платонове - з відгалуженням на Одесу. Таким чином село Поташ 
потрапляє в зону впливу міжнародного транспортного коридору, який пройде, 
приблизно, на відстані 20 км від центру села. Це спричинить значне пожвавлення 
ділової та комерційної активності в селі. Реалізація цієї програми значно активізує 
розвиток транспортного комплексу регіону, адже транспорт є одним з найбільш 



розвинутих видів економічної діяльності, роль якого у структурі господарства 
постійно зростає. 

Виходячи з вищезазначеного, проектантами був зроблений висновок про 
наявність передумов для забезпечення подальшого розвитку інфраструктури. Для 
реалізації цієї настанови пропонується резервація нових та задіяння існуючих 
територій під потреби розвитку та функціонування сільськогосподарської 
обслуговуючої кооперації.  

Говорячи про фактори, що потенційно обмежують розвиток населеного 
пункту Поташ, слід зазначити, що існуюча планувальна структура села вимагає 
прийняття проектних рішень для її нормального функціонування. Аналізуючи, з 
точки зору планувальної організації, територію проектування, можна виявити її 
проблеми та конфліктні зони, які вирішено при розробці генерального плану 
розвитку села Поташ. До них відносяться: 
– відсутність санітарних розривів від джерел забруднення: 

1. Санітарно-захисна зона кладовища традиційного поховання на півдні, у 
розмірі 300 м, в зону якого потрапляє 27 житлових будівель; 
2. Санітарно-захисна зона зачиненого кладовища традиційного поховання в 
центрі села, у розмірі 100 м, в зону якого потрапляє 5 житлових будівель, 2 
магазини та будинок культури; 
3.  Санітарно-захисна зона недіючого господарського двору, у розмірі 100 м, в 
зону якого потрапляє 6 житлових будівель; 
4. Охоронна зона ЛЕП, у розмірі 10 м в обидва боки, у зону яких потрапляє 4 
житлових будівлі; 
5. Прибережно-захисна смуга притоки річки Тікич, у розмірі 25-50 м, у зону якої 
потрапляє 6 житлових та 1 громадська будівля; 

 
– неефективне, з точки зору наявності потреби у наданні житла для місцевого 

населення, використання вільних земель, на території населеного пункту; 
– некомпактне розміщення забудованих територій; 
– наявність промислово-комунальної забудови поза межами села Поташ; 
– невпорядкованість колишніх та деградованих господарських територій. 

Генеральним планом пропонується організація наступних функціональних 
зон: 
– сельбищної зони; 
– промислово-комунальної зони; 
– рекреаційної зони. 
 

1.1.3 Населення 

Останніми роками спостерігається  зменшення загальної кількості 
мешканців. Спостерігається зменшення  населення з 2013 року майже на 5% та на 
початок 2018 становить 629 осіб. 

Чисельність постійного населення села Поташ, згідно даних сільської ради, 
склала: 



Таблиця 1 Характеристика змін загальної численності населення 

Населення 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
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Всього, осіб 662 648 635 621 615 629 635,0   

Загальний приріст (+) чи 
зменшення (-), в тому числі: 

  -14 -13 -14 -6 14 -8,25   

народилось 4 10 10 2 8   8,5 

померло 9 12 9 5 8   10,8 
-2,3 -0,35 

прибуло 10 8 10 3 21   13 

вибуло 15 19 25 6 11   19 

-6 -0,94 

 

 

Рис. 1 Динаміка зміни чисельності населення 

 

 

Рис. 2 Динаміка зміни загальної чисельності населення 

 

 



1.1.4 Житловий фонд 

Існуючий житловий фонд складає близько 19,752 тис. м² загальної площі. 

Середня житлова забезпеченість загальною площею становить 31,4 м2 на 1 
особу. 

В межах території населеного пункту розміщені квартали садибної житлової 
забудови з присадибними ділянками та громадськими  будівлями. Коефіцієнт 
сімейності становить – 1,68. Загальна характеристика житлової забудови 
представлена в таблиці. 

Таблиця 2 Загальна характеристика житлової забудови 

Загальна 
площа 

Кількість 
будинків 

Кількість 
населення 

Житлова 
забезпеченість 

Типи 
забудови 

тис. м2 шт. осіб м2/особу. 
Садибна 19,752 373 629 31,4 
РАЗОМ: 19,752 373 629 31,4 

1.1.5 Об’єкти обслуговування 

На території населеного пункту функціонують такі об’єкти культурно-
побутового обслуговування як: 3 магазини продовольчих товарів, магазин 
змішаної торгівлі – бар, бібліотека, будинок культури, фельдшерсько-акушерський 
пункт. Оскільки, с. Поташ є адміністративним центром сільської ради,  тут 
розташований орган місцевого самоврядування – будівля сільської ради. 

Відповідно до наданої інформації відділом освіти Тальнівської районної  
державної адміністрації на території населеного пункту функціонує Потаський 
навчально-виховний комплекс на 320 місць. 

Відповідно до наданої інформації сільської ради діти старшого шкільного 
віку відвідують Мошурівську школу І-ІІІ ступенів. 

В межах села функціонує фельдшерсько-акушерський пункт. Стаціонарне 
медичне обслуговування населення здійснюється в Мошурівській АЗПСМ. 

Існуюча мережа об`єктів культурно-побутового призначення розвинена 
добре, і на сьогодні в повній мірі забезпечує потреби населення, що проживає у 
селі.  

Характеристика сучасної мережі культурно-побутового обслуговування 
населення наводиться нижче в таблиці. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Таблиця 3 Сучасна забезпеченість установами та підприємствами обслуговування 

№ 
п/п 

Найменування установи обслуговування 
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1 2 3 4 5 6 

1 ЗАКЛАДИ ОСВІТИ  

1 
Потаський Навчально-виховний комплекс (школа 

І-ІІ  ступенів) : 
місць    

1.1 Загальноосвітня школа I-III місць 346 48* - 

1.2 Дитячий дошкільний заклад місць - 24* - 

2 ЗАКЛАДИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я  

2.1 Фельдшерсько-акушерський пункт об'єкт 1 1 - 

3 УСТАНОВИ КУЛЬТУРИ Й МИСТЕЦТВА, КУЛЬТОВІ СПОРУДИ  

3.1 Будинок культури місць 306 189 - 

3.2 Бібліотека об'єкт 1 1 - 

4 ПІДПРИЄМСТВА ТОРГІВЛІ  

4.1 Магазин змішаної торгівлі м
2
 604 120 - 

5 ОРГАНІЗАЦІЇ ТА УСТАНОВИ УПРАВЛІННЯ,  ПІДПРИЄМСТВА ЗВ’ЯЗКУ  

5.1 Відділення зв'язку об'єкт 1 1 - 

5.2 Будинок сільради об'єкт 1 1 - 

6 УСТАНОВИ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА  

6.1 Пожежне депо 
пож. 

авт. 
0 1 - 

6.2 
Кладовище традиційного поховання (вул. Садова) 

заповнено на 60% 
га 3 0,5 - 

* - чисельність осіб, що фактично відвідують заклади 

1.1.6 Господарський комплекс 

На території населеного пункту господарський комплекс складається з таких 
зон: 

Сільськогосподарська зона представлена 2-ма сільськогосподарськими 
підприємствами із СЗЗ – 100 м, підприємством по вирощуванню свиней санітарно-
захисною зоною 500м, двома сільськогосподарськими дворами, підприємством по 
обробці деревини із СЗЗ 50м, млином та недіючим кормовим двором. В межах 
встановлених планувальних обмежень  розташовано 12 житлових будинків. 

Комунальна зона представлена діючим кладовищем традиційного 
поховання із СЗЗ – 300 м, недіючим кладовищем традиційного поховання із СЗЗ – 
100 м, паспортизованим сміттєзвалищем із СЗЗ 500м, родовищем глини із СЗЗ 



50м.  В межах встановлених планувальних обмежень  розташовано 31 садибний 
житловий будинок та 3 громадських споруди. 

1.1.7 Інженерна інфраструктура 

Водопостачання 

Джерелом для системи водопостачання є підземний водоносний горизонт. 
На час складання проекту, населення та громадські споруди користуються 
шахтними колодязями, які розташовуються переважно на присадибних ділянках. 

Промпобутова каналізація 

На час складання проекту на території села відсутня система 
централізованого каналізування. Населення садибної забудови та громадські 
споруди користуються дворовими вбиральнями з водонепроникними вигребами. 
В селі відсутнє централізоване відведення та очищення дощових та снігових вод. 

Санітарне очищення 

Існуюча в населеному пункту система збору та утилізації відходів відсутня і 
дуже небезпечна в санітарно – епідеміологічному відношенні та не відповідає 
вимогам щодо їх знешкодження.  

Згідно інформації сільської ради за межами  населеного пункту 
розташоване звалище твердих побутових відходів (паспорт МВВ №278 від 
29.09.2014). 
Непридатні та заборонені до використання пестициди на території села та поза 
ним (територія колишнього складу пестицидів) відсутні. 
 
Електропостачання 

Енергопостачальною організацією с. Поташ є ПАТ «Черкасиобленерго». На 
теперішній час на балансі ПАТ «Черкасиобленерго» в с. Поташ знаходиться 8 од. 
ТП-10/0,4 кВт, потужністю - 793 кВА. Електропостачання с. Поташ здійснюється по 
лініям електропередачі 10кВ через трансформаторні підстанції 10/0,4кВ ПАТ 
«Черкасиобленерго». Більшість трансформаторних підстанцій ТП-10/0,4кВ та ліній 
електропередачі 10кВ та 0,4кВ знаходяться в задовільному стані. Побутове 
споживання  електроенергії по с. Поташ за даними ПАТ «Черкасиобленерго» 
склало 0,62 млн. кВт×год, юридичні споживачі 0,26 млн. кВт×год. 

Теплопостачання 

На теперішній час теплопостачання житлово-комунального сектору с. Поташ 
забезпечується через автономне та індивідуальне теплове обладнання. 
Промислові підприємства мають власні джерела теплової енергії. За паливо в 
теплотехнічному обладнанні використовується природний газ, тверде паливо, 
електрика тощо. 

Газопостачання 

До 2015 р в с. Поташ газопостачання здійснювалося скрапленим балонним 
газом Тальнівським УЕГГ. 

 
Зв'язок, радіомовлення, телебачення 



В селі Поташ функціонує САТС-905 типу АТСК-50/200. Монтована ємність 
складає 50 номерів, задіяна – 22 номери. 

На даний час в с. Поташ встановлено 50 радіоточок, радіовузол відсутній. 

1.1.8 Транспортна інфраструктура 

Зовнішній транспорт 
Відповідно до інформації через с. Поташ проходить ділянка автодороги 

загального користування територіального (державного) значення Т 24-11 
Звенигородка - Шевченково. 

Ширина смуги відведення під автомобільні дороги загального користування, 
згідно ДБН В.2.3-16:2007  – 25,0 м. Транспортні розв'язки в двох рівнях відсутні. 

 
Внутрішній транспорт 

 
Система вуличної мережі населеного пункту представлена вулицями та 

внутрішньо квартальними проїздами. Головною вулицею є вулиця Шевченка, що 
перетинає  весь населений пункт і єднає основні місця розселення з громадським 
центром. Параметри існуючих вулиць та проїздів не відповідають нормативним та 
потребують заходів з їх розширення до мінімальних нормативних значень. 

Таблиця 4 Існуючий стан вулично-дорожньої мережі 

тип покриття існуючого 

грунтощебенева асфальт Загальна 
№ 

П/П 
Назви вулиць 

ширина довжина площа ширина довжина площа довжина площа 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

    3 247 741     

    3,5 407 1425     1 вул. Садова 
      654 2166 654 2166 

2,50 209 523         

3 231 693         2 вул. Гагаріна 
  440 1216     440 1216 
3 549 1647         

3 вул. Закльопи 
  549 1647     549 1647 

2,50 289 723         

3,50 348 1218         4 вул. Зарічна 
  637 1941     637 1941 

3,00 194 582         

5,00 64 320         5 вул. Лісова 
  258 902     258 902 

2,50 457 1143         
6 вул. Миру 

  457 1143     457 1143 
2,50 379 948         

3,50 427 1495         7 вул. Мисливська 
  806 2442     806 2442 

3,00 524 1572         
8 вул. Набережна 

  524 1572     524 1572 
9 вул. Пирогова 2,50 383 958         



тип покриття існуючого 

грунтощебенева асфальт Загальна 
№ 

П/П 
Назви вулиць 

ширина довжина площа ширина довжина площа довжина площа 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

3,00 30 90         

  413 1048     413 1048 
2,50 561 1403         

10 вул. Польова 
  561 1403     561 1403 

2,50 388 970         

3,00 76 228         

4,00 465 1860         

6,00 136 816         

11 вул. Сонячна 

  1065 3874     1065 3874 
3,00 253 759 6,0 4014 24084     

4,00 255 1020          12 вул. Шевченка 
  508 1779   4014 24084 4522 25863 

2,50 328 820          
13 

пров. 
Коцюбинського   328 820     328 820 

2,50 284 710         

4,00 103 412         14 пров. Садовий 
  387 1122     387 1122 

2,50 191 478         
15 пров. Франка 

  191 478     191 478 
2,50 269 673         

16 пров. Шевченка 
  269 673     269 673 

2,50 595 1488         
17 пров. Шкільний 

  595 1488     595 1488 
  Всього:   7988 23544   4668 26250 12656 49794 



1.1.9 Інженерна підготовка і захист території 

Село Поташ з сходу на захід перетинає безіменний потік. Водотік 
регульований каскадом ставків. Живлення мішане, довжина в межах села 
становить біля 3,0 км. Інженерне підготовлення території та комплексний 
благоустрій території населеного пункту потребує удосконалення. Озеленені 
території загального користування представлені деревними насадженням та 
лугами вздовж струмків та водойм. Тимчасові водні потоки представлені 
потічками, утвореними стоком атмосферних опадів зливового характеру. 
Території, що мають високий рівень залягання ґрунтових вод до 2,5 м та 
заболоченості, знаходяться в заплаві струмка.  

До основних причин прояву процесів підтоплення належать:  

– природні: надмірні атмосферні опади у вологі роки; 

– антропогенні: замулення водотоків, яке зумовлює зниження природної 
дренуючої здатності, заболочення, відсутність зливостоків.  

Для села характерним є горбистий, долинно-балочний рельєф. Відносні 
позначки поверхні коливаються від 190,0 до 232,0 м. Територія населеного пункту 
відноситься до зони розповсюдження лесових порід І типу за просіданням. 

1.1.10 Дощова каналізація та вертикальне планування 

На території села відсутні мережі дощової каналізації. Відведення дощових 
та талих вод здійснюється поверхневим способом: по поверхні землі, по рельєфу, 
по існуючим вулицям у напрямку понижень до водних об’єктів струмка та ставків. 
Відведення поверхневого стоку за рахунок поздовжніх ухилів по вулицям та по 
рельєфу значно погіршує благоустрій та екологічний стан села, призводить до 
проявів водної ерозії, росту балок та ярів, сприяє забрудненню ґрунтів та водних 
об’єктів. 

Відсутність організованого відведення атмосферних вод та очисних споруд 
на випусках стоків не відповідає сучасним санітарним та екологічним нормам та 
вимогам. 

З метою запобігання забрудненню водних об’єктів, благоустрою території 
села, для поліпшення екологічного стану необхідне будівництво системи дощової 
каналізації на всій забудованій території, особливо на нових ділянках забудови з 
обов’язковим будівництвом очисних споруд на усіх випусках стоків. 
 

1.2. Оцінка реалізації попереднього генерального плану 

Генеральний план (раніше – Проект планування і забудови) села Поташ 
був розроблений УКРКОЛГОСППРОЕКТ Черкаської філії. Протягом часу, що 
пройшов з дня розроблення та затвердження генерального плану, село Поташ, в 
основному, забудовувалося не в відповідності до проекту, також у частині 
промислового будівництва були порушені санітарно-захисні розриви між 
сельбищною та виробничою зонами. На момент розроблення нового генерального 
плану проектні рішення не були виконані. 
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1.2. Природні умови та інженерно-будівельна оцінка. Природно-
ресурсний потенціал 

 
Клімат 

Територія, яка розглядається, розташована в регіоні південної лісостепової 
зони з помірно-континентальним кліматом та характеризується нестійкою, з 
частими відлигами, відносно короткою зимою та теплим, інколи посушливим і 
тривалим літом.  

Нижче наведені необхідні (згідно ДСТУ-Н Б В. 1.1-27:2010 «Будівельна 
кліматологія») для врахування при будівництві основні метеорологічні показники 
багаторічних спостережень по метеостанціям «Умань» (214 мБс), «Гайворон» 
(175мБс). 

Таблиця 5 

середня за рік + 7,2ºС 
абсолютний мінімум - 37,0ºС 

Температура повітря: 

абсолютний максимум + 38,0ºС 
Тривалість безморозного 
періоду середня 150 днів 

середня температура - 1,0ºС Опалювальний період 
період 186 днів 

Глибина промерзання 
ґрунту  середня-максимальна 36-136 см 

середньорічна кількість 476 мм  
середньодобовий 
максимум 41 мм Атмосферні опади: 

спостережний максимум 155 мм 
середня 21 см Висота снігового покриву 
максимальна 65 см 

Відносна вологість середня 76,0% 
теплий період Пн-Зх, Пн  Переважаючий  

напрям вітру холодний період Пд-Сх, Пн-Зх 
річна 20,0 м/с 
5 років 23,0 м/с 
10 років 24,0 м/с 

Максимальна  
швидкість вітру 

20 років 26,0 м/с 
тумани 71 день 
заметілі 13 днів 
грози 33 дні 
град 1,5дні 

Особливі атмосферні  
явища (прояв) 

пилові бурі 0,6 днів 

Отже, кліматичні особливості території визначаються помірними 
кліматичними показниками, що є сприятливою умовою для проживання та 
відпочинку населення. 

За агрокліматичним районуванням територія району належить до 
територій значного теплозабезпечення та нестійкого зволоження. Комфортний 
температурний режим створює умови для вирощування сільськогосподарських 
культур, типових для півдня лісостепової зони, зокрема озимої пшениці, кукурудзи, 
соняшнику, цукрових буряків, картоплі, овочевих і кормових культур. На території, 
що проектується, час від часу спостерігаються кліматичні явища, які негативно 
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впливають на розвиток сільськогосподарських культур. До них належать 
заморозки, зливи, град тощо. Заморозки є особливо небезпечними пізньої весни 
та ранньої осені, бо призводять до вимерзання посівів. Вимерзання посівів озимих 
культур спостерігається в окремі зими, коли сніговий покрив відсутній, а 
температура повітря доволі низька. 

На основі комплексного аналізу кліматичних параметрів та згідно 
архітектурно-будівельного кліматичного районування території України (ДСТУ-Н Б 
ВЛ.1-27:2010 «Будівельна кліматологія») територія села віднесена до І-го 
архітектурно-будівельного району (Північно-Західний). 

 
Геолого-геоморфологічна будова 

Відповідно до тектонічного районування територія, що розглядається, 
розташована в межах Росинсько-Тікицького мегаблоку Українського кристалічного 
щита. В геологічній будові приймають участь кристалічні породи докембрію, 
відклади палеогену, неогену і крейди, перекриті товщею четвертинних відкладів. 

Докембрійські відклади представлені уманськими гранітами і їх 
мігматитами, рідше – гнейсами. Вони виявлені свердловинами на глибині від 8,0 
до 140,0 м, і, місцями, в долинах водотоків виходять на денну поверхню.  

На кристалічних відкладах докембрію спорадично залягають глауконітові 
піски і пісковики крейдового віку потужністю 0,3-0,5 м, перекриті відкладами 
палеогену і неогену. Палеогенові відклад клади представлені вуглистими пісками і 
глинами потужністю 0,5-40,0 м (бучацька свита) пісками, піщаниками, мергелями 
потужністю 2,0-22,0 м (київська свита), глауконітовими пісками, піщаниками, 
глинами потужністю 2,0-25,0 м (харківська свита). 

Неогенові відклади представлені глинистими пісками потужністю 2,0-46,0 
м, глинами потужністю 1,0-30,0 м (сарматський ярус), піщано-глинистими 
відкладами балтської свити потужністю 1,0-27,0 м, бурими і червоно-бурими 
глинами потужністю 3,0-12,0 м. 

Палеогенові і неогенові відклади перекриті шаром четвертинних утворень 
потужністю до 16,0-20,0 м на плато та до 8.0 - в долинах водотоків.  

Четвертинні відклади представлені бурими і червоно-бурими глинами, 
моренними суглинками і пісками (льодовикові відклади), суглинками і лесовидними 
суглинками (еолово-делювіальні відклади), мулистими пісками і глинами (болотні 
відклади). 

У геоморфологічному відношенні територія села Поташ розташована у 
межах Придніпровської височини і являє собою частину лесової акумулятивно-
денудаційної рівнини, розчленованої балками. Головним базисом стоку і 
водоприймачем слугує безіменний водотік, що дренує територію населеного 
пункту у меридіональному напрямку. Навколишня місцевість – підвищена хвиляста 
лесова рівнина, розчленована долинами річок, іноді каньйоноподібними ярами. За 
морфологічними і геоморфологічними ознаками рельєф території села можна 
характеризувати як широкохвилястий долинно-балковий водоерозійний. Основна 
форма рельєфу села – полога балка. Переважаючі позначки поверхні села 
становлять 220-230 м, мінімальні приурочені до прируслової частини – 210-215 м, 
а максимальні – 235 м – до вододільних ділянок на периферійних частинах села. В 
умовах, що склалися, фактор морфології рельєфу має суттєве естетичне значення 
у просторово-планувальній організації села.  
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Гідрологічні та гідрогеологічні умови 

Територія села Поташ (відповідно гідрологічного районування) 
відноситься до Правобережної Дніпровської області достатньої водності.  

Населений пункт умовно розподіляється на дві частини (північну- та 
південну) безіменним водотоком. Як і усі водотоки регіону належать до рівнинних з 
добре вираженим сніговим і дощовим живленням. Взимку та у посушливе літо 
повністю переходить на ґрунтове живлення, на мілководних ділянка влітку 
пересихає, а взимку перемерзає. Природний режим значно змінений внаслідок 
зарегульованості значною кількістю ставків. Зокрема на території села створено 
каскад з чотирьох ставків.  

Слід зазначити, що в ландшафтно-планувальному відношенні ставки та їх 
береги після проведення комплексу інженерно-гідротехнічних та організаційно-
технічних заходів з благоустрою перспективні для організації зон короткочасного 
відпочинку.  

Тимчасові водні потоки представлені потічками тальвегів ярів, які утворені 
стоком атмосферних опадів зливового характеру та сніготанення. 

Відповідно до Схеми гідрогеологічного районування України територія 
населеного пункту розташована в межах гідрогеологічної області Українського 
кристалічного щита, де неглибоке залягання кристалічних порід, перекритих 
осадовими відкладами, зумовлює особливості формування водоносних горизонтів. 
Гідрогеологічні умови накопичення і циркуляції підземних вод несприятливі для 
формування значних об’ємів водних ресурсів, обводнення водоносних порід по 
площі і в глибину вкрай нерівномірне. Зона активного водообміну підземних вод 
складає 100,0-150,0 м. Водоносні горизонти тут зосереджені в невеликій товщі 
осадових відкладів крейди, палеогену, неогену і антропогену та в тріщинах 
кристалічних і метаморфічних порід докембрію і продуктів їх вивітрювання. 

Водоносні горизонти експлуатаційного значення приурочені до 
тріщинуватої зони кристалічних порід, яка, в основному, поширена на глибину 50-
70 м нижче поверхні кристалічних порід. Глибина залягання тріщинних вод 
обумовлена місцеположенням в рельєфі і гіпсометрією поверхні кристалічних 
порід. В долинах водотоків водоносний горизонт залягає на глибині 5-20 м. На 
вододілах та в депресіях кристалічних порід глибина залягання тріщинних вод 
коливається від 50 до 100 м, в середньому складаючи 30-80 м. Потужність 
водоносного горизонту тріщинуватих зон становить в середньому 40-60 м.  

Води прісні, гідрокарбонатно-кальцієво-магнієві. Мінералізація їх 0,2-0,7 
г/л. Загальна жорсткість тріщинних вод змінюється в межах 2,5 -28 мг-екв. і 
становить, в середньому, 6 мг-екв. Тріщинні води широко використовуються для 
водопостачання населеного пункту і підприємств.  

Прогнозні ресурси підземних вод у межах Маньківського району становлять 
7,6 тис. м3/добу, у тому числі розвідані – 2,5 тис. м3/добу. 

 
Ґрунтовий покрив 

Ґрунтовий покрив с. Поташ характеризується відносною однорідністю, що 
обумовлено обмеженими розмірами проектованої території і її геоморфологічними 
особливостями. 
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Вищевказане співвідношення кількості вологи та особливостей 
температурного режиму, а також тип ґрунтотворної породи зумовили формування 
у межах території, що проектується, лісостепових опідзолених ґрунтів (ясно-сірих, 
сірих ґрунтів та чорноземів опідзолених), в різній мірі еродованих. 

У заплавах водотоків і по днищах балок формуються гігроморфні ґрунти. 
Важливу роль при їхньому утворенні відіграє надмірне зволоження, зумовлене 
високим рівнем ґрунтових вод або підтоплення поверхневими водами. До таких 
належать чорноземно-лучні, лучні, лучно-болотні ґрунти. 

Ґрунти території після обробітку характеризуються сприятливими 
агрофізичними умовами для вирощування сільськогосподарських культур. 

 
Інженерно-будівельна оцінка території 
 
Відповідно схеми інженерно-геологічного районування України с. Поташ 

відноситься до території середньої складності будівельних умов освоєння. 
Територія населеного пункту відноситься до зони розповсюдження лесових 

порід І типу за просіданням (до 5 см). 
Територія с. Поташ не належить до сейсмічно активних зон, про що свідчить 

Карта загального сейсмічного районування території України (згідно ДБН В.1.1-
12:2012 «Будівництво в сейсмічних районах України»), де відображені величини 
сейсмічності, які необхідно враховувати: 

– відповідно карти «А», що застосовується при проектуванні будівель і споруд 
класу наслідків (відповідальності) СС1 згідно з ДБН В.1.2-14, а також класу 
наслідків (відповідальності) СС2 - для будівель заввишки до 73,5 м - 5-бальна 
зона; 

– карти «В», що застосовується при проектуванні будівель і споруд класу 
наслідків (відповідальності) СС2 згідно з ДБН В.1.2-14 - для будівель заввишки від 
73,5 м до 100 м, а так само об’єктів, які належать до потенційно небезпечних, але 
не ідентифікуються як об’єкти підвищеної небезпеки відповідно до ЗУ «Про об’єкти 
підвищеної небезпеки», територія району відноситься 5-бальної зони; 

– відповідно карти «С», що застосовується при проектуванні будівель і споруд 
класу наслідків (відповідності) СС3 згідно з ДБН В.1.2-14 необхідно враховувати 6-
бальну сейсмічність території. 

В результаті аналізу комплексу природних та інженерно-геологічних умов 
дана інженерно-будівельна оцінка території села за ступенем сприятливості під 
забудову: 

– території сприятливі для забудови представлені надзаплавними терасами 
притоки річки Тікич. Ухили поверхні не перевищують 8%. Ґрунтові води залягають 
на глибинах понад 3 м від поверхні. 

– території малосприятливі для забудови представлені, в основному, 
ділянками з ухилами поверхні 8-15%, де наявність потічків провокує можливість 
розвитку водної ерозії та площинного змиву. Також до даної категорії віднесені 
орієнтовно визначені території з природним підвищеним рівнем залягання 
ґрунтових вод до 2,5 м від поверхні (на ділянках, прилеглих до русла водотоку та 
локальних понижень. При будівельному освоєнні ці території потребують 
додаткових заходів по інженерній підготовці території. 

– території несприятливі для забудови, що потребують складної інженерної 
підготовки, займають незначні площі і приурочені до крутосхильних, 
зсувонебезпечних ділянок (ухили поверхні більше 15%) та заплави водотоку з 
каскадом ставків, що частково заболочена. Освоєння таких територій пов’язане з 
складним комплексом підготовчих робіт. 
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1.3. Стан навколишнього природного середовища (еколого-
містобудівне обґрунтування) 

Розділ розроблений відповідно вимог ДБН Б.2.2-12:2019, ДБН Б.1.1-15:2012, 
ДСН 173-96. При цьому використані дані Управління екології та природних 
ресурсів Черкаської ОДА (лист №02-42/3575  від 15.01.2018 р.), Головного 
управління Держпродспоживслужби в Черкаській області (лист № 49 від 29,012018 
р.), Черкаського обласного лабораторного центру МОЗ України (№03.1-2581 від 
14.12.2017 р.), ДП «Уманського лісового господарства» (№ 679 від № 0.07.2018 р.) 
та дані ДНВП «Геоінформ України», інформація районних та сільських відділів, 
натурні обстеження. Графічне викладення матеріалу представлено на кресленні 
«План існуючого використання території (Опорний план). Схемі існуючих 
планувальних обмежень», М 1:2000.  

Сучасний стан навколишнього природного середовища села 
характеризується, як відносно стабільний. 

 

Повітряний басейн 

Згідно листа №02-42/3575  від 15.01.2018 р., наданого Управлінням екології 
та природних ресурсів Черкаської облдержадміністрації в 2016 році викиди 
забруднюючих речовин в атмосферне повітря від стаціонарних джерел 
Тальнівського району становили 526, 368 тис. т (1,0 % від викидів стаціонарних 
джерел області). 

Згідно ст. 11 Закону Украйни „Про охорону атмосферного повітря“ викиди 
забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами можуть 
здійснюватися суб’єктом господарювання після отримання дозволу на викиди 
забруднюючих речовин в атмосферне повітря. 

За даними наявними в Управлінні на території Тальнівського району 
розташовано 76 об’єктів господарювання, які здійснюють викиди забруднюючих 
речовин в атмосферне повітря. 3 них в c. Поташ розміщено: ТОВ „Поташ-Агро“, ДП 
“Уманське лісове господарство” Потаське лісництво, сміттєзвалище Потаської 
сільської ради. 

Зазначені суб’єкти господарювання мають дозволи на викиди забруднюючих 
речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами. 

Таблиця 6 Суб’єкти господарювання, розташовані в с. Поташ, які мають дозволи на викиди 
забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами 
 

Назва Адреса Код ЄДРПОУ 
№ дозволу, строк 
дії дозволу 

ТОВ "Поташ-Агро" 
Тальнівський район, 
с. Поташ 31855117 

№7124088601-1    
08.05.2018 

Потаська сільська 
рада 
(сміттєзвалище) 

на півдні від с. 
Поташ 24690177 

№7124088601-1   з 
необмеженим 
строком 
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Водний басейн 

За наявною інформацією Департаменту агропромислового розвитку, 
Управління екології та природних ресурсів суб’єктам господарювання, які 
здійснюють забір підземних вод на території села Управлінням дозволи на 
спеціальне водокористування не видавались. 

Проекти зон санітарної охорони водозаборів, водоохоронних зон і 
прибережних захисних смуг водних об’єктів до Управління не надходили і не 
погоджувалися. 

Стан ґрунтів 

Спеціальні роботи (геохімічна зйомка) щодо вивчення стану ґрунтів села не 
виконувались. Регулярне спостереження за санітарним станом ґрунтів не 
проводиться. Забруднення ґрунтового покриву спостерігається у зонах (векторних) 
впливу діяльності автотранспорту, де фіксується перевищення ГДК за вмістом 
важких металів. Зони забруднення придорожніх територій магістрально-вуличної 
мережі – до 25-и м. Окрім того, земельні ресурси зазнають негативного впливу від 
накопичення побутових відходів, значна частина яких могла б знайти застосування 
як вторинна сировина. На обліку у Управлінні на території села не знаходяться 
суб’єкти господарювання, які здійснюють господарську діяльність з утворення 
відходів, і яким на 2018 рік необхідно одержати дозвіл на здійснення операцій у 
сфері поводження з відходами або зареєструвати декларацію про відходи за 2017 
рік. Згідно інформації сільської ради за межами  населеного пункту розташоване 
звалище твердих побутових відходів (паспорт МВВ №278 від 29.09.2014). 

 

Радіаційний фон 

Відповідно постанови КМУ № 106 від 23.07.1991 року і № 600 від 
29.01.1994 року, територія, що проектується, не входить в перелік територій, 
забруднених в результаті аварії на ЧАЕС. Також Потаська сільська рада не 
належить до зони посиленого радіоекологічного контролю. Рівні гама-фону 
становлять у середньому 12 мкР/год, щільність забруднення ґрунтів цезієм 137 
складає менше 1 кі/км2.  

Дозиметричний паспорт населеного пункту не розроблявся. Виходи радону 
не зареєстровано. Система планувальних обмежень відсутня. 

 

Електромагнітне забруднення 
Енергопостачальною організацією с. Поташ є ПАТ «Черкасиобленерго». На 

теперішній час на балансі ПАТ «Черкасиобленерго» в с. Поташ знаходиться 8 од. 
ТП-10/0,4 кВт, потужністю - 793 кВА. Електропостачання с. Поташ здійснюється по 
лініям електропередачі 10кВ через трансформаторні підстанції 10/0,4кВ ПАТ 
«Черкасиобленерго». 

Охоронна зона для трансформаторної підстанції становить 3 м від огорожі. 
Санітарно-захисна зона для ЛЕП та трансформаторних підстанцій вказаної 
потужності не встановлюється. З урахуванням вимог Постанови КМУ від 4 березня 

ДП "Уманське 
лісове 
господарство", 
Потаське лісництво 

вул. Сонячна, 40, с. 
Поташ, Тальнівський 
район 

00993389 
№71240/88601-2 з 
необмеженим 
строком 
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1997 р. № 209 для мереж ЛЕП напругою 10 кВ встановлюються охоронна зона 
10 м в обидва боки відповідно. Санітарно-захисна зона для ЛЕП та 
трансформаторної підстанції вказаної потужності не встановлюється. Дані 
обмеження відносяться до постійного фактору присутності. Проектне рішення дану 
ситуацію враховує. 

Акустичний режим 

Основним джерелом шуму є вулична мережа з інтенсивним рухом 
автотранспорту.  

 

Планувальні обмеження 
Система планувальних обмежень техногенного характеру с. Поташ 

представлена санітарно-захисними зонами від промислових підприємств і 
виробництв, транспортних об’єктів, комунального призначення та інженерних 
споруд і комунікацій.  

Головні планувальні обмеження представлені санітарно-захисними зонами: 
- від діючого кладовища традиційного поховання – 300 м;  
- від недіючого кладовища традиційного поховання – 100 м; 
- від сільськогосподарського виробництва (свинарник) – 200 м; 
- від складів сільськогосподарської продукції – 100м; 
- від господарських дворів – 100 м; 
- від родовища глини – 50 м; 
- від деревообробного цеху (пилорама) – 50 м; 
- від складу пестицидів (не використ.) – 200 м; 
- від діючого сміттєзвалища ТПВ – 500м. 

 
Щодо визначення водоохоронних зон та прибережних захисних смуг водних 

об’єктів варто зауважити, що протягом останніх років дане питання набуло 
особливої актуальності.  

Для створення сприятливого режиму водних об’єктів, попередження їх 
забруднення, засмічення і вичерпання, знищення рослин і тварин навколо водних 
об’єктів, згідно статті 58 Земельного кодексу України та статті 87 Водного кодексу 
України навколо водних об’єктів встановлюється водоохоронна зона. 

З метою охорони поверхневих водних об’єктів від забруднення і засмічення 
та збереження їх водності згідно статті 60 Земельного кодексу України та статті 88 
Водного кодексу України, вздовж річок, морів і навколо озер, водосховищ та інших 
водойм в межах водоохоронних зон встановлюються прибережні захисні смуги.  

Водоохоронні зони та прибережні захисні смуги встановлюються за 
проектами землеустрою. 

На території населеного пункту наявні прибережні захисні смуги від струмків 
та ставків у розмірі 25 та 50м. 

На даний час територія санітарно-захисних зон в межах населеного пункту 
складає сумарно близько 31,7 га, що становить близько 7,6 % загальної території 
населеного пункту. В СЗЗ потрапляє 42 житлових будинки. 
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ІІ. ОБГРУНТУВАННЯ ТА ПРОПОЗИЦІЇ 

2.1. Прогноз демографічного розвитку села 

Перспективна чисельність населення, визначена методом демографічного 
прогнозування для зареєстрованого населення. 
Реалістичний розрахунок  

Розрахункова чисельність населення на першу чергу (розрахунковий період 
5 років) складатиме 589 осіб. 

Розрахункова чисельність населення на довгостроковий період (20 років) 
складатиме 484 особи. 
Оптимістичний розрахунок  

Приймаємо позитивний коефіцієнт міграції та народжуваності. Розрахункова 
чисельність населення на першу чергу (розрахунковий період 5 років) складатиме 
658 осіб. 

Розрахункова чисельність населення на довгостроковий період (20 років) 
складатиме 752 особи. 

 
Реалістичний варіант прогнозу передбачає зменшення чисельності 

населення до 484 осіб на початок 2038 р. Протягом усього прогнозованого періоду 
природний приріст залишатиметься від’ємним.  
За оптимістичним варіантом прогнозу населення буде стабільно збільшуватися до 
752 особи на початок 2038 р., це відбуватиметься головним чином за рахунок 
значного міграційного приросту населення, частково - внаслідок збільшення 
кількості народжених. 

 

 

Рисунок 3 Прогноз чисельності населення 

 

 

2.2. Житлове будівництво 

Садибна забудова 
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Привабливість проживання в садибній забудові є визначним чинником 
щодо здійснення даного типу будівництва. Обсяги нового садибного будівництва 
визначені для нового населення, тих, хто користуються правом першочергового 
отримання житлових приміщень (2 заяви) та тих хто бажає отримати земельну 
ділянку. Нове садибне будівництво запропоновано вести на вільних територіях.  

Згідно передбачених територій під нове садибне будівництво на 
розрахунковий період становить – 8,3 га, на яких буде здійснене будівництво 33 
будинків загальною площею 4 тис. м². Очікувана площа всього житлового фонду 
на кінець розрахункового періоду становитиме 21,752 тис.м² загальної площі, а 
середня забезпеченість 31,6 м²/особу. Враховуючи те, що (згідно інформації 
сільської ради) немає квартирної черги, обсяги нового житлового фонду наведені 
для населення на розрахунковий період для індивідуальної садибної житлової 
забудови. 

Згідно розрахункових даних, наведених у таблиці, кількість садиб на кінець 
розрахункового строку складе – 405. Середній розмір ділянки прийнятий у 0,25 га, 
будинку – 120 м2. 
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Таблиця 7     Динаміка житлового фонду с. Поташ 
 

Існуючий стан Розрахунковий строк 

Загальна 
площа 

Кількість 
населення 

К-сть 
садиб 

Житлова 
забезпеченість 

Нове 
житлове 

будівництво 
Загальна 

площа 
Кількість 

населення 
К-сть 
садиб 

Житлова 
забезпеченість 

тис. м2 тис. осіб шт. м2/люд. тис. м2 тис. м2 тис. осіб шт. м2/люд. 

19,752 0,629 372 31 4 23,752 0,752 405 31,6 
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2.3. Основні принципи архітектурно-планувальної організації 
території. Функціональне зонування території населеного пункту 

Передумовою для розвитку планувальної структури села стала гостра 
необхідність у зміні балансу території у бік резервування її під житлове 
будівництво для існуючого та нового населення. Існуюча площа населеного 
пункту, за даними графічних матеріалів – 242,7 га (по формі 6-зем – 244,1 га). 
Проектом передбачається впорядкування меж населеного пункту та розширення 
його за рахунок включення сільськогосподарських та комунально-складських 
територій на сході. Проектна площа населеного пункту – 283,3 га. В межі 
населеного пункту пропонується включити 40,5 га, з яких 16 га під існуючими 
виробничими територіями та господарським двором, що межують з селом, 10 га 
під проектною житловою зоною. Решта, що склала 14,6 га, - під проектними 
вулицями та дорогами, водним та рекреаційним об’єктом. 

Розвиток сельбищної зони для розселення нової кількості населення та 
бажаючих отримати земельну ділянку для індивідуального житлового будівництва 
в генеральному плані намічений на 33 ділянках в існуючих межах на площі 8,3 га 
за рахунок городів. 

Площа сельбищної зони на розрахунковий період складе орієнтовно 159,9 
га існуючої та 8,9 га проектної забудови, що в сумі становитиме орієнтовно 168,8 
га. 

Слід зазначити, що узгодження і процедура відчуження земельної ділянки 
у власника земельного паю або земельної ділянки, наданої для ведення 
особистого селянського господарства, відбувається на стадії розміщення 
конкретного об'єкту будівництва. 

Розвиток промислово-складської зони села, для забезпечення виробничих 
потреб населення, проектом пропонується реалізувати за рахунок приєднання в 
межі села сформованих зон сільськогосподарських підприємств і комунально-
складських об’єктів, що сконцентровані, в основному, в південній частині 
населеного пункту по вул. Сонячній (близько 20,9 га) і мають територіальний 
резерв для розвитку. 

Згідно з п.3 ст. 173 Земельного кодексу України включення земельних 
ділянок у межі села не тягне за собою припинення прав власності і права 
користування цими ділянками, якщо не буде проведено їх вилучення (викуп). 

З метою вирішення соціальних проблем жителів сільських населених 
пунктів, пропонується укладати угоди на соціальне партнерство між 
сільськогосподарськими підприємствами та сільськими радами. 

Склад Зони рекреаційного призначення наведено в розділі «Зелені 
насадження. 
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2.4. Перспективи розвитку господарського комплексу 

Згідно прогнозної вікової структури населення працездатного віку буде 
складати більшу частину населення. В структурі трудових ресурсів відбудуться 
зміни щодо зайнятості у особистому підсобному господарстві та у господарському 
комплексі.  

Структура зайнятих в господарському комплексі  
с. Поташ станом на 01.01.2038 р.  

Таблиця 8 

 01.01.2017 р 01.01.2038 р. 

Виробнича сфера   
Сільське господарство, мисливство та лісове 
господарство 

92 112 

Добувна промисловість   
Будівництво   
Невиробнича сфера   
Транспорт та зв’язок   
Фінансова діяльність   
Оптова та роздрібна торгівля; торгівля 
транспортними засобами; послуги з ремонту 

4 5 

Державне управління 2 2 
Охороно здоров’я та соціальна допомога 3 4 
Освіта 24 29 
ВСЬОГО 125 150 

Існуючий та прогнозний розподіл трудових ресурсів 

Таблиця 9 

Населення, (осіб) 
Вікові групи населення 

2016 2038 

Діти до 18 років, тому числі: 114 139 

0-6 рік 51 62 

7-16 років 63 77 

Населення працездатного віку: 275 336 

- чоловіки (16-59 років) 157 192 

- жінки  (16-54 роки) 118 144 

Населення старше працездатного віку: 226 277 

- чоловіки 60 років і старші 126 154 

- жінки 55 років і старші 100 122 

Все населення 615 752 
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2.5. Система громадського обслуговування 

Розрахунок необхідної місткості установ та підприємств обслуговування виконаний на період розрахункового етапу до 
2038 року для села Поташ та зони його впливу відповідно до ДБН Б.2.2-12.2019. Далі, в таблицях, наводиться розрахунок 
необхідної місткості установ та підприємств обслуговування. Слід зазначити, що вони визначають певну етапність будівництва 
підприємств та установ соціально-гарантованого рівня обслуговування. Для задоволення потреб мешканців села у закладах і 
підприємствах обслуговування на розрахунковий етап генеральним планом пропонується наступне. 

Розрахунок необхідної місткості установ та підприємств обслуговування на розрахунковий строк  

Таблиця 10 

№ п/п Найменування установи обслуговування 

О
ди

н
и
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я

 в
и

м
ір

у 

Ф
ак
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ч

н
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н

іс
ть

 

Н
ео
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а 
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н

іс
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Р
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ь 

за
бе

зп
еч
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н

я
, 

%
 

Примітка 

1 2 3 4 5 6 7 

1 ЗАКЛАДИ ОСВІТИ  

1.1 
Потаський Навчально-виховний комплекс (школа І-ІІ  
ступенів) 

місць 320 79 405 вистачає 

1.2 Загальноосвітня школа I-III місць 0 79 0 не вистачає 

1.3 Дитячий дошкільний заклад (на базі НВК) місць 55 51 108 розширення 

2 ЗАКЛАДИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я  

2.1 Фельдшерсько-акушерський пункт об'єкт 1 1 100 вистачає 

3 УСТАНОВИ КУЛЬТУРИ Й МИСТЕЦТВА, КУЛЬТОВІ СПОРУДИ  

3.1 Будинок культури місць 306 226 136 вистачає 
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№ п/п Найменування установи обслуговування 

О
ди

н
и

ц
я

 в
и

м
ір

у 

Ф
ак

ти
ч

н
а 

єм
н

іс
ть

 

Н
ео

бх
ід

н
а 

єм
н

іс
ть

 

Р
ів

ен
ь 

за
бе

зп
еч

ен
н

я
, 

%
 

Примітка 

1 2 3 4 5 6 7 

3.2 Бібліотека об'єкт 1 1 100 вистачає 

4 ПІДПРИЄМСТВА ТОРГІВЛІ  

4.1 Магазин змішаної торгівлі м
2 600 120 500 вистачає 

5 ОРГАНІЗАЦІЇ ТА УСТАНОВИ УПРАВЛІННЯ,  ПІДПРИЄМСТВА ЗВ’ЯЗКУ  

5.1 Відділення зв'язку об'єкт 1 1 100 вистачає 

5.2 Будинок сільради об'єкт 1 1 100 вистачає 

6 УСТАНОВИ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА  

6.1 Пожежне депо 
пож. 

авт. 
1 1 100 

Проектом 

до 
розміщення 

6.2 Кладовище традиційного поховання  га 0,3 0,08 375 
Проектом 

до 

розміщення 
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2.6. Протипожежні заходи 

На даний час згідно наданих вихідних даних в селі Поташ відсутнє 
пожежне депо. Тому генеральним планом пропонується розмістити пожежне депо 
з пожежно-рятувальним підрозділом ІІІ типу по вул. Лісовій, на ділянці 0,55 га 
відповідно до нормативу по таблиці 9.1 «ДСТУ 8767:2018». Вимога щодо 
нормативного радіусу обслуговування 3 км по дорогах загального користування 
буде дотримана при розташування проектного пожежного депо на цьому місці. 

Відповідно таблиці 15.1. «ДБН Б.2.2-12.2019» для села з населенням до 1 
до тисячі осіб норматив становить: 1 пожежна машина. Пріоритетність будівництва 
нових пожежних частин вирішується планами соціально-економічного розвитку 
села. 

Розміщення 100% резерву основних пожежних машин (машин, які подають 
на пожежу вогнегасні речовини) слід передбачати у гаражних приміщеннях 
будівель пожежних частин (згідно «ДСТУ 8767:2018».). 

Даним проектом також передбачені протипожежні містобудівні заходи, 
спрямовані на попередження і боротьбу з пожежами. 

У разі розміщенні нових виробничих об’єктів (промислових, 
сільськогосподарських та ін.) враховувати при розміщення нових пожежних частин 
вимоги п. 3.37 СНиП ІІ-89-80* та п. 3.31 ДБН Б.2.4-3-95. 

Ступінь вогнестійкості виробничих, складських будівель споруд, у 
залежності від категорії об’єктів з цивільного захисту (цивільної оборони), повинна 
бути не нижче ІІІ а ступеня вогнестійкості. Кількість будівель нижче ІІІ а ступеня 
вогнестійкості на категорованому об’єкті другої категорії з цивільного захисту 
(цивільної оборони) не повинна перевищувати 50% загальної кількості будівель на 
об'єкті. 

Згідно вимоги п.15.2.4 ДБН Б.2.2-12.2019 відстань від будинків, будівель і 
споруд сільських населених пунктів, а також від меж ділянок дачних поселень та 
садової забудови до лісових ділянок, повинна бути 20 м – відповідно до дерев 
листяного лісу (відповідно до листа ДП «Уманського лісового господарства» 
№679 від 30 .07.2018 р.)  

В районах садибної забудови передбачена установка водопровідних 
колонок. 

Проектом передбачається 7 пірсів для забору води пожежними 
автомобілями. 

Розрахункові протипожежні витрати води наведені в розділі 
«Водопостачання. Проектні рішення». 
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2.7. Кладовища 

В сучасних межах села Поташ розташовані 2 кладовища традиційного 
поховання, загальною площею близько 4 га.  

Кладовища традиційного поховання на території с. Поташ 

Таблиця 11 

Кладовища 
(назва) 

 

Адреса 
(місцезнаходження) 

Площа, 
га 

(за відв
одом) 

Статус 
(діюче чи 
закрите) 

Частка 
заповнення, (%) 

території 
кладовищ 

Недіюче Вул. Шевченка 0,9 недіюче 100 
Діюче Вул. Садова 3 діюче 60 

Згідно з нормами ДБН Б.2.2-12:2019, додаток Е 4 необхідно передбачити 
0,1 га земельних ділянок кладовищ традиційного захоронення на 1000 жителів. 
Тобто при розрахунковій чисельності населення у 0,752 тис. осіб необхідна 
територія кладовищ для села Поташ повинна становити мінімум 0,08 га.  

Генеральним планом рекомендується закриття існуючих кладовищ через 
брак вільних місць для поховання та внаслідок недотримання санітарних розривів 
до сельбищних територій. На даний час передбачено відведення ділянки під 
проектне кладовище у західному напрямку, на відстані 0,5 км від проектної межі 
села, площею 0,3 га, що повністю задовольнить майбутні потреби. 

Рекомендовано разом із рішенням про припинення нових захоронень 
розглядати можливість скорочення СЗЗ до 100 м від окремих ділянок кладовищ, 
для яких завершений кладовищний період, і які можна вважати закритими, з 
оформленням відповідного висновку (п.3.12 ДСанПіН 2.2.2.028-99; п.п.5.7-5.9 ДСП 
173-96). 
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2.8. Зелені насадження загального користування 

Залежно від функціонального призначення та на підставі додатку Д ДБН 
Б.2.2-12:2019 озеленені території поділяються на території загального 
користування, обмеженого користування та спеціального призначення. 

Зелені насадження загального користування в селі Поташ на даний час 
згідно інформації сільської ради не наявні, проте територія села на півночі межує з 
існуючими лісовими насадженнями. Згідно «ДБН Б.2.2-12:2019» таблиці 8.1 для 
території лісостепу, при нормативі 13 м2 на людину, потреба в загальноміських 
озеленених територіях на розрахунковий період складе близько 1 га. 

Генеральним планом передбачене проектування території зелених 
насаджень загального користування для забезпечення потреби жителів села в 
рекреаційних територіях на розрахунковий період шляхом розміщення парку 
навколо потічка в планувальному вузлі по пров. Шевченка та вул. Зарічною 
площею 1,2 га.  

Рішеннями генерального плану розвиток системи зелених насаджень 
обмеженого користування планується головним чином у зв’язку з організацією 
територій озеленених ділянок біля громадських будинків, навчальних закладів, 
освітніх установ та культових споруд. 

Поряд з зеленими насадженнями загального користування намічено 
необхідний обсяг зелених насаджень спеціального призначення: 

– озеленення санітарно-захисних зон промислових, комунальних та 
сільськогосподарських підприємств; 

– озеленення вздовж трас автомобільного транспорту; 
– озеленення природоохоронних зон навколо водойм. 
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2.9. Транспортна інфраструктура 

Зовнішній транспорт 

Для забезпечення стабільного функціонування транспортних зв’язків, на 
перспективу передбачається проведення ремонту та відновлення твердого 
покриття автодороги Т 24-11. 

Перевезення мешканців населеного пункту у зовнішньому сполучені 
залізничним та автомобільним транспортом і надалі передбачено з найближчих до 
населеного пункту залізничної станції («Поташ») та автостанції («Маньківка»). 

Вулично-дорожня мережа 

На розрахунковий строк, у зв’язку із необхідністю транспортного 
обслуговування проектної забудови, вулична мережа села буде значно 
розширена. Так, передбачається будівництво ряду проектних вулиць, як 
головного, так і місцевого значення. Головні вулиці, окрім забезпечення під’їзду 
власним автотранспортом мешканців, будуть нести функцію магістралей, якими 
рухається внутрішньосільський транспорт (автобус). 

Окрім того, проектом передбачено реконструкцію існуючих вулиць, з 
доведенням елементів їх поперечного профілю до нормативних, а також заміну 
або влаштування твердого покриття. Креслення типових поперечних профілів 
існуючих та проектних вулиць на проектний етап надаються у складі проекту. 

Протяжність проектних вулиць становитиме 20,4 км (з них 5,6 км головних, 
13,4 км житлових та 1,4 виробничого призначення). Щільність вуличної мережі до 
кінця розрахункового етапу буде становити 6,71 км/км2. 

 

тип покриття проектного 

асфальт 
№ 

П/П 
Назви вулиць 

ширина довжина площа 

Ширина в 
червоних 
лініях, м 

Значення 

1 2 3 4 5 6 7 

6 870 5220 
1 вул. Гагаріна 

 870 5220 
12 Житлова 

7 650 4550 
2 вул. Закльопи 

 650 4550 
15 Житлова 

6 878 5268 
3 вул. Зарічна 

 878 5268 
12 Житлова 

6 1897 11382 

7 175 1225 4 вул. Лісова 
 2072 12607 

12, 15 Житлова 

6 822 4932 
5 вул. Миру 

 822 4932 
12 Житлова 

6 134 804 

7 1282 8974 6 вул. Мисливська 
 1416 9778 

12, 15 Житлова 

6 763 4578 
7 вул. Набережна 

 763 4578 
12 Житлова 

8 вул. Пирогова 6 1859 11154 12 Житлова 
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тип покриття проектного 

асфальт 
№ 

П/П 
Назви вулиць 

ширина довжина площа 

Ширина в 
червоних 
лініях, м 

Значення 

1 2 3 4 5 6 7 

 1859 11154 

6 578 3468 
9 вул. Польова 

 578 3468 
12, 15 Житлова 

6 97 582 

7 2282 15974 10 вул. Сонячна 
 2379 16556 

15 
Житлова, 

виробнича 

6 606 3636 
11 пров. Сонячний 

 606 3636 
12 Житлова 

6 707 4242 

7 4886 34202 12 вул. Шевченка 
 5593 38444 

20 Головна 

6 343 2058 
13 

пров. 
Коцюбинського  343 2058 

12 Житловий 

6 347 2082 
14 вул. Садова 

 347 2082 
12 Житлова 

6 431 2586 
15 пров. Франка 

 431 2586 
12 Житловий 

6 364 2184 
16 пров. Шевченка 

 364 2184 
12 Житловий 

7 484 3388 
17 вул. Проектна 1 

 484 3388 
15 Житлова 

 Всього:  20455 132489   
 

Ширина проїзної частини існуючих житлових вулиць буде доведена до 6,0 
– 7,0 метрів, а їх габарит в межах червоних ліній становитиме 12,0-15,0 метрів.  

На всіх вулицях до кінця розрахункового етапу передбачається 
влаштування твердого покриття, пішохідних тротуарів та зовнішнього освітлення. 

Внутрішньо-сільський транспорт 

В населеному пункті не передбачається створення мережі внутрішнього 
громадського транспорту. 

Оскільки, населений пункт має видовжену форму вздовж основної вулиці, 
по якій проходить мережа зовнішнього транспорту, доцільно використовувати 
рейсові автобуси, як внутрішній  транспорт. Також для пересування в межах 
населеного пункту громадян використовуються наявні транспортні засоби 
мешканців. 

Автомобільний транспорт 

Загальний рівень автомобілізації на розрахунковий строк у с. Поташ 
становитиме 310 автомобілів на 1000 мешканців, з них легкових – 280 авто на 
1000 мешканців; рівень моторизації прийнято у 100 мотоциклів на 1000 мешканців. 
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Таким чином, виходячи з проектного населення 0,752 тис. осіб, на 
розрахунковий строк в селі буде налічуватися 233 автотранспортні засоби, з яких 
210 – легкові автомобілі, а також 75 мотоциклів (мопедів). 

Зберігання приватного автотранспорту, власники якого проживають в 
садибній забудові, буде здійснюватися на території їх земельних ділянок. 

Необхідним є встановлення на вузлах вуличної мережі населеного пункту 
знаків пріоритету, які регламентують черговість проїзду автотранспортних засобів. 

В західній частині населеного пункту передбачається територія для 
розміщення об’єктів обслуговування, таких як АЗС та СТО. 

Всі запроектовані генеральним планом об’єкти обслуговування населення 
мають бути забезпечені автостоянками для тимчасового зберігання 
автотранспорту.  

 
2.10. Інженерне облаштування території 

Водопостачання 
На перспективний період проектом передбачається подальше створення 

централізованої системи водопостачання з охопленням всіх територій, виведення 
з експлуатації артезіанських свердловин, що експлуатуються без дотримання усіх 
поясів зони санітарної охорони, та їх тампонаж, влаштування нових артезіанських 
свердловин. Проектом прийнято другу категорію надійності системи 
централізованого водопостачання за вимогами пункту 8.4 ДБН В.2.5-74:2013 
«Водопостачання. Зовнішні мережі та споруди». 

Розрахункову максимальну добову витрату води на господарсько-питне 
водопостачання на перспективний період будівництва розраховано відповідно до 
пункту 6.1.1. ДБН В.2.5-74:2013 «Водопостачання. Зовнішні мережі та споруди», а 
також додатку А ДБН В.2.5-64:2012 «Внутрішній водопровід та каналізація». 
На розрахунковий період будівництва у селі передбачається 752 жителі садибної 
забудови. 
На розрахунковий період будівництва населеного пункту розрахункова 
максимальна витрата води на господарсько-питні потреби складе 226 м3/добу. 

Джерелом господарсько-питного водопостачання села на перспективний 
період передбачається прийняти підземні водоносні горизонти, які будуть 
експлуатуватися існуючими та проектними водозабірними свердловинами.  

Потрібна кількість робочих водозабірних артезіанських свердловин на 
розрахунковий період для забезпечення розрахункових потреб села при 20-ти 
годинній роботі насосів і дебітом – 7 м3/год становить 1,8 шт. 

Розрахункову кількість робочих свердловин прийнято 2 шт. Кількість 
резервних свердловин для водозабору становить 1 шт. 

Загальна кількість свердловин для  житлово-комунальних потреб складе 3 
шт. 

Проектом передбачається створення 3 нових водозабірних свердловин та 
башт. 

Для забезпечення санітарно-епідеміологічної безпеки та охорони від 
випадкового, або навмисного забруднення водоносного горизонту навколо кожної 
артезіанської свердловини передбачаються зони санітарної охорони першого, 
другого та третього поясів. На подальших стадіях проектування у межах кожного з 
поясів має бути встановлено спеціальний режим та визначено комплекс заходів, 
спрямованих на недопущення погіршення якості води.  



34 

 

Для нових свердловин зони першого поясу радіусом 30 м передбачається 
огороджувати парканом з металевої сітки висотою 2,0 м, а також смугою зелених 
насаджень. 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  ДБН В.2.5-74:2013. 
Пропозиції щодо розташування водозабірних артезіанських свердловин по 
території села дивись на кресленні «Схема інженерного обладнання території». 
Остаточні рішення щодо забезпечення водопостачанням населеного пункту, 
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”). 

Потреби у воді для зрошування зелених насаджень, поливання та миття 
удосконалених покриттів населеного пункту у перерахунку на одну людину, 
складають 40 л. Поливання та зрошування пропонується проводити поверхневими 
водами населеного пункту, водами ставків та струмків, що знаходяться на 
території села за допомогою портативних насосних станцій, а також за допомогою 
поливальних автомобілів.  

Поливання присадибних ділянок передбачається також здійснювати 
поверхневими водами з річок та водойм населеного пункту, або від окремо 
розташованих на ділянках шахтних колодязів. 
Витрата води на поливання складе 24 м3/добу. 

Приймаємо розрахункову витрату води на зрошування зелених насаджень, 
поливання та миття удосконалених покриттів села у розмірі 24 м3/добу. 
Водопровідні мережі передбачається прокладати на відстанях від фундаментів 
будівель і споруд. Проектом передбачається будівництво на території села 
кільцевого пожежного водопроводу з пожежними гідрантами. Передбачається 
також будівництво пожежної насосної станції з резервуарами пожежного запасу 
води. Витрата води на зовнішнє пожежогасіння складає 15,0 л/с на одну пожежу, а 
кількість одночасних пожеж – 1 шт. Розрахункову витрату води на потреби 
внутрішнього пожежогасіння прийнято 2 струмини по 5 л/с. Разом витрата на 
внутрішнє пожежогасіння складає 10 л/с. Розрахункова кількість одночасних 
пожеж – 1 шт. Розрахунковий час зовнішнього пожежогасіння – 3. Розрахунковий 
час роботи пожежних кран-комплектів прийнято 120 хв. 

Об’єм води на зовнішнє та внутрішнє пожежогасіння складе 234 м3. 
Протипожежний запас води з урахуванням тригодинного зовнішнього гасіння 

пожежі і 120-ти хвилинного внутрішнього гасіння однієї пожежі, пропонується 
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зберігати у пожежних резервуарах, будівництво яких передбачається разом з 
пожежною насосною станцією. 

Зовнішнє пожежогасіння на території села передбачається від пожежних 
гідрантів ∅125 мм, 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. У місцях розташування 
пожежних гідрантів на опорах ЛЕП напругою 0,4 кВ проектом пропонується 
встановлення світлових покажчиків “ПГ”, згідно з ГОСТ 12.4.009-83. Внутрішнє 
пожежогасіння передбачається від пожежних кран-комплектів за ДСТУ4401-2:2005, 
встановлених всередині будівель. 

До завершення будівництва кільцевого пожежного водопроводу і пожежної 
насосної станції з пожежними резервуарами проектом передбачається 
розташування по території села пожежних резервуарів (передбачається по два 
резервуара для зберігання у кожному не менше ніж 50% необхідного 
протипожежного запасу води).    

Додатково для потреб зовнішнього пожежогасіння села проектом 
передбачається забирання води пожежними автомобілями з поверхневих вод 
населеного пункту. Для цього проектом передбачається влаштування 
приймальних колодязів на березі водного об’єкту та під’їзду з твердим покриттям і 
розворотним майданчиком розмірами 12 x 12 м. Місткість водозабірного колодязя 
має бути 3 – 5 м3. Радіус його дії становить 200 м. 

В місцях розташування пожежних резервуарів та пожежних 
водоприймальних колодязів проектом пропонується встановлення світлових 
покажчиків «ПВ». Конкретні місця розташування пожежних резервуарів та 
водозабірних колодязів і світлових покажчиків «ПВ» пропонується визначити на 
подальших стадіях проектування (стадії «Проект» і «Робоча документація»). 

Побутова каналізація 
Для очищення господарчо-побутових стоків передбачається створення 

очисних споруд на сході населеного пункту. 
Для визначення продуктивності очисних споруд розрахункову максимальну 

добову кількість стічних вод від житлових та громадських будівель прийнято 
близькою розрахунковій максимальній витраті води на господарчо-питні потреби і 
складає 250 м3/добу. 

Проектом пропонується охоплення усіх проектних та існуючих (де є технічна 
можливість) територій села централізованим каналізуванням. Територію 
пропонується охопити одним басейном каналізування. Передбачається 
відведення стічних вод у межах усіх басейнів самопливними мережами на 
каналізаційну насосну станцію (КНС). Від КНС напірними колекторами стічні води 
пропонується подавати до очисних споруд. 

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 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 
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глибини залягання ґрунтових вод та достатньої фільтрувальної здатності ґрунтів 
на ділянці). При цьому санітарно-захисну зону від септиків пропонується приймати 
5 м, від фільтруючих колодязів – 8 м, від полів підземної фільтрації – 15 м. 

Остаточні рішення щодо місць розташування каналізаційних насосних 
станцій (КНС), трасування самопливних та 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»). 

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. 

Санітарне очищення 
Згідно інформації Управління екології та природних ресурсів Черкаської 

обласної державної адміністрації за межами  населеного пункту розташований 
полігон твердих побутових відходів (паспорт МВВ №278 від 29.09.2014). 

З метою обмеження шкідливого впливу непридатних пестицидів на довкілля 
та повного очищення від них території області дії «Обласна програма вилучення, 
утилізації, знищення та знешкодження непридатних або заборонених до 
використання пестицидів і агрохімікатів та тари від них 2016 – 2018 роки». 
Програмою передбачено поетапне скорочення загальної кількості звалищ. 

На даний момент планується закриття стихійного сміттєзвалища, проектними 
рішеннями передбачається вивіз ТПВ на паспортизоване сміттєзвалище та 
розміщення сортувальної станції. Санітарне очищення є одним з основних 
елементів благоустрою населеного пункту. 

Після погодження Генерального плану необхідно розробити Схему санітарної 
очистки території, згідно ДБН Б.2.2-6:2013. Місця для збирання сміття необхідно 
облаштовувати згідно ДСТУ-Н Б Б.2.2-7:2013 «Настанова з улаштування 
контейнерних майданчиків». Вивіз ТПВ на місце їхнього знешкодження 
здійснюється відповідно до планово-регулярної або заявочної систем 
спеціалізованим автотранспортним підприємствами. 

ТПВ підприємств невиробничої сфери. До підприємств невиробничої сфери 
відносять відходи, що утворюються на підприємствах торгівлі, у дошкільних та 
учбових закладах, на підприємствах культури, медичних закладах (за винятком 
відходів, небезпечних у санітарному відношенні), а також в адміністративних 
установах. 

До ТПВ невиробничої сфери також відносять побутові відходи, що 
утворюються на сільськогосподарських підприємствах, якщо їх збирають в окремі 
контейнери, не змішуючи  з відходами виробництва. Річна норма утворення 
твердих побутових відходів для громадських будівель складає – 3,2 м3/особу на 
рік. 

Розрахунок накопичення твердих побутових відходів у невиробничій сфері 
наведений у таблиці.   

Кількість утворення небезпечних відходів визначається згідно норм 
накопичення наведених у Постанові КМУ №1070 від 10.12.2008 р. та 
представлених у таблиці. 
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Розрахункові дані щодо накопичення ТПВ                                   Таблиця 12: 

 

Електропостачання 
На перспективу електропостачання села зміна джерела живлення не 

передбачається. 
Розрахунок перспективного споживання електроенергії та максимальних 

навантажень для потреб села виконано по укрупнених показниках 
електроспоживання, в яких враховується громадський та житловий сектор села, 
підприємства комунально-побутового обслуговування, зовнішнє освітлення, 
системи теплопостачання, водопостачання та водовідведення. 

 
Споживання електроенергії та електричні навантаження господарсько-побутових та 

комунальних потреб населення на розрахунковий період                                                 Таблиця 13 
 

№ п/п Найменування споживачів 
Річне споживання 

електроенергії, млн. 
кВт/годин 

1 Садибна  0,714 

2 Виробництво 0,26 

  Всього: 0,974 
 
Для забезпечення надійного електропостачання споживачів населеного 

пункту в цілому та з урахуванням електропостачання  нових ділянок забудови, що 
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1.1 

В середньому по 

населеному пункту з 

урахуванням організацій 

та установ, маятникової 

міграції 

1 мешканець 752 300 - 350 225,6 

1.2 

Відходи житлових 

будинків садибної 

забудови 

1 мешканець 752 350 - 450 300,8 

1.3 

Електричного та 

електронного обладнання 

(6 кг/люд за 1 рік) 

1 мешканець 752 6 4,512 

1.4 
Сміття з вдосконалення 

покриття доріг та площ 
м² площі 132489 5,0 - 15 662,445 

1.5 
Відходи від зелених 

насаджень 
м² площі 12000 0,008 0,096 

1.6 Небезпечні відходи 1 мешканець 752 0,01 0,0 

 Всього 
_ _ _ 1193 
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передбачені Генеральним планом,  на підставі розрахунків і з урахуванням 
завантаження існуючих джерел електропостачання, рекомендується проведення 
наступних заходів:  

- виходячи з розрахунків електричного навантаження для розподілу та 
передачі електроенергії споживачам рекомендується на розрахунковий період 
передбачити спорудження необхідної кількості закритих трансформаторних 
підстанцій 10/0,4кВ (ТП-10/0,4кВ);  

- живлення запроектованих ТП рекомендується передбачити від існуючих 
розподільчих мереж 10кВ. Кількість, потужність, розташування нових ТП-10/0,4кВ 
та схема підключення їх до розподільчих електричних мереж 10кВ вирішуються на 
подальших стадіях проектування згідно з технічними умовами енергопостачальної 
організації;  

- існуючі електричні мережі 10кВ та 0,4кВ та трансформаторні підстанції 
10/0,4кВ, які потрапляють під перспективну забудову, підлягають перенесенню за 
межі забудови або демонтажу при їх недоцільності. При забудові проектних 
площадок передбачити демонтаж існуючих ТП-10/0,4кВ, що не можуть 
розглядатись, як джерело електропостачання перспективних споживачів та 
потрапляють під проектовану забудову. Існуючих споживачів, що живляться від 
таких підстанцій, необхідно перезавести з РУ-0,4кВ ТП-10/0,4кВ, що 
демонтуються, на перспективні ТП-10/0,4кВ;  

- при забудові проектних площадок враховане розташування існуючих 
повітряних ліній електропередачі та передбачене улаштування технічних 
коридорів і охоронних зон. 

- на протязі всього розрахункового етапу необхідно проводити реконструкцію 
та розширення електричних мереж, заміну зношеного та морально застарілого 
обладнання, впроваджувати енергозберігаюче обладнання та технології; 

- трансформаторні підстанції 10/0,4кВ та лінії електропередачі 10кВ показані 
на схемі. Детальна схема електропостачання, розташування ТП-10/0,4кВ, тип та 
марки основного електрообладнання, марка та переріз дроту підлягають 
визначенню на стадії робочого проектування після отримання технічних умов ПАТ 
«Черкасиобленерго» та попередніх погоджень; 

- зовнішнє освітлення вулиць та територій виконується консольними 
світильниками з високо економними натрієвими лампами, встановленими на 
опорах покращеного архітектурного вигляду. Зовнішнє освітлення доріг, заїздів, 
пішохідних доріжок, стоянок автомобілів освітлюються прожекторами з 
металогалогенними лампами, що встановлюються на мачтах та передбачається 
відповідно до технічних умов на проектування електромереж зовнішнього 
освітлення. Управління зовнішнім освітленням здійснюється в автоматичному 
режимі від фотореле трансформаторних підстанцій 10/0,4кВ. Схема зовнішнього 
освітлення, марка та переріз дроту, уточнюються на стадії робочого проектування. 
Теплопостачання 

Генеральним планом передбачається подальший розвиток житлово-
комунального сектору. Виходячи з перспективи розвитку сельбищної території, 
теплопостачання існуючих та нових закладів культурно-побутового 
обслуговування передбачається автономними системами. 

Теплопостачання існуючої та нової житлової забудови вирішується і надалі 
індивідуальними теплоустановками. 

Для об’єктів, в яких неприпустимо перерву в подачі теплоти (лікарні, готелі, 
дитячі установи цілодобового функціонування, тощо), необхідно передбачити 
наявність місцевого резервного джерела теплопостачання. 

З метою покращення екологічного стану довкілля, економії паливно-
енергетичних ресурсів, подальшого підвищення коефіцієнту ефективності 
перетворення енергії для теплопостачання об’єктів одноквартирного нового 
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житлового фонду та громадського будівництва пропонується застосування 
теплових установок сучасного типу (теплогідромеханічні генератори, теплові 
насоси та інші). Для теплонасосних установок (ТНУ) джерелом 
низькопотенціального тепла можливе, використання тепла ґрунтів, водоймищ, 
повітря. Покриття теплових навантажень (у повному обсязі, або частково – на 
гаряче водопостачання), пропонується через комплексне застосування ТНУ з 
когенераційними установками, геліосистемами. Автономність запропонованого 
обладнання враховує поетапність введення в експлуатацію об’єктів будівництва. 

Згідно з Розпорядженням КМ України №502-р від 28.09.06р. та № 159-р від 
11.02.2009 р., через техніко-економічні розрахунки пропонується проведення робіт 
у напрямку впровадження заходів з переобладнання об’єктів теплогенеруючими 
установками на електриці. Реалізація цього питання вимагає у більшості випадків 
виконання комплексу робіт з модернізації електромереж, спрямованого на 
збільшення їх пропускної спроможності. Застосування комбінованого 
теплогенеруючого обладнання з використанням електрики у періоді “нічного” 
тарифу і природного газу є пріоритетним в першу чергу для об’єктів бюджетної та 
соціальної сфери.  

Також набуває поширення вирощування енергетичної рослинності (міскантус, 
енергетична верба) для виготовлення з неї паливних брикетів або рідкого палива. 

Вибір варіанту системи теплопостачання об’єктів, кількість джерел 
теплопостачання, місця їх розміщення, вибір основного обладнання 
конкретизуються на подальших стадіях проектування за техніко-економічними 
розрахунками та обґрунтуваннями, з урахуванням відповідних Технічних умов та 
інвестиційних пропозицій. 

Газопостачання 
Проектом передбачається газифікація території усього населеного пункту. 

Норми питомих витрат природного газу для господарсько-побутових потреб 
прийнято відповідно до ДБН В.2.5-20-2001 “Газопостачання” при наявності в 
квартирі газової плити та газового водонагрівача. Приготування їжі в лікувально-
оздоровчих закладах, дитячих дошкільних закладах та школах, підприємствах 
громадського харчування передбачається на базі використання електрики. 
Результати розрахунків річних витрат природного газу за умови 100% 
забезпеченості проектних споживачів, визначених у межах проекту, наведено у 
таблиці. Траси проектних розподільчих газопроводів середнього тиску з 
урахуванням на наступних стадіях проектування за відповідними гідравлічними 
розрахунками, із залученням спеціалізованих проектних організацій. 

Споживання газу для господарсько-побутових потреб населення на розрахунковий період  
Таблиця 14 

№ п/п Найменування споживачів 
Річні витрати природного 

газу, млн.м³/рік 
1 Житловий фонд   

 Індивідуальні житлові будинки  

 Опалення 1,1 

 Приготування їжі та гаряче водопостачання  0,19 

 Всього: 1,29 
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Зв’язок 

Телефонний зв’язок 

При розрахунках прийнята 100% телефонізація, тобто 1 телефон на 
садибний будинок. У виробничому секторі приймається забезпеченість 
телефонами в кількості 20 % від кількості в житловому секторі. 

Для підключення запроектованих телефонів у населеному пункті 
передбачити цифрову станцію ємністю 500 номерів. АТС може розташовуватись в 
вбудованому приміщенні в центрі навантаження. 

Телефонна мережа передбачається кабельною в телефонній каналізації і 
повинна виконуватись по шафовій системі. З’єднувальні лінії між електронними 
виносними модулями та АТС повинні бути виконані волоконно-оптичними 
кабелями.  

Проводове мовлення 

При розрахунках приймається забезпечення кожного житлового будинку 
радіоточкою. У виробничому секторі приймається забезпеченість радіоточками в 
кількості 10% від кількості в житловому секторі. 

Загальна питома потужність складає 200 Вт. Для розрахунку було 
прийнято навантаження на 1 радіоточку 0,25 Вт з урахуванням довгих ліній. 

Мережа дротового радіомовлення проектується повітряна на трубостійках 
та на опорах електромережі. 

Телебачення 

В населеному пункті передбачається встановлення індивідуальних 
супутникових телевізійних антен на даху кожного будинку. Рекомендується в 
подальшому перехід на кабельне телебачення з будівництвом головних станцій. 

Таблиця навантажень житлового фонду 

Таблиця 15 

Розрахунковий строк 
на 01.01.2037 р. 

Тип забудови 
Існуюче 

населення 
(осіб) 

Проектне 
населення (осіб) 
на 01.01.2038 р. Кількість 

телефонів (шт.) 

Кількість 
радіоточок 

(шт.) 
Садибна 629 752 412 412 
Об’єкти основних 
підприємств 

- - 83 42 

Разом 629 752 495 454 

*розрахунки виконані з врахуванням перспективного населення 
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2.11. Проектні пропозиції щодо поліпшення санітарно-
епідеміологічного стану території села 

Аналіз природних умов і ресурсів свідчить, що село Поташ на даному етапі 
має достатній природно-ресурсний потенціал для його життєдіяльності та 
розвитку. З метою охорони й 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.  

Щодо охорони атмосферного повітря рекомендовано виконати комплекс 
заходів: 
– інтенсивне озеленення та упорядкування санітарно-захисних зон (між 

джерелами та житловою забудовою); 
– здійснення постійного моніторингу за джерелами викидів забруднюючих 

речовин в атмосферне повітря. 

Окрім того, з метою забезпечення нормативної якості повітря 
рекомендується: 
– будівництво екологічно прийнятних та ефективних комунальних систем та 

об’єктів тепло- і водопостачання шляхом впровадження новітніх 
енергоефективних технологій з енергозбереження; 

– коригування транспортної схеми, покращення дорожнього покриття сільської 
вуличної мережі; 

– здійснення постійного моніторингу за джерелами викидів забруднюючих 
речовин в атмосферне повітря. 

Щодо охорони водного басейну: 
– налагодження сучасної системи дощового каналізування; відведення 

поверхневого стоку з території населеного пункту на очисні споруди з 
організацією попередньої очистки стоків; 

– 100% забезпечення населеного пункту якісною питною водою (подача води 
комунальним водопроводом передбачається шляхом будівництва в межах 
населеного пункту розподільчої мережі, ділянок водопровідних споруд з 
регулюючими, протипожежними та запасними ємностями, споруд 
знезаражування та поліпшення якості води (за необхідності), для покриття 
розрахункових потреб у воді питної якості, в першу чергу, передбачається 
максимальне використання наявних ресурсів підземних вод (ДБН В.2.5-
74:2013 п. 7.4). Для цього необхідно провести роботи по розвідці та 
затвердженню запасів підземних вод, визначенню перспективних ділянок для 
облаштування водозаборів); 

– дотримання у межах зон санітарної охорони об’єктів водопостачання режимів 
господарської діяльності визначених Постановою КМ України №2024 від 
18.12.1998р. «Про правовий режим зон санітарної охорони водних об'єктів»); 

– розроблення проектів землеустрою водоохоронних зон та прибережних 
захисних смуг водних об’єктів на території с. Поташ; 

– дотримання вимог до режимів господарської діяльності визначених ВКУ у 
межах прибережної захисної смуги та водоохоронної зони водних об’єктів 
населеного пункту; 
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– відновлення і підтримання гідрологічного режиму та покращення екологічного 
стану водних об’єктів населеного пункту; поліпшення стану заплавної 
екосистеми, гідротехнічне впорядкування, благоустрій та відновлення. 

Стосовно охорони ґрунтів: 
– проведення геохімічного обстеження території населеного пункту; 
– 100% охоплення сільської території планово-подвірною санітарною очисткою, 

реалізація програми роздільного збору побутових відходів, що дозволить 
зменшити на 30-50% обсяг вивозу твердих побутових відходів;  

– ліквідація несанкціонованих звалищ сміття; 
– для поліпшення екологічного стану села проектом передбачається 

знешкодження проектного об’єму твердих побутових відходів на існуючому 
звалищі твердих побутових відходів. Для цього необхідно провести роботи по 
його облаштуванню та технічному переоснащенню відповідно до сучасних 
санітарних та екологічних вимог функціонування; 

– закриття діючого кладовища, що вичерпало свій територіальний ресурс, та 
заборона підхоронення в його межах з метою зменшення СЗЗ; подальше 
упорядкування відповідно вимог ДСанПіН 2.2.2.028-98, обов’язкове 
дотримання СЗЗ до житлової забудови при відведенні нових ділянок під 
кладовище; разом із рішенням про припинення нових захоронень розглядати 
можливість скорочення СЗЗ до 100 м від окремих ділянок кладовища, для яких 
завершений кладовищний період, і які можна вважати закритими, з 
оформленням відповідного висновку (п.3.12 ДСанПіН 2.2.2.028-99; п.п.5.7-5.9 
ДСП 173-96); 

– покращення дорожнього покриття вуличної мережі населеного пункту. 

Щодо фізичних факторів впливу на навколишнє середовище (шум): 

Основним джерелом шумового забруднення є автомобільний транспорт. 
Забезпечення нормативного санітарно-гігієнічного стану прилеглих до вулиць 
територій передбачається переважно за рахунок створення придорожніх захисних 
зелених насаджень та дотримання правил землекористування в межах захисних 
смуг доріг та дотримання санітарних розривів. 

Ландшафтно-планувальні заходи: 

Формування планувальної структури села з урахуванням особливостей 
ландшафту: 
– поліпшення стану і збереження існуючих, а також створення нових зелених 

насаджень у межах села Поташ (сквер вздовж вулиць і доріг тощо); 
– проведення інвентаризації системи зелених насаджень у відповідності до 

вимог п. 6.8 «Правил утримання зелених насаджень міст та інших населених 
пунктів»; 

– формування локальних місць рекреаційного використання з їх благоустроєм та 
ландшафтною організацією (дендрологічний склад, малі архітектурні форми);  

– забезпечення виконання робіт щодо перенесення в натуру (на місцевість) меж 
територій та об’єктів природно-заповідного фонду та нанесення їх на планово-
картографічні матеріали, а також визначення джерел фінансування цих 
заходів; 

– залучення громадськості до відтворення зелених зон села; 
– формування санітарно-захисних зон (озеленення, благоустрій) комунальних та 

промислових об’єктів на території села;  
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– формування єдиної системи контрольно-спостережних постів системи 
моніторингу навколишнього середовища (житлова зона, рекреаційна зона, 
промислова зона, акваторія) . 

Окрім того, проектом передбачено забезпечення виконання заходів, 
передбачених державними, обласними та районними цільовими програмами щодо 
охорони та відтворення довкілля, зокрема: 

- Обласна програма охорони навколишнього природного середовища на 
2016-2020 роки (затверджена рішенням обласної ради   від 03.06.2016 року № 5-
2/VII); 

- Обласна програма вилучення, утилізації, знищення та знешкодження 
непридатних або заборонених до використання пестицидів і агрохімікатів та тари 
від них на 2016-2018 роки (затверджена рішенням обласної ради від 25.03.2016 
року  № 4-24/VII); 

- Програма регулювання чисельності безпритульних тварин гуманними 
методами у Черкаській області на 2016-2020 роки (затверджена рішенням 
обласної ради від 07.10.2016 року  № 9-7/VII); 

- Обласна програма «Питна вода Черкащини» на 2006-2020 роки» 
(затверджена рішенням обласної ради від 02.12.2005 року № 25-2/VI); 

- Обласна програма вилучення, утилізації, знищення та знешкодження 
непридатних або заборонених до використання пестицидів і агрохімікатів та тари 
від них на 2016-2018 роки» (затверджена рішенням обласної ради від 25.03.2016 
року № 4-2/VIІ); 

- Програма розвитку рибного господарства водойм Черкаської області на 
2014-2020 роки (затверджена рішенням обласної ради від 22.03.2013 року № 21-
6/VI). 
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2.12. Дощова каналізація та вертикальне планування 

Генпланом розроблено принципову схему організації рельєфу та 
відведення й очищення атмосферних вод. 

Вертикальне планування виконано на нових ділянках забудови, вирішено 
методом проектних відміток та ухилів по новим вулицям. Проектні відмітки 
встановлено в характерних точках, на перетині осей вулиць та в точках зміни 
ухилів поздовжнього профілю вулиць. 

Проектні відмітки представлені у вигляді дробу. У чисельнику наведені 
проектні відмітки, які відносяться до верху покриття. У знаменнику наведено 
існуючі натурні відмітки (відмітки поверхні у даній конкретній точці).  

Ухили також представлені у вигляді дробу. У чисельнику наведені 
величини ухилів у промілях (‰). У знаменнику наведено відстань (м) між двома 
суміжними точками зміни поздовжнього профілю.  

Вертикальне положення (відмітки поверхні) вже складеної існуючої 
забудованої території та вулиць з твердим покриттям збережено без зміни та 
взято за основу при проектуванні нових вулиць та ділянок нової забудови. 

У межах внутрішньо квартальних територій вертикальне планування 
виконується за умови надання нормативного проектного ухилу поверхні від 
будівель та споруд у напрямку твердого покриття проїздів та вулиць (для 
забезпечення відведення поверхневих вод).  

Дощова каналізація запроектована окремими системами з влаштуванням 
очисних споруд у кожній системі. Випуски очищеного стоку передбачено 
здійснювати у існуючий струмок. Очисні споруди пропонується влаштовувати 
локального типу. 

Пропонується будівництво головних та магістральних дощових колекторів 
по існуючим та проектним вулицям, а також по пониженим місцям рельєфу, на 
підтоплених ділянках. До магістральних колекторів передбачено підключення 
колекторів з території прилеглої забудови.  

Відвід дощових вод з території існуючої та нової забудови передбачається 
комбінованим методом – відкритим способом: по спланованій поверхні до лотків 
проїзної частини вулиць з послідуючим відведенням через дощоприймальні 
колодязі до системи дощової каналізації та водовідвідними лотками та каналами, 
а також закритою внутрішньоквартальною мережею колекторів з підключенням до 
магістральних колекторів, які влаштовуються вздовж вулиць.  

Закрита дощова каналізація влаштовується вздовж вулиць та у центрі 
села. Відкрита мережа може влаштовуватись на території садибної забудови, 
паркових, зелених зон та по тальвегах. Вибір типу мережі відбувається на 
наступних стадіях проектування, відповідно до спеціального проекту. 

На розрахунковий строк передбачається будівництво: 
– мереж дощової каналізації – 23,5 км; 
– локальних очисних споруд дощової каналізації - 3 споруди.  

Остаточні умови будівництва систем дощової каналізації (мереж та 
споруд), місця розташування очисних споруд та випуску очищених стоків 
уточняються на наступних стадіях проектування відповідно технічних умов 
експлуатуючих організацій та гідравлічних розрахунків.  
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В подальшому після розбудови системи дощової каналізації для 
забезпечення її надійної роботи необхідно виконувати регулярне прочищення, 
колекторів, дощоприймальних, оглядових колодязів, водовідвідних лотків 
(каналів), як найменше один-два рази на рік так, як при їх експлуатації 
відбувається накопичення значних відкладів.  

Генпланом розроблені тільки принципові рішення по відводу дощових і 
поверхневих вод. Зважаючи на точність топооснови М 1:2000, розроблена схема 
дощової каналізації підтверджує можливість здійснення планувального вирішення 
території, потребує уточнення і береться за основу на наступних стадіях 
проектування. 

Відповідно до вимог п.8.17 ДСП 173-96 забороняється проектувати 
скидання у водні об’єкти стічних вод у межах населеного пункту. 

 

2.13. Інженерна підготовка та захист території 

Всі гідротехнічні заходи з інженерної підготовки території виконані у 
відповідності з ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування та забудова територій», ДБН В.1.1-
25-2009 «Інженерний захист територій та споруд від підтоплення та затоплення», 
ДБН В.1.1-3-97 «Інженерний захист територій, будинків і споруд від зсувів та 
обвалів» на стадії схеми і не можуть служити документом для виконання робіт.  

Заходи з інженерної підготовки території включають в себе як загальні – 
вертикальне планування, організацію відведення дощових і талих вод так і 
спеціальні - інженерний захист від підтоплення підземними водами, від затоплення 
паводковими водами, освоєння заболочених територій, боротьба з яругами. 

Ці заходи повинні бути включені у відповідні розділи на кожний конкретний 
об’єкт містобудування на наступних стадіях проектування. При цьому повинні бути 
виконані такі основні вимоги: 

- максимально збережений існуючий рельєф; 

- максимально збережені ґрунти та деревні насадження;  

- відведення поверхневих вод із швидкостями, які виключають ерозію 
ґрунтів; 

- мінімального обсягу земляних робіт; 

- мінімального балансу земляних мас; 

- збереження й використання ґрунтового шару при насипах і виїмках. 

В склад заходів по інженерній підготовці території у відповідності з 
природними умовами, характером наміченого використання та планувальної 
організації включене вертикальне планування території з організацією 
поверхневого стоку. 

В склад першочергових інженерних заходів входить: 

- підсипка територій; 

- рекультивація порушених земель; 

-       берегоукріплення; 
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- розчищення водойм. 

Розчистка струмків та водойм 

Як вище зазначалось, на території села Поташ протікають струмки, що 
зарегульовані ставками.  

Струмки, ставки та інші водотоки знаходяться в антисанітарному стані та 
потребують розчистки. Основною причиною замулення являється ерозія ґрунтів на 
прилеглих до водойм схилів.  

Для покращення санітарно-гігієнічного стану як самих струмків, так і 
прилеглих до них територій необхідно виконати ряд заходів по регулюванню 
русел, а саме: розчистити русла від побутового та будівельного сміття, від мулу і 
наносів, від вологолюбивої рослинності. Заходи по розчистці русел 
рекомендується виконувати регулярно, так як русла поступово замулюються і 
заростають вологолюбивою рослинністю.  

Днопоглиблення русел дозволить знизити рівень ґрунтових вод в заплавах 
на 1,0 м, тому з’явиться можливість використовувати ці території для організації 
відпочинку населення.  

В прибережних територіях встановити санітарно-охоронні зони, 
благоустроїти їх, не допускати скидів побутового і промислового сміття і стоків в 
русла і на заплавні території.  

До комплексу благоустрою існуючих ставків входить їх розчистка, 
поглиблення, підсипка земляної греблі з пошаровою утрамбовкою і кріпленням 
відкосів. Мінімальна глибина після розчистки ставків повинна бути не менше 2-х 
метрів згідно санітарних норм. 

Заходи по розчистці рекомендується виконувати регулярно, так як ставки 
поступово замулюються і заростають вологолюбивою рослинністю. 

Вийнятий ґрунт при розчистці рекомендується розподілити по берегу так, 
щоб вздовж берега можна було розташувати посадку дерев та кущів. 

Даним проектом передбачається поступово виконувати реконструкцію всіх 
існуючих гідротехнічних споруд та водопропускних споруд, із заміною їх на нові, а 
також влаштування нових водопропускних споруд в місцях перетину їх з 
проектними автодорогами. 

В межах прибережних захисних смуг необхідно заборонити будь-яку 
господарську діяльність та будівництво (окрім гідротехнічного), благоустроїти їх, 
здійснити озеленення, не допускати скидів побутового і промислового сміття і 
стоків в русла і на заплавні території річок та струмків.  

До комплексу благоустрою існуючих ставків входить їх розчистка, 
поглиблення, підсипка земляної греблі з пошаровим утрамбуванням і кріпленням 
відкосів. Мінімальна глибина після розчистки ставків повинна бути не менше 2-х 
метрів згідно санітарних норм. 

Заходи по розчистці рекомендується виконувати регулярно, так як ставки 
поступово замулюються і заростають вологолюбною рослинністю. 

Вийнятий ґрунт при розчистці рекомендується розподілити по берегу так, 
щоб вздовж берега можна було розташувати посадку дерев та кущів. 
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Також передбачається поступово виконувати реконструкцію всіх існуючих 
гідротехнічних споруд та водопропускних споруд на водоймах, із заміною їх на 
нові. А також влаштування нових в місцях перетину проектних вулиць з 
водотоками. 

Рекультивація порушених територій 

Заходи по відновленню порушених територій вибираються залежно від 
інженерно-геологічних умов, виду використання і типів порушення (повне і 
часткове засипання глибоких ям і виробок, розрівнювання зритих місць, роботи по 
запобіганню подальшому руйнуванню порушених територій). 

При проведенні рекультивації на всіх видах порушених територій 
необхідно проводити ретельне обстеження.  

Порушені території після комплексу відбудовних робіт використовуються 
для створення зон зелених насаджень загального та обмеженого користування, 
спеціального призначення; промислових зон і зон зовнішнього транспорту; 
житлових районів; зон водорегулюючих гідротехнічних споруд; рибо- і 
сільськогосподарських; водопостачання; комунально-складських зон. 

При освоєнні порушених територій у межах населеного пункту необхідно 
враховувати: 
- його планувальну структуру; 
- доступність центрів трудового, культурно-побутового і рекреаційного тяжіння; 
- планування та розвиток транспортних і інженерних комунікацій; 
- візуальне сприйняття порушених ділянок у міському середовищі (композиційна 

єдність міського та природного середовищ). 

 
2.14. Охорона культурної спадщини 

На території Потаської сільської ради Тальнівського району Черкаської 
області знаходиться 6 об’єктів культурної спадщини, 3 з яких знаходяться на 
території села Поселення Черняхівської культури (№3441); Пам’ятник на воїнам – 
односельцям; Пам’ятник Т.Г. Шевченку. Інші поза проектними межами населеного 
пункту (Поселення трипільської культури Мошурів І; Поселення трипільської 
культури Мошурів ІІІ; Братська могила радянських воїнів).  

З метою забезпечення охорони пам’яток історії, археології, 
містобудування, архітектури і монументального мистецтва встановлюється 
система зон охорони - охоронні зони, зони регулювання забудови та зони 
охоронюваного ландшафту, в порядку, який визначається законодавством 
України.  

Охоронна зона – територія, яка безпосередньо оточує територію пам’ятки. 

Зона регулювання забудови – територія, яка оточує охоронну зону 
пам’ятника, встановлюється для збереження або відновлення характеру 
історичного планування, просторовий структури, закріплення значіння пам’ятника 
в забудові чи ландшафті. 

Зона охоронюваного ландшафту – встановлюється на території, яка не 
входить в состав охоронної зони та зони регулювання забудови, для збереження 
цінного ландшафту, який впливає на цілісність історичного обліку пам’ятки в 
природному оточені. 



48 

 

Розміри та конфігурація охоронних зон пам’яток археології, режим їх 
використання визначаються в кожному окремому випадку, в залежності від виду 
пам’ятки, категорії охорони (національного чи місцевого значення), сучасної та 
історичної топографії місцевості. 

Підстави для розробки рекомендацій щодо охоронних зон, зон 
регулювання забудови та зон охоронюваного ландшафту: 

Закон України “Про охорону культурної спадщини” 2000 р. (статті 6,24, 32). 

Постанова Ради Міністрів УРСР від 20 лютого 1967 р. №125 

“Про стан і заходи по дальшому поліпшенню охорони та збереження 
пам’ятників архітектури, мистецтва, археології та історії в Українській РСР 
(пункт 2-6), стор.84. 

Тимчасова інструкція по організації охоронних зон та зон регулювання 
забудови для пам’ятників культури Української РСР 

Затверджена Держбудом УРСР і Міністерством культури УРСР за 
погодженням з Українським товариством охорони пам’ятників історії та 
культури 9 серпня 1968 року. 
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2.15. Існуюче та проектне використання території 

На розрахунковий період передбачається зміна функціонального 
використання земель с. Поташ в існуючій межі та приєднання до межі села земель 
Потаської сільської ради. Враховуючи невідповідність звіту за формою 6-зем 
фактичному використанню землі в існуючій (затвердженій) межі села, існуюче та 
проектне (орієнтовне) використання території села наводиться в таблиці за 
обмірами по тематичних шарах цифрової містобудівної карти. Збільшення земель 
житлово-громадської та промислової забудови пропонується за рахунок земель 
резерву, сільськогосподарських угідь та сільськогосподарських підприємств, в 
існуючих межах та поза ними. До «Інших територій» були віднесені території, що 
знаходяться в заплавах та прибережно-захисних смугах, території луків, 
чагарників, заболочених та затоплюваних територій, які проектом розглядалася, у 
тому числі, як території зелених насаджень спеціального призначення, що не 
нормуються.  

Розподіл земель села в існуючій межі на розрахунковий та позарозрахунковий 
період. 

Таблиця 16 
Вид використання Існуючий стан, га Проектний стан, га 
Території в межах населеного пункту, 
всього: 

242,7 242,7 

у т. ч.: житлової забудови, всього 180,7 160,2 

− садибної 180,7 160,2 

− блокованої - - 

− багатоквартирної - - 

Громадської забудови, всього 7 6,1 

Виробничої, всього - - 

Комунальної, всього 2,6 2,8 

Складської всього - - 

Транспортної інфраструктури, всього 5 25,2 

− у т. ч. вулично-дорожньої мережі 5 25,2 

− зовнішнього транспорту - - 

Ландшафтно-рекреаційної та 
озелененої, всього 

4,3 4,2 

− у т. ч. загального користування - 1,2 

− лісів 4,3 3 

− дач та садівницьких товариств - - 

Природно-заповідного фонду, всього - - 

Водних поверхонь 4,7 4,6 

Сільськогосподарських угідь 14,6 22 

Інші території 23,8 17,6 

− у т. ч. озеленені території 8,9 16,6 
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Території Потаської сільської ради, що включаються в межі села: 

Таблиця 17 

Вид використання 
Існуюче 

використання, га 
Проектне 

використання, га 
Території за межами населеного 
пункту, що приєднуються, всього: 

- 40,5 

у т. ч.: житлової забудови, 
всього 

- 8 

− садибної - 8 

− блокованої - - 

− багатоквартирної - - 

Громадської забудови, всього - - 

Виробничої, всього - 15,9 

Комунальної, всього - 5 

Складської всього - - 

Транспортної інфраструктури, 
всього 

- 5 

− у т. ч. вулично-дорожньої 
мережі 

- 4,7 

− зовнішнього транспорту - 0,3 

Ландшафтно-рекреаційної та 
озелененої, всього 

-  

− у т. ч. загального 
користування 

- - 

− лісів -  

− дач та садівницьких товариств - - 

Природно-заповідного фонду, 
всього 

-  

Водних поверхонь -  

Сільськогосподарських угідь - 2,8 

Інші території - 3,8 

− у т. ч. озеленені території - 3,8 
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Проектне використання території с. Поташ  
в існуючій та проектній межі. 

Таблиця 18 
Вид використання 

 
В існуючій 

межі 
Території, що 
приєднуються 

В проектній 
межі 

Території в межах населеного пункту, 
всього: 

242,7 40,5 283,2 

у т. ч.: житлової забудови, всього 160,2 8 168,8 

− садибної 160,2 8 168,8 

− блокованої - - - 

− багатоквартирної - - - 

Громадської забудови, всього 6,1 - 6,1 

Виробничої, всього - 15,9 15,9 

Комунальної, всього 2,8 5 7,8 

Складської всього - - - 

Транспортної інфраструктури, всього 23,5 5 29,3 

− у т. ч. вулично-дорожньої мережі 23,5 4,7 29 

− зовнішнього транспорту - 0,3 0,3 

Ландшафтно-рекреаційної та 
озелененої, всього 

5,5 - 
5,5 

− у т. ч. загального користування 1,2 - 1,2 

− лісів 4,3  4,3 

− дач та садівницьких товариств - - - 

Природно-заповідного фонду, 
всього 

- - - 

Водних поверхонь 4,6 - 4,6 

Сільськогосподарських угідь 22,9 2,8 25,7 

Інші території 17,7 3,8 21,5 

− у т. ч. озеленені території 17,4 3,8 20,9 
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2.16. Основні показники генерального плану 

Ч.ч. Показники Одиниця 
виміру 

Існуючий 
стан 

Етап  
15-20 р. 

1 Населення тис. осіб 0,629 0,752 

2 
Територія у межах населеного пункту, 
всього: га 

242,7 283,2 

 у т.ч. житлової забудова, всього  » 180,7 168,8 

 садибної » 180,7 168,8 

 блокованої » - - 

 багатоквартирної » - - 

 Громадської забудови  » 7 6,1 

 Виробничої, всього » - 15,9 

 Комунальної, всього » 2,6 7,8 

 Складської всього » - - 

 
Транспортної інфраструктури, 
всього » 

5 29,3 

 у т. ч. вулично-дорожньої мережі » 5 29 

 зовнішнього транспорту » - 0,3 

 
Ландшафтно-рекреаційної та 
озелененої, всього » 

4,3 5,5 

 у т. ч. загального користування » - 1,2 

 лісів » 4,3 4,3 

 дач та садівницьких товариств » - - 

 
Природно-заповідного фонду, 
всього » 

- - 

 Водних поверхонь » 4,6 4,6 

 Сільськогосподарських угідь » 14,6 25,7 

 Інші території » 23,8 20,9 

 Житловий фонд, всього 
тис. м2 

/будинків 
19,752 

372 
23,752 

405 

 
Розподіл житлового фонду по 
видах забудови:    

багатоквартирна » - - 

садибна » 
19,752 

372 
23,752 

405 

 
Середня житлова забезпеченість 
населення загальною площею м2/особу 31 31,6 

 Вибуття житлового фонду, всього 
тис. м2 

/квартир - - 

 Незавершене будівництво 
тис. м2 

/квартир - - 

 Нове житлове будівництво, всього 
тис. м2/ 
квартир - 

4 
33 
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Ч.ч. Показники Одиниця 
виміру 

Існуючий 
стан 

Етап  
15-20 р. 

 багатоквартирна » - - 

садибна 
тис. м2 

/квартир - 
4 
33 

Об’єкти громадського 
обслуговування    

 дитячі дошкільні заклади, всього місць 26 55 

загальноосвітні школи, всього » 320 320 

лікарні, всього ліжок - - 

поліклініки, всього відв. у зміну - - 

пожежні депо, всього  
об’єкт/ 

пож. автомоб. - 
1 
1 

Вулично-дорожня мережа та 
транспорт    

 

Протяжність магістральних вулиць і 
доріг км 12,6 20,4 

 

Щільність магістральних вулиць і 
доріг км/км2 5,2 6,71 

 

Довжина подвійного шляху ліній 
міського пасажирського транспорту км 4,5 5,6 

 

Щільність мережі наземного 
пасажирського транспорту км/км2 1,8 2,3 

Загальний рівень автомобілізації авто на 
1000 чол.   

 

у т.ч. рівень автомобілізації 
легкового автомобільного 
транспорту 

авто на 
1000 чол.   

 

Кількість місць постійного зберігання 
автомобілів машино-місць   

Інженерне забезпечення    

 Водопостачання    

 Сумарний відпуск води  тис. м3 / добу - 226 

 
Потужність головних споруд питного 
водопроводу тис. м3 / добу - 250 

 Каналізація    

 Загальне надходження стічних вод тис. м3 / добу - 226 

 Сумарна потужність очисних споруд » - 250 

 Електропостачання    

 Сумарне споживання електроенергії 
млн кВт год / 

рік 0,88 0,974 
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Ч.ч. Показники Одиниця 
виміру 

Існуючий 
стан 

Етап  
15-20 р. 

 
Потужність джерел покриття 
електронавантажень МВт 793 793 

 Теплопостачання    

 
Потужність централізованих джерел 
тепла, всього МВт - - 

 Подача тепла, всього » - - 

 
Інженерна підготовка та захист 
території    

 Пониження рівня ґрунтових вод га   

 Регулювання русел рік / водойм км/га   

 
Протиерозійні, протизсувні, 
протикарстові заходи га   
Освоєння заторфованих і 
заболочених територій »   
Освоєння територій із іншими 
складними умовами - протипросадні 
заходи га   

Дощова каналізація км - 23,5 

 Очисні споруди дощової каналізації  Одиниць - 3 

 9. Санітарне очищення території    

 
Обсяги тверди побутових відходів, 
всього тис. т/рік - 1,193 

 Сміттєпереробне підприємство*    

 Кількість Одиниць -  

Потужність загальна тис. т/рік -  

Полігони*    

 Кількість Одиниць -  

Площа га   

Звалища    

 Кількість Одиниць 1 - 

Площа га 0,2 - 

    
*за межею населеного пункту 

 
 
 



 

 

 

 

ІІІ. ДОДАТКИ 

 

 


