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СКЛАД ПРОЕКТУ 

 

№ з/п  Найменування документації Масштаб 

 Графічні матеріали  

Том I Генеральний план  

1 Схема розташування населеного пункту в системі 

розселення 

Довільний  

2 План існуючого використання поєднаний зі 

схемою існуючих планувальних обмежень 

1:2000 

3 Основне креслення, поєднане зі схемою проектних 

планувальних обмежень 

1:2000 

4 Модель перспективного розвитку населеного 

пункту 

Довільний 

5 Схема вулично-дорожньої мережі, сільського та 

зовнішнього транспорту 

1:2000 

6 Схема інженерного обладнання території 1:2000 

7 Схема інженерної підготовки та захисту території 1:2000 

Том II План зонування  

1 Схема зонування території 1:2000 

2 План червоних ліній 1:2000 

Том III Інженерно-технічні заходи цивільного захисту 

(цивільної оборони) на мирний час  

 

1 Схема розташування населеного пункту Довільний 

2 Інженерно-технічні заходи цивільного захисту 

(цивільної оборони) на мирний час. Основне 

креслення 

1:2000 

Том IV Генеральний план села Шевченкове. Основні  
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положення 

1 Проектний план (основне креслення) М 1:2000 

 Текстові матеріали  

Том I Генеральний план села Шевченкове 

Пояснювальна записка 

А4 

Том II План зонування території села Шевченкове 

Пояснювальна записка 

А4 

Том  III Інженерно-технічні заходи цивільного захисту 

(цивільної оборони) на мирний час 

Пояснювальна записка 

А4 

Том IV Генеральний план села Шевченкове. 

Основні положення. Пояснювальна записка 

А4 
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ЗМІСТ 

  Стор. 

 ВСТУП………………………………………………………………  

І АНАЛІТИЧНА ЧАСТИНА……………………………………….  

1.1. Стисла характеристика географічного розташування населеного 

пункту, його адміністративний статус, відомості про площу 

території та чисельність населення, місце в системі розселення.                       

………………………………………………………………………… 

 

1.1.1 Стисла історична довідка. Об’єкти культурної спадщини. Природно-

заповідний фонд 
 

1.2 Оцінка реалізації попереднього генерального плану (за наявності), 

характеристика стану території населеного пункту та існуючих 

проблем її використання ……………………………………………… 

 

1.3 Аналіз зовнішніх та внутрішніх факторів, що визначають 

конкурентні переваги та обмеження розвитку населеного пункту 

…………………………………………………………………………… 

 

1.4 Характеристика структури та обсягів існуючого житлового фонду, 

об’єктів обслуговування, інженерних мереж, транспортної 

інфраструктури, інженерної підготовки та благоустрою, захист 

території від небезпечних природних і техногенних 

процесів…………………………………………………………………. 

 

1.5 Аналіз відомостей про стан навколишнього природнього 

середовища ……………………………………………..………………. 
 

1.6 Аналіз ресурсного потенціалу, тенденцій розвитку населеного 

пункту та прилеглих територій…………………… 
 

ІІ ОБГРУНТУВАННЯ ТА ПРОПОЗИЦІЇ………………………..  

2.1 Основні пріоритети та цільові показники соціального і 

демографічного розвитку території населеного пункту з метою 
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формування повноцінного життєвого 

середовища………………………………………………………………. 

2.2 Цільові показники і галузева структура економічної діяльності та 

зайнятості населення…………………………………………………….. 
 

2.3 Характеристика територій, необхідних для подальшого розвитку 

населеного пункту, а також територій спільних інтересів суміжних 

територіальних громад………………………………………………….. 

 

2.4 Пропозиції щодо зміни межі населеного пункту………………………  

2.5 Опис перспективної планувальної структури та функціонального 

зонування. …………………………......................................................... 
 

2.6 Характеристика територій та визначення заходів щодо їх освоєння…  

2.7 Пропозиції щодо формування системи громадських центрів. 

Розрахунок потреби в об’єктах обслуговування. ……………………. 
 

2.7.1 Заходи щодо розвитку озеленених територій загального 

користування, ландшафтно-рекреаційних територій населеного 

пункту 

 

2.8 Обсяги житлового будівництва………………………………………..  

2.9 Напрями розвитку вулично-дорожньої мережі, транспорту, 

інженерної інфраструктури…………………………………………….. 
 

2.9.1 Розвиток вулично-дорожньої мережі та транспорту………………….  

2.9.2 Електропостачання………………………………………………………  

2.9.3 Водопостачання………………………………………………………….  

2.9.4 Водовідведення………………………………………………………….  

2.9.5 Санітарна очистка території……………………………………………  

2.9.6 Газопостачання та теплопостачання…………………………………...  

2.9.7 Мережі зв’язку…………………………………………………………..  

2.9.8 Санітарно-захисні, охоронні зони та інші обмеження від інженерних 

комунікацій……………………………………………………………... 
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2.10 Заходи з інженерної підготовки та захисту території від небезпечних 

геологічних та гідрологічних процесів, організація відведення 

поверхневих вод……………………….. 

 

2.11 Протипожежні заходи……………………………………………...  

2.12 Пропозиції щодо охорони навколишнього природного середовища, 

подолання та запобігання проявів негативних природно-техногенних 

факторів для поліпшення життєвого 

середовища…………………………………………………………. 

 

2.13 Пропозиції щодо збереження та охорони нерухомих пам’яток 

культурної спадщини, територій, що мають статус земель історико-

культурного призначення……………………. 

 

2.14 Рекомендації щодо встановлення режиму використання території, 

визначених для містобудівних потреб……………… 
 

2.15 Рекомендації щодо розроблення плану зонування території або 

черговості виконання плану зонування її окремих частин та 

детальних планів територій…………………………………………… 

 

2.16 Основні техніко-економічні показники генерального плану..  
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ВСТУП 

Розроблення містобудівної документації «Генеральний план та план 

зонування території (у складі генерального плану) села Шевченкове 

Богодухівського району (колишнього Краснокутського району)  Харківської 

області» виконано приватним підприємством «Реал-Т» на замовлення Качалівської 

сільської ради Краснокутського району Харківської області на підставі наступних 

даних: 

- рішення XLІІІ сесії VII скликання Качалівської сільської ради 

Краснокутського району Харківської області від 28 лютого 2020 року № 828 «Про 

розроблення генерального плану та плану зонування території (у складі 

генерального плану) села Шевченкове Краснокутського району Харківської 

області»; 

- завдання на розроблення генерального плану села Шевченкове 

Краснокутського району Харківської області; 

- довідки виконавчого комітету Качалівської сільської ради Краснокутського 

району Харківської області від 22.07.2020 р. № 02/25-363 для розроблення 

генерального плану села Шевченкове; 

- актуалізованої картографічної основи у цифровій формі з вихідним 

масштабом М 1:2000,  виконаній в 2020 році. 

При розробці генерального плану врахована наступна містобудівна 

документація на загальнодержавному, регіональному та місцевому рівнях: 

- Генеральна схема планування території України; 

- Схема планування території Харківської області; 

- Проект встановлення меж сільських населених пунктів в адміністративних 

межах Качалівської сільської ради народних депутатів Краснокутського району 

Харківської області, виконаний Українським науково-дослідним і проектно-

вишукувальним інститутом із землеустрою «УКРНДІЗЕМПРОЕКТ» в 1992 році. 
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Під час розроблення проекту генерального плану враховані наступні діючі 

законодавчі акти та нормативні документи: 

- Земельний кодекс України; 

- Водний кодекс України; 

- Закон «Про основи містобудування»; 

- Закон України «Про регулювання містобудівної діяльності»; 

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

- ДБН Б.1.1-15:2012  «Склад та зміст генерального плану населеного пункту»; 

- ДБН В.2.2-9-2018 «Громадські будинки та споруди. Основні положення»; 

- ДБН В.2.3-15:2007 «Автостоянки і гаражі для легкових автомобілів»; 

- ДБН Б.2.2-5:2011 «Благоустрій територій»; 

- ДБН В.1.1-3-97 «Інженерний захист територій, будинків і споруд від зсувів 

та обвалів. Основні положення»; 

- ДБН В 1.1 -7:2016 «Пожежна безпека об’єктів будівництва. Загальні 

вимоги»; 

- ДСТУ 8767:2018 «Пожежно-рятувальні частини. Вимоги до дислокації та 

району виїзду, комплектування пожежними автомобілями та проектування»; 

- ДСП 173-96 «Державні санітарні правила планування і забудови населених 

пунктів»; 

- ДБН В.2.3-5:2018 «Вулиці та дороги населених пунктів»; 

- ДБН Б 2.2-1:2008 «Кладовища, крематорії та колумбарії. Норми 

проектування»; 

- ДСТУ Б.Б.1.1-17:2013 «Умовні позначення графічних документів 

містобудівної документації». 

Головна мета розроблення генерального плану населеного пункту -  

обґрунтування потреб і визначення основних напрямків використання території, з 

урахуванням державних, громадських і приватних інтересів; визначення меж 

функціональних зон, пріоритетних і допустимих видів використання та забудови 
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територій; формування планувальної структури та просторової композиції забудови 

села, оцінці загального стану довкілля населеного пункту і визначення 

містобудівних заходів щодо поліпшення екологічного та санітарно-гігієнічного 

стану, а також, визначення територій, які мають санітарно-гігієнічні, 

природоохоронні та інші обмеження у їх використанні. 

 Генеральним планом села Шевченкове визначені: 

- межі та площа території населеного пункту; 

- сучасний стан та перспективи розвитку села; 

- прогноз чисельності населення; 

- обсяги та розміщення нового житлового будівництва, громадської забудови; 

- інженерне обладнання території; 

- інженерна підготовка та захист території; 

- розвиток вулично-дорожньої мережі; 

- планувальна організація території населеного пункту; 

 - заходи з охорони навколишнього природного середовища тощо. 

Затверджений генеральний план може бути використаний для створення 

територіального містобудівного кадастру, бази  даних з розробки всіх наступних 

містобудівних програм розвитку населеного пункту. 

Проектні рішення, прийняті при розробленні генерального плану села 

Шевченкове Богодухівського району (до 12 червня 2020 року – Краснокутський 

район) Харківської області, відповідають вимогам екологічних, санітарно-

гігієнічних, протипожежних та інших норм, діючих на території України і 

забезпечують безпечне, для життя і здоров'я, проживання людей при дотриманні 

передбачених генеральним планом заходів. 

Розрахунковий  період  генерального плану – 15-20 років. 

Розроблення генерального плану здійснено на актуалізованій картографічній 

основі у цифровій формі як набір профільних геопросторових даних у місцевій 

системі координат МСК-63, що має зв’язок із державною системою координат УСК-
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2000 (п.4.13 ДБН Б.1.1-15:2012 «Склад та зміст Генерального плану населеного 

пункту»). Вихідним масштабом форм картографічної основи для створення 

містобудівної документації визначених масштабів є масштаб М 1:2 000.  
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І. АНАЛІТИЧНА ЧАСТИНА 

1.1 Стисла характеристика географічного розташування населеного 

пункту, його адміністративний статус, відомості про площу території та 

чисельність населення, місце в системі розселення 

Село Шевченкове — населений пункт, який знаходиться на території 

Краснокутської об’єднаної територіальної громади Богодохівського району 

Харківської області, утвореної 12 червня 2020 року (на виконання Постанови 

Верховної Ради України «Про утворення та ліквідацію районів» від 17 липня 2020 

року). До вказаної дати (12 червня 2020 року), село Шевченкове входило до складу 

Качалівської сільської ради Краснокутського району Харківської області. Територія 

населеного пункту розташована в центральній частині Богодухівського району, на 

північному заході Харківської області. 

За адміністративним устроєм являє собою село. На даний час село займає 

площу, орієнтовно, 39,6 га, населення, станом на початок 2020 року, склало 7 осіб 

(згідно з довідкою, наданою виконавчим комітетом Качалівської сільської ради 

Краснокутського району Харківської області від 22.07.2020 р. № 02/26-363). 

Село Шевченкове, у відповідності до Постанови Кабміну УРСР від 23 червня 

1986 року № 226, не входить в приміську зону м. Харкова. Крім того, село не 

входить до зони радіаційного забруднення і не має статусу курорту або історичного 

села.   

Зв’язок з обласним центром здійснюється завдяки автомобільному 

транспорту. Відстань від села до м. Харків 80 км. 

Клімат помірно-континентальний. Середньорічна температура за 2020 рік 

становила 9,6° тепла. Середня температура за літній період (з 04 травня по 18 

вересня) становила 20,7° тепла. Середня температура за зимовий період (з 11 

листопада - 03 березня) становила 3,7° морозу. 

Харківська область - область розташована на сході України. На півночі 

Харківщина межує з Бєлгородською областю Російської Федерації, на сході – з 
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Луганською, на південному сході – з Донецькою, на півдні – з Дніпропетровською, 

на заході – з Полтавською та на північному заході – з Сумською областями України. 

Регіон є прикордонною територією. 

До складу Харківської області входить 7 районів (Богодухівський, Ізюмський, 

Красноградський, Куп'янський, Лозівський, Харківський та Чугуївський), які 

утворились після об’єднання територіальних громад.  

Площа території Харківської області складає 31 418,5 км2, що становить 5,2% 

території України, відстань із сходу на захід – 225 км, з півночі на південь –210 км. 

Область розташована у північно-східній частині Придніпровської низовини. Рельєф 

області є хвилястою рівниною з легким нахилом в південно-західному (до басейну 

Дніпра) і в південно-східному (до басейну Дона) напрямах. У північно-східну 

частину області заходять відроги Середньоруської височини, а в південну — відроги 

Донецького кряжа. 

На території Харківської області проходить вододіл великих водних систем 

Європи: Дніпра і Дону. Цей вододіл іде умовно уздовж лінії Золочів — Богодухів — 

Валки — Нова Водолага — Первомайський — Лозова, а його особливістю є 

відсутність високих гір, численні мілини на річках. 

Область відрізняється високим рівнем розвитку економіки, що обумовлено 

вигідним економіко-географічним положенням. 

Харківська область має розгалужену транспортну мережу, 60 % обсягу 

перевезень припадає на частку залізничного транспорту. Експлуатаційна довжина 

залізничних колій загального користування на території Харківської області 

становить 1520 км, у тому числі електрифікованих — 1222 км. Харківський 

залізничний вузол обслуговує 10 млн пасажирів на рік, автомобільний транспорт, 

зокрема, автобуси — майже 12 млн. Найбільші залізничні станції — Ізюм, 

Куп'янськ, Люботин, Лозова. 

Богодухівський район – розташований у північно-західній частині області 

(об’єднана територіальна громада з адміністративним центром у місті Богодухів) у 
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складі територій: Богодухівської, Валківської міських рад; Золочівської, 

Коломацької, Краснокутської селищних рад. Район межує із Красноградським і 

Харківським районами Харківської області та Великописарівським районом 

Сумської області. 

Район займає порівняно сприятливе транспортно-географічне положення, 

індекс якого становить 1,63, що коливається в межах середньорайонного показника. 

Показник природно-ресурсного потенціалу нижче середнього  і становить 1,38. 

Площа району — 4,51 тис. км², населення — 128,4 тис. осіб, населених 

пунктів — 353, територіальних громад — 5. 

Селище міського типу Краснокутськ  – є адміністративним центром 

територіальної громади, одне з найстаріших населених пунктів Слобожанщини. 

Площа Краснокутської громади – 1,039 тис. км2, що становить 3,3% від території 

області. 

Територія Краснокутської територіальної громади розташована в північно-

західній частині області та межує з Великописарівським та Охтирським районами 

Сумської області та Котелевським і Чутівським районами Полтавської області. 

Селище міського типу Краснокутськ розташоване на північному заході від 

обласного центру — міста Харкова — в лісостеповій зоні України, на правому, 

підвищеному березі річки Мерла, яка орієнтована в широтному напрямку. Колись це 

була повноводна річка, за часів Козаччини на ній плавали Запорізькі чайки, але з 

часом Мерла обміліла. Лише весною вона іноді розливається і виходить з берегів, 

що призводить до підтоплення ближніх будинків та пасовищ. Висота селища над 

рівнем моря — 117 м. 

Відстань від селища Краснокутськ до обласного центра - міста Харкова: 

залізницею – 67 км, зі станції Водяна; по автомобільній трасі – 96 км, через Старий 

Мерчик, або 102 км – через село Козіївка. 

Відстань від смт. Краснокутськ до районного центру –  міста Богодухів – 41 

км. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D1%96%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%96%D0%B2
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%96%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BF
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B0_(%D1%80%D1%96%D1%87%D0%BA%D0%B0)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D1%87%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%B0_(%D1%87%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%89%D0%B5
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У структурі зайнятих у господарстві району переважає сільське господарство  

- 60% та обробна промисловість – 23%. 

У цілому, виробнича сфера у структурі зайнятих становить 87%. Частка 

невиробничої сфери складає 13%. 

За оптимістичними прогнозами населення Краснокутського району у 2031 

році складе 24,1 тис.осіб. Загальна кількість трудових ресурсів становитиме 12 

тис.осіб.  

У виробничій сфері провідну роль продовжує відігравати сільське 

господарство та  харчова промисловість. Серед галузей невиробничої сфери 

домінуюча роль належить  охороні здоров'я, оптовій та роздрібній торгівлі. 

 

1.1.1 Стисла історична довідка 

Краснокутський район (нині – селищна рада, центр об’єднаної громади) було 

засновано в 1923 році. До цього часу місцевість та поселення називали 

Барвінківська стінка, Барвінківська слобода, волосний центр Барвінкове, м. 

Барвінкове. Район було включено до складу Харківської області в 1965 році. 

Село Шевченкове Богодхівського району засноване у І половині ХІХ століття, 

як поміщицький хутір  Ковальчинський. У 1861 році, після скасування кріпосного 

права, власник хутора Єгор Костир надав волю кріпакам, яких було на той час 

близько 50 осіб. З середини ХІХ ст. хутір увійшов до складу Мурафської 

волості Богодухівського повіту. На початку ХХ ст. населення села збільшилося за 

рахунок переселенців з села Мурафи. 

У 1918 році хутір Ковальчинський був перейменований на село Шевченкове і 

включений до складу Мурафської сільської ради Краснокутського району. На 

початку 20-х рр. у селі була відкрита початкова школа. У 1923 році населення 

Шевченкового складало 196 осіб, крім того, 92 мешканці проживало у Долині, що 

знаходилася на відстані 0,5 км від села, вгору по балці Бузовій і була віддаленою 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%86%D0%A5_%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D1%82%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%89%D0%B8%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%83%D1%82%D1%96%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/1861
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96%D0%B9_%D1%96%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%96%D1%97_(1861)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96%D0%B9_%D1%96%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%96%D1%97_(1861)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D1%96%D0%BF%D0%B0%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_(%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%83%D1%85%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%82)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_(%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%83%D1%85%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%82)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%83%D1%85%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%A5_%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D1%82%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B0_(%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%BA%D1%83%D1%82%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)
https://uk.wikipedia.org/wiki/1918
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%81%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%BA%D1%83%D1%82%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/1923
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%B0
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вулицею села Шевченкового. У 1931 році в селі створено колгосп «Колективіст 

Краснокутчини». 

У 1932-33 рр. населений пункт сильно постраждав від Голодомору. Також, 

значних втрат і руйнувань село зазнало у 1941-43 роках в результаті Другої світової 

війни. Після війни село визнали неперспективним. У 1950 році колгосп 

«Колективіст Краснокутчини» приєднали до колгоспу ім. Першого Травня, який 

знаходився у селі Качалівка. В 1970 році, в зв’язку з відсутністю дітей шкільного 

віку, була закрита початкова школа. 

Об’єкти культурної спадщини 

За інформацією Департаменту культури і туризму Харківської обласної 

державної адміністрації (лист від 11.10.2020 р. № 05-25/2276), об’єкти культурної 

спадщини на території села Шевченкове  - відсутні. 

Природно-заповідний фонд 

Більша частина території  Краснокутської селищної ради лежить на щільних 

лісоподібних суглинках. Основа ґрунтового покриву — темно-сірі підзолисті 

ґрунти. Також, зустрічаються  чорноземно-лугові  високогумусні ґрунти зі 

слабкокислою реакцією. А в долині річки Мерли — лугові ґрунти. Через 

високі поверхневі води біля річки не ростуть дерева. 

Територія Краснокутська відноситься до басейну річки Мерла, яка є головною 

водною артерією селища (басейн річки Ворскла, яка, у свою чергу, впадає в Дніпро). 

Річка протікає понад селищем з півночі на південний захід, утворюючи 

численні луки, де місцеві жителі випасають худобу. Також, на території  

Краснокутська є невелике озеро Вільшанка. 

Головні природно-заповідні об'єкти селища — Слобожанський національний 

природний парк та Краснокутський дендропарк, пам'ятка садово-паркового 

мистецтва кінця XVIII століття.  

В межах проектованого села Шевченкове об’єкти природно-заповідного 

фонду відсутні. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/1931
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BF
https://uk.wikipedia.org/wiki/1932
https://uk.wikipedia.org/wiki/1933
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/1941
https://uk.wikipedia.org/wiki/1943
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B0_%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B0_%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/1950
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B2%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/1970
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%96%D0%B4%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%96_%D2%91%D1%80%D1%83%D0%BD%D1%82%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%96%D0%B4%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%96_%D2%91%D1%80%D1%83%D0%BD%D1%82%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A7%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%BE-%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%96_%D2%91%D1%80%D1%83%D0%BD%D1%82%D0%B8&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%83%D0%BC%D1%83%D1%81
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D1%96_%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BB%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BD%D1%96%D0%BF%D1%80%D0%BE_(%D1%80%D1%96%D1%87%D0%BA%D0%B0)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D0%BA%D0%B0_(%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B4
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%BA%D1%83%D1%82%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%B4
https://uk.wikipedia.org/wiki/XVIII_%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D1%82%D1%8F
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1.2. Оцінка реалізації попереднього генерального плану 

Генеральний план села Шевченкове Богодухівського району (колишнього 

Краснокутського) Харківської області – не розроблявся. Основною містобудівною 

документацією на місцевому рівні щодо розташування меж села Шевченкове є 

«Проект встановлення меж сільських населених пунктів в адміністративних межах 

Качалівської сільської ради народних депутатів Краснокутського району 

Харківської області», виконаний Українським науково-дослідним і проектно-

вишукувальним інститутом із землеустрою «УКРНДІЗЕМПРОЕКТ» в 1992 році. 

Характеристика сучасного стану території населеного пункту та 

існуючи проблеми його використання 

На даний час село Шевченкове входить до складу Краснокутської 

територіальної громади Богодухівського району Харківської області.  

Згідно із класифікацією населених пунктів, табл. №№ 4.1; 4.2  ДБН Б.2.2-12-

2019, Шевченкове відноситься до групи малих сільських населених пунктів, які 

входять у структуру первинної системи розселення Краснокутської територіальної 

громади. 

Село Шевченкове, в візуальному плані витягнуте з півночі на південь. Через 

територію села з північного заходу на південний схід проходить ділянка обласної 

автомобільної дороги загального користування місцевого значення О-211819 IV 

категорії, яка і є головною вулицею села – вул. Центральна. 

На території села розташовані дві житлові вулиці з ґрунтовим покриттям: 

Кутова простягається від основної вулиці Центральна на північний схід, вулиця 

Шляхова простягається - на південний захід.  

Раніше в межах села протікала річка без назви. На даний час русло річки 

майже пересохло. В існуючих межах села залишились лише заболочені території. 

Громадський центр в селі Шевченкове відсутній. Будь-яка промисловість на 

території, також, відсутня. 
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Орієнтовно, близько 50% території населеного пункту надано у власність для 

особистого селянського господарства. 

Навколо села розташовані сільськогосподарські угіддя. 

Сельбищна зона 

Основною структурно - планувальною одиницею населеного пункту є 

одноповерхова житлова забудова, представлена індивідуальними житловими 

будинками та територією для обслуговування будинків площею, орієнтовно, 0,25 га. 

Загальна площа сельбищної зони склала, орієнтовно, 0,405 тис. га. 

Сучасний стан території населеного пункту має наступні проблеми: 

- на території села (з північно-східної сторони) розташоване існуюче 

кладовище, орієнтовною площею, 0,6 га, у санітарно – захисну зону яких попадають 

житлові будинки; 

- відсутні підприємства. 

Громадський центр 

Громадський центр в селі відсутній. 

Виробнича зона 

Підприємства на території села Шевченкове – відсутні. 

Ландшафтно-рекреаційна зона 

Основу ландшафтно-рекреаційної зони села складають зелені насадження 

загального користування. На даний час ця територія не опоряджена, відсутні 

організовані місця для відпочинку населення. Також, через центральну частину села 

простягаються заболочені землі. 

Сільськогосподарські території 

До складу земель села Шевченкове входять землі сільськогосподарського 

призначення: рілля, пасовища, землі під господарськими шляхами і прогонами. 

Комунальні території  

До комунальних територій, які знаходяться на землях села Шевченкове, 

відноситься територія існуючого кладовища. 
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Існує необхідність у будівництві нового кладовища. 

1.3. Аналіз зовнішніх і внутрішніх факторів, що визначають конкурентні 

переваги та обмеження розвитку населеного пункту 

Зовнішні фактори: 

- територія села Шевченкове  простягається вздовж ділянки обласної 

автомобільної дороги  загального користування місцевого значення. 

Обмежуючі чинники: 

- неможливість розширення меж населеного пункту, в зв’язку з відсутністю 

вільних земель по периметру території села Шевченкове.  

Внутрішні фактори: 

-  наявність на території села Шевченкове вільних від забудови ділянок, 

дає змогу виділяти землі під забудову, що підвищує інвестиційну привабливість 

села; 

Перспективний розвиток села можливий за рахунок упорядкування існуючої 

планувальної структури населеного пункту. 

Обмежуючі чинники: 

- відсутність робочих місць в поселенні. 

 

1.4. Характеристика структури та обсягів існуючого житлового фонду, 

об’єктів обслуговування, інженерних мереж, транспортної інфраструктури, 

інженерної підготовки та благоустрою, захист території від небезпечних 

природних і техногенних процесів 

Житловий фонд 

Існуючий житловий фонд села Шевченкове складає 1,4 тис. м2 загальної площі 

(з урахуванням руїн та заброшених будинків), площа території села - 39,6 га. 

Житлова забезпеченість складає 200 м2 на одного мешканця. Загальна кількість 

домогосподарств складає 11 дворів. 3 ділянки зруйновано та 3 ділянки надано у 

власність під житлову забудову. 
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14 ділянок виділено для ведення особистого селянського господарства, 

площею від 0,35 га до 2 га.  Середній розмір присадибної земельної ділянки, 

орієнтовно, 0,22 - 0.25 га. 

Характеристика об’єктів обслуговування  

В селі об’єкти громадського обслуговування відсутні. 

Характеристика інженерних мереж 

Газопостачання 

Централізоване газопостачання відсутнє. Населення села на побутові потреби 

використовує зріджений газ та інші альтернативні види палива. 

Теплопостачання 

Централізоване теплопостачання відсутнє. Мешканці індивідуальної садибної 

забудови забезпечуються теплом від власних автономних джерел тепла, що 

працюють на твердому або альтернативному паливі. 

Електропостачання  

Централізоване, здійснюється через повітряні лінії 0,4 кВт та 10 кВт.  

Розподілення навантаження по мережі 10 кВ відбувається через 

трансформаторну підстанцію ТП-0118/10кВ. Розповсюдження електроенергії від ТП 

до споживачів здійснюється по лініям 0,4 кВ. 

В північній частині території населеного пункту через сільськогосподарські 

угіддя проходить повітряна лінії 110 и 35 кВ. 

Водопостачання 

Централізоване водопостачання на території села відсутнє. Забезпечення 

водою населення відбувається з колодязів та свердловин, розташованих на 

присадибних ділянках.  

Каналізація 

Централізована каналізація в селі відсутня. Населення села користується 

надвірними вбиральнями та вигрібними ямами. 
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Характеристика транспортної інфраструктури   

Зв`язок з районним та обласним центром здійснюється завдяки 

автомобільному транспорту. Відстань від села до обласного центру м. Харків 

шосейними шляхами – 80 км.  

Через центр села проходить ділянка обласної автомобільної дороги  

загального користування місцевого значення О-211819 IV категорії, орієнтовною 

протяжністю 1,0 км. 

Вулично-дорожня мережа являє собою сформовану мережу житлових вулиць 

з ґрунтовим покриттям, розташування та розміри яких  потребують коригуванню, з 

урахуванням вимог ДБН В.2.3-5:2018 «Вулиці та дороги населених пунктів».  

Характеристика інженерної підготовки та благоустрою  

Інженерна підготовка та благоустрій на території села відсутні.  

Захист території від небезпечних природних і техногенних процесів  

На території села Шевченкове відсутні об’єкти, які б зумовили техногенні 

процеси. 

Пожежне депо (пожежні пости) на території населеного пункту – відсутні. 

На теперішній час село Шевченкове знаходиться в районі виїзду 57-ДПРЧ, що 

територіально розташований за адресою: провулок Жолобок, 16а, смт. Краснокутськ 

Богодухівського району Харківської області, на відстані, орієнтовно, 13-14 км. 

Орієнтовний час прибуття 20-25 хв. 

На території села відсутні місця утилізації та переробки твердих побутових 

відходів. 

В селі відсутня система оповіщення (радіофікація). 
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1.5  Аналіз відомостей про стан навколишнього природного середовища 

Матеріали екологічно спрямованих регіональних програм, що діють в 

районі 

На даний час на території Харківської  області реалізується наступна 

природоохоронна програма – «Комплексна обласна програма розвитку водного 

господарства Харківської області на період до 2021 року, затверджена рішенням 

Харківської обласної ради від 20 червня 2013 року № 746-VI». 

Стан повітряного басейну 

За інформацією (доповідь про стан навколишнього природного середовища в 

Харківській області у 2019 році, далі – Регіональна доповідь) Департаменту захисту 

довкілля та природокористування Харківської обласної державної адміністрації, 

стан навколишнього природного середовища по Харківській області наступний.  

Згідно з даними Головного управління статистики у Харківській області, 

викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря від стаціонарних джерел у 

2019 році склали 106,5 тис.тонн (у 2018 – 44,7 тис.тонн, у 2017 році – 45,0 тис.тонн). 

Переважна частина викидів забруднюючих речовин у атмосферне повітря 

надійшла від процесів спалювання в енергетиці (63,8% від загального обсягу 

викидів), добувної промисловості і розроблення кар’єрів (24,8%) та переробної 

промисловості (4,9%). 

Дані по викидам забруднюючих речовин в атмосферне повітря від 

стаціонарних джерел забруднення по Богодухівському районі наведені в таблиці 1.1 

Динаміка викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря від 

стаціонарних джерел забруднення по Богодухівському району 

Табл. 1.1 

Населений пункт 2017 2018 2019 

Територія 

Богодухівської 

міської ради 

0,6852 1,579 1,294 
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Територія 

Краснокутської 

селищної ради 

0,747 0,705 0,620 

Територія 

Валківської міської 

ради 

1,9374 0,915 1,727 

Територія 

Коломацької 

селищної ради 

0,1093 0,105 0,072 

Територія 

Золочівської 

міської ради 

0,0754 0,058 0,112 

ВСЬОГО  3,5546 3,362 3,825 

Одним з основних підприємств, забруднювачем атмосферного повітря (за 

видами економічної діяльності), розташованим на території Богодухівського району, 

є підприємство УКПГ філії ГПУ «Шебелинкагазвидобування» ПАТ 

«Укргазвидобування», яке знаходиться на території Валківської міської ради. 

Аналізуючи матеріали спостережень за станом атмосферного повітря по 

Богодухівському району, відзначено тенденцію погіршення.  

Основними забруднювачами повітря в селі Шевченкове, серед стаціонарних 

джерел, є печі приватного сектору.  

Стаціонарні пости контролю за станом атмосферного повітря у селі відсутні. 

Оскільки в селі відсутні значні забруднювачі атмосферного повітря, концентрації 

забруднюючих речовин не будуть перевищувати фонові характерні для даної 

місцевості. 

Величини фонових концентрацій для основних загальнопоширених 

забруднювальних речовин, відповідно до наказу Міністерства екології та природних 

ресурсів від 30.07.2001  № 286, наведені в таблиці 1.1.1 
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Величини фонових концентрацій для основних загальнопоширених 

забруднювальних речовин 

Табл. 1.1.1 

Населення 

(тис. чол.) 

Забруднювальні речовини 

Пил Діоксид азоту Оксид вуглецю Діоксид сірки 

мг/м3 
в долях 

ГДК м. р. 
мг/м3 

в долях 

ГДК м.р. 
мг/м3 

в долях 

ГДК м. р. 
мг/м3 

в долях 

ГДК м. 

р. 

< 50 0,05 0,1 0,008 0,09 0,4 0,08 0,02 0,04 

Таким чином, система планувальних обмежень, що регламентує проектне 

рішення, представлена санітарно-захисними зонами, охоронними зонами, 

прибережними захисними смугами, системою зелених насаджень різного виду 

використання. 

Електромагнітне забруднення 

Основними джерелами електромагнітного поля в межах села та на прилеглій 

території є існуючі ВЛ 10, 35 кВ і трансформаторна підстанція 10/0,4 кВ.  

Ареали підвищеного електромагнітного випромінювання від 

трансформаторних підстанцій знаходяться практично в межах територій технічного 

відводу об’єктів і тому прояв даного фактору не створює планувальних обмежень. 

Окрім зазначених об’єктів, на території села Шевченкове радіотехнічні 

об’єкти відсутні. 

Радіаційний фон 

Згідно з постановами Кабінету Міністрів України від 23.07.1991р. № 106 «Про 

організацію виконання постанов Верховної Ради Української РСР про порядок 

введення в дію законів Української РСР "Про правовий режим території, що зазнала 

радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи" та "Про статус і 

соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської 

катастрофи" та від 29.08 1994р. № 600 «Про внесення змін і доповнень до постанови 
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Кабінету Міністрів України від 23 липня 1991 р. N 106», село Шевченкове не 

входить у перелік територій, забруднених в результаті аварії на ЧАЕС і не 

відноситься до зони посиленого радіологічного контролю (ІV зона).  

Стан ґрунтів 

Геохімічне обстеження села не проводилось. В цілому, фактор забруднення 

ґрунтового покриву має локальне поширення і пов’язаний з промисловими 

територіями. Потенційними територіями, де можливе забруднення ґрунтів із 

перевищенням нормативних гранично-допустимих рівнів по бактеріологічним та 

хімічним показникам - є стихійні сміттєзвалища, кладовища, ділянки вздовж 

основних автомагістралей. Забруднені ґрунти є вторинним джерелом забруднення 

підземних та поверхневих вод. 

На території села Шевченкове немає місць утилізації та переробки твердих 

побутових відходів. 

 

 

1.6 Аналіз ресурсного потенціалу, тенденцій розвитку населеного пункту 

та прилеглих територій 

Соціально-демографічний потенціал 

Згідно вихідних даних, наданих виконавчим комітетом Качалівської сільської 

ради, чисельність постійного населення села Шевченкове, станом на 01.01.2020 р., 

становить 7 осіб. Динаміка населення за останні 5 років  стабільно негативна, з 

2016-го року кількість населення зменшилась з 10 чол. до 7 чол.  

В таблиці 1.2 наводиться характеристика існуючої вікової структури 

населення.   
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Вікова структура населення 

Табл. 1.2 

№ 

п/п 
Вікові групи населення 

Існуючий стан 

(01.01.2020) 

Населення, осіб % 

1 

Діти в тому числі: - - 

- до 7 років -  

- 7-15 років -  

2 
Населення працездатного віку, у т. ч. 6 85 

- чоловіки 16-59 років 2  

 - жінки 16-54 роки 4  

3 Населення, старше працездатного віку: 1 15 

 - чоловіки 60 років і старші -  

 - жінки 55 років і старші 1  

 Загальна чисельність 7 100 

 

Особливості демографічних процесів відбилися і на віковій структурі.  

Згідно отриманої статистичної інформації, питома вага осіб працездатного 

віку становить 85 %. 

Трудові ресурси і зайнятість населення 

Структура занятості населення не однозначна. На даний час трудові ресурси 

села (працездатний вік) становлять 6 чоловік. З них безробітних 2 людини, 1 чоловік 

зайнятий у сільському господарстві.  

Основні фактори, що стимулюють перспективний розвиток села — це 

територіальні ресурси та природно-ландшафтна структура даної території.  

Також, необхідно взяти до уваги транспортні переваги від розміщення 

населеного пункту поблизу обласної автомобільної дороги місцевого значення. 

Раціональне використання транспортної інфраструктури дозволить залучити 
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інвестиції для будівництва об'єктів обслуговування, активізувати розвиток 

сільського господарства. 

Також на території села більшість земель використовується для вирощування 

ягідних культур. Сприяння подальшому розвитку цього напрямку та створення 

необхідної інфраструктури допоможе розвинуту дану сільськогосподарську галузь, 

що сприятиме розвитку села та надання робочих місць. 

У якості територіальних ресурсів для житла, розглядаються вільні від 

забудови землі, що розташовані в районі вулиці Кутова 

Усі ці фактори, а також близькість до смт. Краснокутськ, сприятиме 

подальшому розвитку села. 

Використання земель для потреб розвитку села можливо тільки при 

дотриманні існуючого законодавства, що регулює містобудівні та земельні 

відносини.  

Спільні інтереси села і суміжних територіальних громад 

 Село Шевченкове територіально та планувально ув’язано із найближчими 

селами – Бузове, Качалівка та Кусторівка. З часом територіальна ув’язка даних 

поселень буде тільки підсилюватись на підставі наступних факторів: 

– територіальна наближеність даних населених пунктів; 

– наявність зручного транспортного зв’язку;  

– локалізоване соціально - побутове обслуговування та прикладання праці в с. 

Качалівка. 
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ІІ. ОБГРУНТУВАННЯ ТА ПРОПОЗИЦІЇ 

2.1 Основні пріоритети та цільові показники соціального і 

демографічного розвитку території населеного пункту, з метою формування 

повноцінного життєвого середовища 

Для села Шевченкове притаманні процеси, характерні для сільського 

господарства в  цілому, що є прикладом того, як на даний час розвивається сільське 

господарство в Україні - більшість земель знаходяться або в оренді у приватних 

підприємств, або не розвиваються зовсім. 

Метою генерального плану - є необхідність визначити пріоритетні пропозиції, 

які б зумовили сталий перспективний розвиток села Шевченкове, на основі 

покращення умов проживання населення, забезпечення економічного зростання, 

удосконалення соціальної, виробничої, інженерно-транспортної інфраструктури 

села. Реалізація цих напрямків сприятиме привабливості села Шевченкове для 

майбутніх поколінь. 

Основними пріоритетами подальшого розвитку села Шевченкове є: 

- створення комфортних умов для проживання мешканців села; 

- вдосконалення системи обслуговування, благоустрою та інженерно-

транспортної інфраструктури; 

- розвиток сфери виробництва; 

Перспективи розвитку села Шевченкове визначаються в залежності від 

конкретних територіально-планувальних ресурсів, положення села в системі 

розселення, наявності і розподілу трудових ресурсів, враховуючи всі наявні 

фактори, які створюють певні обмеження для розвитку села. 

Генеральним планом передбачається перспективний економічний і соціальний 

розвиток села, завдяки створенню нових підприємств з обслуговування, розширення 

зони індивідуального житлового будівництва та інше. 
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Розрахунок перспективної чисельності населення 

Чисельність населення села Шевченкове станом на 01.01.2020 р. складає 7 

чол. В таблиці 2.1 показана динаміка чисельності населення села. 

Динаміка чисельності населення села Шевченкове 

Табл. 2.1 

Роки Чисельність населення Різниця 

2016 10  

  +2 

2017 12  

  +2 

2018 14  

  -5 

2019 9  

  -2 

2020 7  

Середнє значення 10 -3 

 На основі характеристики змін загальної чисельності населення села 

Шевченкове з 2016 по 2020 рік (Табл. 2.1) видно, що динаміка чисельності не 

стабільна, переважна тенденція до його зменшення. Передбачити всі нюанси 

розвитку села в нових економічних умовах, які проводяться в Україні, практично 

неможливо, тому, враховуючи територіальні можливості, містобудівну ємність 

території села, перспективна чисельність населення села Шевченкове визначається 

на основі існуючої чисельності населення та проектної кількості житлових будинків 

садибного типу, з коефіцієнтом сімейності 3. 

Чисельність населення, яке проживає в існуючих житлових будинках і 

населення на запроектованих або виділених під забудову, але не забудованих 

ділянок, які складають І чергу забудови, буде становити: 

ЧН = А *3 + В, де  
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А- кількість запроектованих будівель; 

3- середній склад сім’ї, чол; 

В – існуюча чисельність населення, чол. 

ЧН = 13*3+7 = 46 чол. 

Тому чисельність населення на розрахунковий період складає 46 чол. 

 

 

2.2 Цільові показники і галузева структура економічної діяльності та 

зайнятості населення 

Згідно з довідкою виконавчого комітету Качалівської сільської ради, кількість 

зайнятого населення становить 1 чоловік, який працює в сфері сільського 

господарства. 

Найбільший прибуток громада отримує від земельного податку за оренду 

землі. Для зростання соціально-економічного достатку села необхідно створювати 

сільськогосподарські підприємства. Також, необхідно розвивати ландшафтно-

рекреаційну зону села, з подальшим створенням місць відпочинку як для місцевих 

жителів, так і для приїжджих. 

 

2.3 Характеристика територій, необхідних для подальшого розвитку 

населеного пункту, а також територій спільних інтересів суміжних 

територіальних громад 

На основі проведеного комплексного містобудівного аналізу території села 

Шевченкове, передбачається упорядкування та створення функціональних зон - 

житлової, громадської,  комунально-складської, виробничої, зелених насаджень 

загального користування, транспортної інфраструктури та інженерних комунікацій 

(інженерної інфраструктури). 
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Генеральним планом села передбачено створення установ обслуговування, 

інженерної та транспортної інфраструктури, які на даний час відсутні але є 

необхідними для нормального функціонування села. 

Вигідне географічне положення та наявність зручних транспортних зв’язків 

визначає інвестиційну привабливість території села Шевченкове. 

Генеральним планом пропонується впорядкувати території населеного пункту 

за рахунок виділення земельних ділянок під житлову забудову, ОСГ, виробничу 

зону, будівництво громадського центру (відділу зв’язку та магазину змішаної 

торгівлі),а також, будівництво пождепо. Це надасть нові робочі місця, а наявність 

вільних земель під ОСГ зробить село привабливим для інвестицій. 

 

2.4 Пропозиції щодо зміни межі населеного пункту 

На теперішній час площа території села Шевченкове становить, орієнтовно, 

39,6 га. 

Збільшення території населеного пункту не можливе, в зв’язку з відсутністю 

вільних земель по периметру села. 

З метою впорядкування територій, з урахуванням даних Державного 

земельного кадастру України, існує необхідність часткової зміни межі населеного 

пункту, шляхом внесення в межі села частини приватизованих земель 

сільськогосподарського призначення.  

Після зміни меж, проектна площа становитиме 40,8 га. 
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2.5 Опис перспективної планувальної структури та функціонального 

зонування 

На даний час територія села Шевченкове складається із сельбищної території, 

сільського-господарських угідь та території зелених насаджень. Генеральним 

планом пропонується додати зону громадського центру та виробничу. На подальшу 

перспективу пропонується включити заболочені на даний час території, річку та 

ділянки зелених насаджень та відвести їх під рекреаційну зону, зі створенням парку, 

лісопарку або гідропарку.  

Сельбищна територія зберігається, та розвивається з врахуванням забудови 

вільних територій. 

Основною планувальною віссю є головна вулиця села – вул. Центральна, 

другорядною віссю – вулиці Шляхова та Кутова, які заплановано реконструювати, 

частково змінивши їх розташування. 

Будівництво нової житлової забудови плануються в межах існуючих та 

проектних вулиць, за рахунок упорядкування територій вільних від забудови.  

Передбачається будівництво житлових будинків ІІ та III ступені 

вогнестійкості. Сельбищна територія складається з зони житлової забудови, , 

територій зелених насаджень загального користування, вулиць, проїздів. 

Нормативна площа земельних ділянок для будівництва та обслуговування 

житлових будинків, господарських будівель та споруд, відповідно до Земельного 

кодексу України, становить 0,25 га. Інші землі, розташовані вздовж житлових 

вулиць та на  вільних територіях села, виділяються під ОСГ, під об’єкти інженерно-

транспортної інфраструктури, місця загального користування. 

Громадський центр. В центральній частині села по головній вулиці, 

генеральним планом пропонується створити громадський центр, який сформований 

за рахунок установ обслуговування – магазину, аптеки та відділу зв’язку, 

пожежного депо та скверу навколо пам’ятника «Братська могила». Поруч, 

розташовується зупинка громадського транспорту.  



 ‘ 

     Генеральний план та план зонування території (у складі генерального 
плану) села Шевченкове Богодухівського району (колишнього 

Краснокутського району)  Харківської області 
Генеральний план 

Том I 
14-20-ГП. ПЗ 

Аркуш 

     

34 
Вим. Аркуш № докум. Підпис Дата 

 

Виробнича зона. Оскільки більшість с/г земель використовується під 

вирощування ягідних культур, доцільно створити склади с/г продукції з санітарно-

захисною зоною в 50 м. Також тут можливо будівництво виробництв V класу, 

холодильників для зберігання с/г продукції або заготівельної фабрики. Місце під 

виробничу зону пропонується виділити в південній частині села з можливість 

під’їзду з боку вулиці Центральна. 

Комунальна складська зона. На території села розташовано кладовище, в 

якому не витримується санітарно-захисна зона (300 м) до житлової забудови. 

Існуюче кладовище згідно довідки 02/25-363 від 22.07.2020 планується до закриття 

зі зниженням санітарно-захисної зони до 100 м. Нове кладовище запроектовано в 

північній частині на в’їзді/виїзді  в село. Запроектоване кладовище та прилегла до 

нього територія облаштована з урахуванням вимог п.п. 4.2.7; 4.2.30 ДБН Б 2.2-

1:2008 «Кладовища, крематорії та колумбарії. Норми проектування». 

Також в центральній частині села генеральним планом передбачено 

розміщення пожежного депо ІІ класу, з урахуванням вимог ДСТУ 8767:2018 

«Пожежно-рятувальні частини. Вимоги до дислокації та району виїзду, 

комплектування пожежними автомобілями та проектування». 

Озеленені території загального користування. Генеральним планом 

пропонується створити сквер навколо пам’ятника «Братська могила» с дитячим та 

спортивним майданчиком. Також необхідно упорядкувати існуючі зелені 

насадження, провести санітарну вирубку та обрізку, виконати озеленення 

громадського центру з урахуванням вимог ДБН Б.2.2-5:2011 «Благоустрій території» 
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2.6 Характеристика територій та визначення заходів щодо їх освоєння 

Рельєф території досить спокійний без значних перепадів. Основний похил 

йде в центральну частину села. 

Ділянки, які додаються до території села, згідно з даними Державного 

земельного кадастру, надані у власність і відносяться до земель 

сільськогосподарського призначення. З метою упорядкування території, 

пропонується приєднання частини цих ділянок, які розділені існуючою межею, до 

населеного пункту. 

 

 

2.7 Пропозиції щодо формування системи громадських центрів. 

Розрахунок потреби в об’єктах обслуговування.  

Громадський центр в села Шевченкове – відсутній. 

Для нормального функціонування села громадський центр  повинен включати 

необхідні заклади та установи культурно-побутового обслуговування населення. 

Громадський центр пропонується сформувати на вільній території по вул. 

Центральній, в центральній частині села, який складається з магазину продовольчих 

та непродовольчих товарів, суміщеного з аптечним пунктом та відділу зв’язку. 

На північний-схід від громадського центру, поруч з пам’ятником загиблим 

воїнам «Братська могила», планується дитячій та спортивний майданчики, з 

елементами озеленення.  

Громадський центр села розвивається як система культурно-побутового 

обслуговування, склад та обсяг якої залежить від розрахункової чисельності 

населення.  

Зважаючи на негативну демографічну ситуацію села та те, що населення на 

перспективу складатиме 46 чоловік, з яких 13 діти, не доцільно розташовувати в 

Шевченкове школу та дитячій садок. Пропонується створити місця на базі існуючих 

закладів в селі Качалівка та підвозити дітей спеціальним транспортом. 
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Інші підприємства обслуговування, такі як ліцей, спортивна та музична 

школи, спортзали доцільно використовувати в найближчому населеному пункті. 

У зв’язку зі зміною фінансових організаційних адміністративних та 

планувальних принципів формування закладів охорони здоров’я на території села не 

планується будівництво ФАП або поліклініки, а пропонується використовувати 

існуючу в с. Качалівка по вул. Шкільна, 2. 

 

 

Розрахунок потреби в об’єктах обслуговування 

Розрахунок потреби в установах та підприємствах соціальної інфраструктури 

здійснювався диференційовано, з урахуванням організації багаторівневої системи 

обслуговування, згідно з нормативами ДБН Б.2.2-12:2019 (Додаток Е.1) «Перелік і 

розрахункові показники нормативної забезпеченості об’єктами громадського 

обслуговування населення», періодичний і  повсякденний рівні обслуговування 

населення села. 

Розвиток місцевої мережі, яка забезпечує комплексність забудови, 

відбуватиметься в напрямку доведення до нормативних показників забезпеченості 

населення об'єктами обслуговування. В таблиці 2.2 надано розрахунок потреб в 

об’єктах громадського обслуговування населення села Шевченкове. 
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Розрахунок потреб в об’єктах громадського обслуговування населення 

Населення села Шевченкове: 46 чол. 

Усього дорослі – 33 чол., діти (до 16 рок).: 13  

Табл. 2.2 

Установи 

та 

організації 

Одини

ця 

виміру 

Існуючи

й стан 

Норматив

на 

величина 

забезпечен

ості 

послугами 

на 1000 

жит., не 

менше 

Необхідно по 

нормі 

на кінець 

розрахунковог

о періоду 

(для 

населення 46 

осіб) 

Необхідно 

будівниц

тво 

Примітки 

(прийнято у 

генеральному 

плані) 

1 2 3 4 5 6 7 

Заклади освіти 

Дитячий 

садок 
місць - 

85% віку 

1-5 (6) 

років 

11 - 

Передбачити місця в 

закладі дошкільної 

освіти, що 

розміщується в 

найближчому 

населеному пункті, з 

забезпеченням 

підвезення дітей 

спецтранспортом 

Ліцей, місць - 100% 13 - 

Передбачити місця в 

закладі 

загальноосвітньої 

школи, що 

розміщується в 

найближчому 

населеному пункті з 
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забезпеченням 

підвезення дітей 

спецтранспортом 

Дитяча 

музична 

школа 

місць - 

1,5 % від 

загальної 

кількості 

школярів 

1 - 

Передбачити місця в 

закладі дошкільної 

освіти, що 

розміщується в 

найближчому 

населеному пункті з 

забезпеченням 

підвезення дітей 

спецтранспортом  

Дитячо-

юнацька 

спортивна 

школа 

місць - 

2,3 % від 

загальної 

кількості 

школярів 

1 - 

Використання 

існуючих закладів, 

які розміщенні в 

найближчому 

населеному пункті  

Заклади охорони здоров’я 

Поліклініка об’єкт - - - - 

Використання 

існуючої установи, 

яка розміщена в 

найближчому 

населеному пункті  

Станція 

екстреної 

медичної 

допомоги 

Виїзди 

у рік 

(спецав

томобі

ль) 

- 4000 (0,1) 184(0,0046) - 

Використання 

існуючої установи, 

яка розміщена в 

найближчому 

населеному пункті) 

Аптека об’єкт - - 1 1 

Використання 

приміщення в 

проектній будівлі 

магазину 
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Фізкультурно-оздоровчі і спортивні споруди 

Спортивні 

зали 

загального 

користуванн

я 

м2 

площі 

підлог

и 

- 
40 

 
1,84 - 

Використання 

існуючого, що 

розміщується в 

найближчому 

населеному пункті 

Заклади культури та мистецтва, культурно-видовищні та дозвіллеві 

Бібліотека 

тис. од. 

зберіга

ння/чи

т. 

місць 

- 
3-3,5 

2 
1 - 

Використання 

існуючої, яка 

розміщена в 

найближчому 

населеному пункті 

Будинок 

культури 

місць 

відвіду

вання 

- 300-400 - - 

Використання 

існуючого, який 

розміщений в 

найближчому 

населеному пункті  

Церква об’єкт - - 1 - 

Використання 

існуючого, який 

розміщений в 

найближчому 

населеному пункті  

Підприємства торгівлі, харчування (заклади ресторанного господарства) та побутового 

обслуговування 

Магазини 

продовольчи

х товарів 

м2 

торгі-

вельної 

площі 

- 80 3,68 25 м2 Нове будівництво  

Магазини 

непродоволь

чих товарів 

м2 

торгі-

вельної 

площі 

- 40 1,84 25 м2 Нове будівництво 
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Організації та установи управління, проектні організації, кредитно-фінансові установи, 

підприємства зв’язку, юридичні установи, правопорядку 

Відділення 

банку 

операц

ійне 

місце 

- 

1 

операційне 

місце на 2-3 

тис. осіб 

- 1 

Використання 

приміщення в 

проектованій будівлі 

відділу зв’язку  

Відділення 

зв’язку 
Об’єкт - 0,39 - 1 Нове будівництво  

Організації житлово-експлуатаційні господарства 

Пункт 

приймання 

вторинної 

сировини 

Об’єкт - 

Один об’єкт 

на 20 тис. 

осіб 

- - 

Використання 

існуючої установи 

яка розміщена в 

найближчому 

населеному пункті  

Пожежно-

рятувальні 

підрозділи 

Пожеж

ний 

автомо

біль 

- 
1 + 1 

резервний 
- 2 

Нове будівництво 

1 пождепо 

Кладовище 

традиційног

о поховання 

га 

0,60 га 

(підляга

є 

закритт

ю) 

5 м2 на 1 

жит 
230 м2 

Не 

менше 

0,5 га 

Закриття існуючого 

кладовища та 

відкриття нового, 

згідно з ДБН Б 2.2-

1:2008 «Кладовища, 

крематорії та 

колумбарії. Норми 

проектування» 
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2.7.1 Заходи щодо розвитку озеленених територій загального 

користування, ландшафтно-рекреаційних територій населеного пункту 

Генеральним планом села Шевченкове передбачено створення громадського 

центру та його благоустрій. На території скверу навколо «Братської могили» 

пропонується розмістити майданчик для ігор дітей дошкільного та молодшого 

шкільного віку, та спортивний майданчик. 

У відповідності до ДБН Б.2.2-5:2011 «Благоустрій територій», під час 

розміщення зелених насаджень, необхідно враховувати їх алергічні властивості та 

відстані від таких насаджень, до місць скупчення людей (пилок берези, клена, 

ліщина, також майже всіх квітів, особливо, дуже пахучих).  

Обов’язковий перелік елементів благоустрою зон відпочинку населення має 

включати: 

• тверді види покриття доріжок і майданчиків, елементи сполучення 

поверхонь; 

• озеленення, лави, урни і контейнери для збирання побутових відходів; 

• освітлювальне обладнання; 

У рекреаційній зоні можуть бути розміщені скульптури, фонтани та інші 

архітектурні елементи, художні якості яких мають бути підкреслені фоном із 

зелених насаджень, виконаних у вигляді зелених стін, рослин з фігурною стрижкою 

певних форм. Колір листви фонових насаджень треба підбирати з врахуванням 

кольору архітектурного об’єкта. Дерева для фонових насаджень мають бути з 

щільним листям та чіткими контурами крони. 

Місця розташування таких елементів не повинні заважати пересуванню 

маломобільних груп населення вздовж основних напрямків руху. Підходи до місць 

розташування архітектурних елементів повинні бути позначені рельєфними, 

контрастними смугами, добре освітлені. 

Покриття на майданчиках повинно бути дозволеним до використання 

Міністерством охорони здоров’я України.  
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Проекти благоустрою територій загального користування обов’язково повинні 

включати стоянки міського транспорту та гостьові стоянки для автомобілів. згідно 

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

У відповідності до ДБН Б.2.2-5:2011 «Благоустрій територій», під час 

проектування об’єктів благоустрою, обов’язково необхідно передбачати створення 

безбар’єрного середовища для маломобільних груп населення. 

Об'єкти благоустрою треба обладнати такими пристроями та устаткуванням: 

- уніфікованою візуальною та звуковою інформацією; 

- спеціальними покажчиками біля об’єктів, що будуються або ремонтуються; 

- санітарно-гігієнічними приміщеннями, обладнаними для користування 

інвалідами; 

- пандусами і бильцями на сходинках біля входів у будинки, зупинок 

маршрутних транспортних засобів та місць посадки і висадки пасажирів; 

- пологими спусками на тротуарах у місцях наземних переходів вулиць, доріг, 

магістралей та зупинок міського транспорту загального користування; 

- доріжками зі зміненим покриттям для інвалідів з вадами зору (тактильною 

інформацією); 

- спеціальними покажчиками маршрутів руху інвалідів територіями 

загального користування. 

При подальшому проектуванні ландшафтно-рекреаційної зони слід керуватися 

наступними нормативними документами: ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування і 

забудова територій»; ДСП 173-96 «Державні санітарні правила планування і 

забудови населених пунктів» та ДБН Б.2.2-5:2011 «Благоустрій територій». 

Також, слід максимально зберігати ділянки з існуючими насадженнями. 
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2.8 Обсяги житлового будівництва 

Об’єми житлового будівництва визначалися виходячи із: перспективної 

чисельності населення; сільської ємності існуючого житлового фонду; наявних 

територіальних ресурсів села. 

Основним напрямком програми житлового будівництва на перспективу 

повинно стати забезпечення сталого розвитку села з гарантією основних соціальних 

стандартів життя його населення.  

Основні принципові підходи до структури житлового будівництва в 

генеральному плані: 

- структура нового житлового будівництва - садибна забудова;  

- параметри будинків - середній будинок загальною площею 100м2; 

- розмір ділянки присадибної забудови - 0,25га.  

Знесення існуючого житлового фонду на перспективу не намічено. Проектом 

передбачається відновлення руїн в кількості - 3. Також на території села є вже 3 

виділені ділянки під житлову забудову. На перспективу намічено виділити під 

забудову  13 ділянок.  Загальна площа будинків складе 1,9 тис. м2 загальної площі.  

Тому усього на території села на перспективу генеральним планом 

передбачено 30 присадибних ділянок.   

 

 

2.9 Напрями розвитку вулично-дорожньої мережі, транспорту, інженерної 

інфраструктури 

2.9.1 Розвиток вулично-дорожньої мережі та транспорту 

Зовнішній транспорт  

Через центральну частину села Шевченкове проходить ділянка обласної 

автомобільної дороги  загального користування місцевого значення О-211819 IV 

категорії, орієнтовною протяжність 1,0 км, яка і є головною вулицею села – вул. 

Центральна.  
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Вказана автомобільна дорога є основним зв’язком, який забезпечує 

міжселищне сполучення. 

Нормативної відстані від бровки земляного полотна автомобільної дороги ІV 

категорії до житлової забудови, згідно з вимогами ДСП 173-96 «Державні санітарні 

правила планування і забудови населених пунктів» складає 50 - м. Згідно примітки 

до п. 10.1.6 ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування і забудова територій» при реконструкції 

або розміщення об’єктів будівництва на території сформованої забудови відстань 

від бровки земляного полотна можливо зменшувати до 25 м для доріг ІV категорії за 

умови дотримання нормативних акустичних показників та при облаштуванні смуг 

озеленення завширшки не менше 10-15 м. 

Автобусне сполучення між селами згідно довідки №9 02/25-363 від 22.07.2020 

р. відсутнє. Проектом пропонується провести транзитний маршрут автобусу.  

 

Вулично-дорожня мережа  

Мережа вулиць села Шевченкове сформована як єдина нерозривно 

взаємопов’язана з зовнішньою автомобільною дорогою система, з урахуванням 

функціональної організації прилеглої території та її забудови, вимог безпеки руху. 

Згідно з класифікацією вулиць і доріг в межах села розташовані житлові вулиці, які 

здійснюють зв’язок внутрішньожитлових територій з головною вулицею. 

Над даний час ширина житлових вулиць складає від 2,5 до 3,5 м, які мають 

ґрунтове покриття. Ширина автомобільної дороги складає 6 м та має пошкоджене 

асфальтове покриття. Генеральним планом пропонується привести ширину 

житлових вулиць до нормативної 4,5 м, у відповідність до ДБН В.2.3-5:2018 «Вулиці 

та дороги населених пунктів» та провести капітальний ремонт покриття 

автомобільної дороги з розширенням проїзної частини до нормативної – 7 м.. 

Ширина житлових вулиць в червоних лініях становить 16,0 м та 16,5 м, а 

автомобільної дороги – 21,0 м. 
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Основні параметри плану поперечного і поздовжнього профілів вулиць 

прийнято відповідно до нормативів ДБН В.2.3-5:2018 «Вулиці та дороги населених 

пунктів». 

Розрахункова швидкість транспорту по вулицях, проїздах, під'їздах в межах 

населеного пункту прийнята 30-50 км/год. 

Рух транспортних засобів по вулицях регулюється за допомогою дорожніх 

знаків і горизонтальної розмітки проїзної частини вулиць та проїздів. 

Дорожні знаки І-ІІ-ІІІ типорозмірів встановлюються в зеленій зоні вулиць на 

відстані 0,6 м від бордюру чи краю проїзної частини до краю дорожнього знаку на 

висоті 2 м. 

В місцях пішохідних переходів наноситься на покриття розмітка типу «зебра» 

і встановлюються відповідні дорожні знаки. 

Обладнання вулиці села технічними засобами організації дорожнього руху 

здійснюється згідно з чинними державними стандартами (ДСТУ 4100-2002 «Знаки 

дорожні. Загальні умови. Правила застосування», ДСТУ 2587:2010 «Розмітка 

дорожня. Методи контролю. Правила застосування», ДСТУ 2734-94 «Огородження 

дорожні тросового типу. Загальні технічні умови», ДСТУ 2735-94 «Огородження 

дорожні і напрямні пристрої. Правила використання. Вимоги безпеки дорожнього 

руху») і розробляється на наступних стадіях проектної документації. Освітлення 

вулиць в селі виконується згідно з вимогами ДСТУ 3587 «Автомобільні дороги, 

вулиці та залізничні переїзди. Вимоги до експлуатаційного стану» та ДБН В.2.5-28-

2006 «Природне та штучне освітлення». Для підвищення безпеки руху в нічні 

години на вулицях передбачити освітлення вуличними ліхтарями. 

Розміщення гаражів та автостоянок 

На даний час постійне зберігання особистого автотранспорту здебільшого 

здійснюється безпосередньо на садибній ділянці. Проектні гаражі, також, необхідно 

розташовувати на садибній ділянці, переважно вбудованими або прибудованими до 

житлових будинків по лінії забудови або в глибині ділянки.  
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Гостьові автостоянки для тимчасового зберігання автомобілів повинні 

складати як мінімум 10% розрахункового парку автомобілів жителів садибної 

забудови, з урахуванням  табл. 10.7 ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування та забудова 

територій».  

Віддаленість автостоянок, призначених для тимчасового зберігання легкових 

автомобілів, не повинна перевищувати 150 м від входу в громадські будівлі, а від 

автостоянок для інвалідів - 50 м. 

Гостьові автостоянки необхідно розміщувати біля магазину та відділу зв’язку, 

а також біля запроектованого кладовища.  

На схемі вулично-дорожньої мережі сільського зовнішнього транспорту 

генерального плану визначені пішохідні зв’язки, які забезпечують пішохідну 

доступність від житлової забудови до центральної частини населеного пункту. 

Вздовж автомобільної дороги запроектовано дві зупинки громадського 

автотранспорту – біля громадського центру та на в’їзді/виїзді з села Шевченкове. 

 

2.9.2 Електропостачання 

Згідно з актуалізованою картографічною основою у цифровій формі з 

вихідним масштабом М 1:2000 села Шевченкове Богодухівського (колишнього 

Краснокутського) району Харківської області, виконаного ПП «Реал-Т», джерелом 

електропостачання є існуюча трансформаторна підстанції ТП 0118/10кВ, яка 

знаходиться на території села. 

У зв'язку з перспективним розвитком села, збільшенням житлової забудови, 

проектування будівель громадського призначення, пожежного депо, електричне 

навантаження збільшиться.  

Розрахунок потужностей електроенергії: 

1. Навантаження існуючого та проектованого житла – 30х2,34= 70,2 кВт, 

де: 
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2,34 кВт – питоме розрахункове навантаження житла (методом інтерполяції) 

1-го виду 1-го рівня електрифікації, з урахуванням даних табл. 3.1, п 1.1 ДБН В.2.5-

23-2010 «Проектування електрообладнання об’єктів цивільного призначення»,  

2. Електроосвітлення вулиць (довжина 1,400 км), 25х0,1= 2,5кВт, де : 

25 - кількість опор; 

0,1 – потужність світильників; 

3. Пожежне депо - 2 кВт; 

4. Магазин суміщений з аптекою: 0,20*25 = 5 кВт, де: 0,20 - питоме 

розрахункове навантаження згідно ДБН В.2.5-23-2010 «Проектування 

електрообладнання об'єктів цивільного призначення», табл. 3.15; 

25 - площа торгівельної зали; 

5. Відділення зв’язку суміщений з відділенням банком (2 робочих місця) – 1,5 

кВт;  

6. Насосна станція під свердловиною – 5 кВт; 

7. Виробнича територія (склади) – 1 кВт; 

Загальне додаткове розрахункове навантаження з урахуванням коефіцієнта 

одночасності  складає: 

(70,2+2,5+2+5+1,5+5+1)х0,8= 69,76 кВт. 

Електроосвітлення вулиць, електропостачання будівель громадського 

призначення, виконується від існуючих ПЛ 0,4 кВ відгалуженням від опор 

ізольованим дротом СИП розрахункового перетину. При наявності пошкоджених 

або зруйнованих опор ПЛ 0,4 кВ необхідно провести їх ремонт або заміну. Всі 

існуючи відгалуження до будівель, які виконані неізольованими дротами, мають 

бути замінені на ізольовані дроти СИП розрахункового перетину. 

Оскільки потужності існуючої ТП не достатньо її пропонується замінити на 

більш потужну. 

Підключення до електричних мереж вирішуються при подальшому 

проектуванні, згідно з технічними умовами енергопостачальної організації. 
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Всі наведені у розділі параметри електричних споруд мають уточнюватися на 

подальших стадіях проектування.  

При розміщенні проектної забудови, враховувати траси  існуючих повітряних 

ліній 10кВ, передбачити облаштування технічних коридорів та охоронних зон.  

 

 

2.9.3 Водопостачання 

При розробці схеми водопостачання села Шевченкове використані наступні 

нормативні документи: 

- ДБН А.2.2-3-2014 «Склад та зміст проектної документації на будівництво»; 

- ДБН В.2.5-74:2013 «Водопостачання. Зовнішні мережі та споруди»; 

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

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

В даному проектному рішенні зроблено розрахунок потреби села у воді, з 

врахуванням існуючих вимог державних будівельних норм та проектних рішень, а 

саме: 

- ступінь благоустрою житлової забудови – житлова забудова обладнана 

внутрішнім водопроводом та каналізацією з ваннами і місцевими водонагрівачами; 

- чисельність населення приймається на перспективу; 

- середньодобова норма питного споживання на одного мешканця – 150 

л/добу; 

- забудова села частково на вигребах; 

- забудова села: кількість садибних будинків 30. 

Перспективна чисельність населення складає 46 осіб. 

Водопровід запроектовано кільцевий, з паралельним прокладанням труб. 

Відстань між трубами водопроводу приймаються в залежності від геологічних умов, 

у відповідності з нормами водопостачання на подальших стадіях проектування. 
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Норми водозабезпечення приймаються згідно з ДБН В.2.5-74:2013 

«Водопостачання. Зовнішні мережі та споруди». Питомі витрати води на 

благоустрій території прийняті згідно з додатком «А» зазначеного ДБН. 

Розрахункове добове споживання питної води населенням на господарчо-

питні потреби надані в таблиці 2.3 

 

Розрахункові витрати водоспоживання 

Табл 2.3 

№ 

п/п 

Ступінь благоустрою 

житлової забудови 

Кількість 

водоспо-

живачів 

чол. 

Норма 

питного 

водоспо-

живання 

л/добу 

 

Розхід 

води 

м3/добу 

Коефіц. 

добової 

нерівно- 

мірності 

Кдоб. 

Макс. 

розхід 

води 

м3/добу 

1 2 3 4 5 6 7 

1 

Житлова забудова, 

обладнана внутрішнім 

водопроводом і 

каналізацією: 

- з ванними і місцевими 

водонагрівачами 

46 150 6,9 1,1 7,59 

2 
Поливання зелених 

насаджень 20% 
46  1,38 - 1,52 

3 
Невраховані витрати 

5 % 
  0,35 - 0,38 

 Всього:     9,49 

Джерелом водопостачання села приймаються підземні води. 
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На майданчику водозабірних споруд, що проектується у північно-східній 

частині села, необхідно буріння артезіанської свердловини, дебітом 4-6 м3/годину, 

глибиною 60-80 метрів, а також, будівництво водонапірної башти з баком ємністю 

50 м3.  

Проектом передбачається ввід водогінної мережі в усі будинки - в існуючі та  

запроектовані, а також, в будівлі і споруди громадського і культурно-побутового 

призначення. 

Мінімальний вільний тиск у водогінній мережі на вводі у будівлі, що 

забезпечується зовнішньою водогінною мережею, приймається: 

- при одноповерховій забудові – не менш ніж 10 метрів. 

З господарчо-питного водопроводу буде здійснюватися поливання городів, що 

складає приблизно 20 %  від загальної витрати води на полив. 

Уточнення схеми водопостачання, гідравлічні розрахунки для оптимізації 

роботи системи водоспоживання, будуть здійснюватися на подальших стадіях 

проектування «Проект» та «Робоча документація», з врахуванням інвестиційних 

пропозицій та відповідних технічних умов. 

Протипожежні потреби у воді 

Враховуючі кількість житлових будинків населеного пункту - 30, витрати 

води на зовнішнє пожежогасіння, при кількості одночасних пожеж (одна пожежа) – 

10 л/с, при забудові будівлями висотою до двох поверхів включно, визначено за 

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

Основні положення проектування». 

Внутрішнє пожежогасіння житлових і громадських будинків не 

передбачається, згідно з положеннями ДБН В.2.5-64:2012 «Внутрішній водопровід 

та каналізація. Частина І. Проектування. Частина ІІ. Будівництво», табл. 3. 

Необхідний об’єм води на потреби пожежогасіння визначено в підрозділі 2.11 

«Протипожежні заходи». 
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2.9.4 Водовідведення 

Проектом передбачається здійснення каналізування усієї житлової забудови, 

будівель громадського і культурно-побутового призначення. 

Кількість стічних вод від житлової забудови села визначена відповідно до 

чисельності населення, характеру забудови та норм водовідведення згідно з ДБН 

В.2.5-75:2013. 

Розрахункове водовідведення на господарчо-питні потреби населення надано 

у таблиці 2.4. 

Розрахункові витрати водовідведення 

Табл. 2.4 

№ 

п/п 

Ступінь благоустрою 

житлової забудови 

Кількість 

водоспо-

живачів 

чол. 

Норма 

водовід- 

ведення 

л/добу 

 

Розхід 

стічних 

вод 

м³/добу 

Коефіц. 

добової 

нерівно- 

мірності 

Кдоб. 

Максим. 

розхід 

стічних 

вод 

м³/добу 

1 2 3 4 5 6 7 

1 

Житлова забудова, 

обладнана внутрішнім 

водопроводом і 

каналізацією: 

з ванними і місцевими 

водонагрівачами 

46 150 6,9 1,1 7,59 

2 
Невраховані витрати 

5% 
  0,35 - 0.38 

 Всього:     7,97 

 

Стічні води від підприємств обслуговування та житла будуть надходити на 

запроектовані локальні очисні споруди. Проектування очисних споруд виконують 
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згідно ДБН В.2.5-75-2013 «Каналізація. Зовнішні мережі та споруди. Основні 

положення проектування» та за галузевими документами.  

Відведення побутових стічних вод рекомендується у локальні очисні споруди 

«BIOTAL» продуктивністю від 1.5 м3 до 25м3. Санітарно-захисна зона очисних 

споруд «BIOTAL» продуктивністю від 1.5 м3 до 5м3 становить 5м, згідно з 

висновком державної санітарно-епідеміологічної експертизи № 05.03.02-04/59006 

від 24.09.2014р. (див. додатки). Але, згідно, ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування та 

забудова територій» додатку И.3 санітарно-захисна зона від локальних очисних 

споруд становить 15 м. Тому в проекте прийнято найбільшу відстань, тобто 15 м. 

Стоки, очищенні у локальних очисних спорудах відводяться у резервуари 

накопичувачі. Очищенні стоки з резервуарів накопичувачів вивозяться 

асинізаторськими автомобілями. 

Місця підключення та заходи, які пов’язані з підключенням до мереж 

визначається на наступних стадіях проектування згідно з технічних умов 

відповідних служб.  

Оскільки на території села пропонується розташувати сільськогосподарську 

виробничу територію необхідно запроектувати локальны очисні споруди для 

виробничих стоків та окрему каналізаційну мережу. Очисні споруди виробничої 

каналізації сільськогосподарського підприємства можуть бути розташовані на 

промисловому майданчику цього підприємства або на окремому майданчику (з 

організацією санітарно-захисних зон відповідно до 17.1 ДБН В.2.5-75-2013). 

Подальше розміщення та проектування очисних споруд на цих підприємствах 

виконують на стадіях «Проект» та «Робоча документація». 

Дощова каналізація. Відведення дощових та снігових вод з існуючої території 

пропонується здійснювати відкритою водовідвідною мережею, згідно п.6.3 ДБН В. 

2.5.75-2013 по поверхні з використанням лотків проїзної частини, згідно п. 5.2.2 

ДСТУ-Н Б В.2.5-61:2012. 



 ‘ 

     Генеральний план та план зонування території (у складі генерального 
плану) села Шевченкове Богодухівського району (колишнього 

Краснокутського району)  Харківської області 
Генеральний план 

Том I 
14-20-ГП. ПЗ 

Аркуш 

     

53 
Вим. Аркуш № докум. Підпис Дата 

 

Поверхневі стічні води на виробничих підприємствах можуть містити горючі 

рідини та масла з автомобілів, тому генеральним планом передбачається встановити 

на в’їзді та виїзді автотранспорту на підприємство бензомастиловловлювачі. 

Згідно Водного кодексу України (стаття 70) – Скидання стічних вод у водні 

об'єкти допускається лише за умови наявності нормативів гранично допустимих 

концентрацій та встановлених нормативів гранично допустимого скидання 

забруднюючих речовин. 

У зимовий період можна передбачати вивезення частини снігу зі 

складуванням його на снігозвалищах за межами села. 

Остаточні рішення щодо способу організації відведення поверхневих вод 

пропонується прийняти на стадіях «Проект» та «Робоча документація». 

 

2.9.5  Санітарна очистка територій 

Проектом передбачається впровадження очищення села від твердих 

побутових відходів. 

Норми накопичення твердих відходів прийняті відповідно до ДБН Б.2.2-

12:2019 і становлять 300 кг (0,3 т) на рік на одну особу. 

Кількість твердих побутових відходів від населення села складає: 

46х0,3= 13,8 т/рік, або 22,8:365=0,038 т/добу. 

Згідно з вимогами Закону України «Про відходи»,  проектом передбачається 

сортування сміття з впровадженням роздільного збирання твердих побутових 

відходів: пластик, скло, папір, металеві та алюмінієві банки, текстиль, органічні та 

мішані відходи. 

Біля будинків повинні бути обладнані майданчики з окремими контейнерами 

для різних відходів. 

Для збору небезпечних відходів таких як: ртутні термометри; прострочені 

медикаменти; тара з-під лаків, фарб, розчинників та інші, повинні бути пункти 
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роздільного збору відходів. Ці пункти можуть бути й мобільними – машини, які 

збирають відходи, періодично їздять від будинку до будинку. 

Для збирання і тимчасового зберігання відходів, сміття біля проектованого 

громадського центру передбачено водонепроникні контейнери з кришками, які 

щільно закриваються, на відстані не більше ніж 20 м від вікон житлових та 

громадських будинків на асфальтованому або бетонному майданчику, що 

перевищують площу дна смітника на 1 м у різні боки. Господарський майданчик 

необхідно з трьох боків огородити бетонною або цегляною стіною заввишки 1,5 

метрів.  

Державними нормами встановлено ряд вимог відносно місць розташування 

майданчиків для сміттєзбірників, а саме: 

- мінімальне віддалення від вікон і дверей житлових будинків і 

громадських будівель повинно бути не менше 20 м; 

- величина радіуса обслуговування - не більше 100 м; 

- можливість проїзду транспорту для вивозу сміття у будь-яку пору року; 

- розміри майданчиків для сміттєзбірників залежать від кількості 

контейнерів, що на них встановлюються, і приймаються площею від 9 до 45 м2; 

- періодичність вивозу твердих побутових відходів залежить від сезону, 

кліматичної зони і екологічних умов місцевості і узгоджується з місцевими 

органами санітарно-епідеміологічної служби. 

Для вивозу побутових відходів передбачаються машини спеціального 

призначення. Утилізація твердих побутових відходів передбачається на полігоні  

смт. Краснокутська. 

Стратегія поводження із твердими побутовими відходами повинна базуватись 

на «Схемах санітарного очищення населених пунктів». Норми надання послуг з 

вивезення твердих побутових відходів визначаються згідно з вимогами наказу 

Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 30.07.2010 
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р. № 259 «Про затвердження Правил визначення норм надання послуг з вивезення 

побутових відходів». 

Крім того, Законом України «Про відходи» визначено ряд основних напрямків 

у сфері поводження з відходами, до одного з яких віднесено створення умов для 

реалізації роздільного збирання побутових відходів. З метою реалізації цього 

напрямку наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-

комунального господарства від 01.08.2011 р. №133 затверджено Методику 

роздільного збирання побутових відходів. 

Докладний розгляд цих заходів, точний розрахунок потреб, необхідність і 

можливість розміщення нових майданчиків для тимчасового зберігання ТПВ, а 

також, більш точні розрахункові дані щодо накопичення твердих побутових 

відходів, здійснюється на наступній стадії проектування при розробленні 

спеціалізованої схеми санітарного очищення населеного пункту. 

Таким чином, проектними рішеннями пропонується виконати наступні заходи 

по санітарній очистці території села Шевченкове: 

1) Розробити спеціалізовану схему санітарного очищення населеного пункту, з 

уточненням заходів, спрямованих на поліпшення його екологічного і санітарного 

стану. 

2) Організувати централізовану планово-регулярну систему (за графіком) 

санітарного очищення населеного пункту. 

3) Облаштувати спеціально обладнані майданчики для розміщення 

контейнерів для тимчасового зберігання ТВП, в достатній кількості.  

4) Впровадити роздільне збирання твердих побутових відходів: пластик, скло, 

папір, металеві та алюмінієві банки, текстиль, органічні відходи. 
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2.9.6 Газопостачання та теплопостачання 

Проектом передбачається здійснити газифікацію села з підключенням до 

газопроводу середнього тиску с. Качалівка. Газ буде подаватись користувачам на 

побутові потреби, на котельні, а також, на індивідуальні опалювальні установки і 

топкові. 

Проектом передбачається одноступенева система газопостачання з 

комбінованими регуляторами тиску (КБРТ), із застосуванням сучасних матеріалів та 

технологій будівництва. 

Норми споживання газу прийняті відповідно до ДБН В.2.5-20 2018 

«Газопостачання» і становлять, на господарсько-побутові та комунальні потреби 

населення при гарячому водопостачанні від газових водонагрівачів, 250 м³/рік на 

одну особу. 

Розрахунок витрат газу по укрупненим показникам 

Табл. 2.5 

 

Кількість газу з урахуванням 10% на невраховані витрати складає: 

населення -  46х250 х1,1=12650 м³/рік 

пождепо – 250 х 1,1=275 м³/рік 

 Загалом 12650+275 = 12925 м3/рік 

 

№ 

п\п 
Споживачі Кіл. 

Норма 

витрат 

газу 

м3/рік  

Загальна кількість витрат, 

м3/рік 

1 

Населення, яке проживає в 

будинках з 

газопостачанням 

46 250 11500 
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Протягом всього проектного періоду необхідно проводити реконструкцію 

газових мереж, заміну зношеного та морально застарілого обладнання, 

впроваджувати енергозберігаюче обладнання та технології. 

Схема газопостачання прийнята наступна: 

- від ГРС «Качалівська» прокласти газопровід середнього тиском 0,3 МПа до 

ГРП с. Шевченкове; 

- від ГРП с. Шевченкове прокласти газопровід тиском 0,05 МПа по вулицях 

села; 

- приєднання помешкань здійснити через домові регулятори (КДРД). 

Теплопостачання 

На даний час у селі відсутнє централізоване теплопостачання. Для опалення 

пропонується використовувати автономні котли. Остаточне рішення щодо 

теплопостачання пропонується прийняти на стадіях «Проект» та «Робоча 

документація». 

 

2.9.7 Мережі зв’язку 

На даний час в селі відсутні мережі зв’язку. У зв’язку з подальшим розвитком 

населеного пункту, необхідно передбачити удосконалення та подальший розвиток 

відповідних систем телекомунікації та зв’язку. На території села передбачається 

побудувати  малі  архітектурні  форми  і  встановити  там розподільні шафи (РІП) з 

обмеженим доступом сторонніх осіб. 

Передбачається прокласти телефонні кабелі необхідної ємності в проектній 

телефонній каналізації або в прохідних інженерних колекторах від РІП до будинків 

та споруд. 

Для визначення конкретного обсягу робіт та місця підключення необхідно 

отримати в ВАТ «Укртелеком» чи іншого оператора зв’язку технічні умови. 
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2.9.8 Санітарно-захисні, охоронні зони та інші обмеження від інженерних 

комунікацій 

У відповідності з будівельними нормами і правилами всі інженерні мережі 

(водопостачання, водовідведення, електропостачання, газопостачання та ін.) 

необхідно забезпечити санітарними та охоронними зонами щоб уникнути 

пошкоджень, аварій та інших можливих несправностей та нещасних випадків. 

В межах встановлених обмежень проектованих мереж газопроводу 

забороняється: 

- споруджувати житлові, громадські, садові та дачні будинки; 

- розташовувати автозаправні та авто газозаправні станції і склади паливно-

мастильних матеріалів; 

- виділяти земельні ділянки для будівництва будь-яких гаражів і автостоянок, 

садових і дачно-садових товариств; 

- влаштовувати будь-які звалища, виливати розчини кислот, солей та лугів, що 

спричиняють корозію; 

- влаштовувати спортивні майданчики, стадіони, ринки, зупинки громадського 

транспорту, організовувати будь-які заходи, пов’язані з масовим скупченням людей, 

не зайнятих виконанням дозволених у встановленому порядку робіт, та інше. 

Для повітряних і кабельних ліній електропередачі, трансформаторних 

підстанцій, розподільних пунктів і пристроїв (далі - електричні мережі) всіх напруг 

встановлюються охоронні і санітарно-захисні зони, розміри яких залежать від типу і 

напруги енергооб’єкту. 

Використання земельних ділянок в охоронних і санітарно-захисних зонах 

електричних мереж повинно бути письмово узгоджено з власниками цих мереж, 

державними органами пожежної охорони та санітарного нагляду. 

В охоронних і санітарно-захисних зонах електричних мереж забороняється: 

- будувати житлові, громадські, садові та дачні будинки; 
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- розташовувати автозаправні станції або сховища паливно-мастильних 

матеріалів; 

- влаштовувати спортивні майданчики для ігор, стадіони, ринки, зупинки 

громадського транспорту; 

Технічні умови повинні містити вимоги чинних нормативних актів з 

будівництва, експлуатації, охорони, пожежної та електричної безпеки енергетичних 

об’єктів. 

До системи санітарно-гігієнічних планувальних обмежень відносяться СЗЗ від 

об’єктів, що мають прояви перевищення нормативно-допустимих рівнів напруження 

електромагнітного фону (РЛС, т/а, ретранслятори). СЗЗ від даних об’єктів 

визначаються спеціальними розрахунками  відповідно  діючих нормативних 

документів. 

Охоронні зони інших інженерних мереж наведено в таблиці санітарних 

розривів до житлових і громадських будівель, згідно з ДБН Б.2.2-12:2019 

"Планування та забудова територій" додаток И.1. 

 

2.10 Заходи з інженерної підготовки та захисту території від небезпечних 

геологічних та гідрологічних процесів, організація відведення поверхневих вод 

Інженерна підготовка територій генерального плану здійснюється з метою 

створення оптимальних санітарно гігієнічних і мікрокліматичних умов, підготовки 

території під будівництво доріг, споруд, малих архітектурних форм, об’єктів 

культурно- побутового призначення та житлових будинків.  

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 
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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; 

-  збереження й використання ґрунтового шару при насипах і виїмках. 

Схема розроблена за принципами максимального збереження існуючого 

рельєфу та мінімального його перетворення, враховуючи інженерні та архітектурно-

планувальні вимоги. 

Схема вертикального планування  

Рішенням генерального плану, в основному, зберігається існуюче вертикальне 

планування поверхні землі. 

При розробці схеми за основу було взято відмітки існуючого рельєфу, 

відмітки доріг з твердим покриттям. 

Схемою передбачається: 

- забезпечення відведення поверхневих вод; 

- відображення проектних відміток в точках перехрещення осей вулиць та в 

характерних місцях; 

- забезпечення та дотримання нормативних поздовжніх ухилів на вулицях та 

проїздах, що регулюють швидкість води і виключають ерозію на прилеглих 

територіях; 

- створення безпечних умов руху транспорту, пішоходів, мало-мобільних груп 

населення; 

Поздовжні профілі вулиць запроектовані з ухилом від 5‰ до 7‰. Поперечні 

ухили по дорогах, проїздах і тротуарах прийняті 20‰ для асфальтобетонного 

покриття. Основні параметри плану, поперечного і поздовжнього профілів вулиць 
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прийнято відповідно до рекомендацій ДБН В.2.3-5-2001 «Вулиці та дороги 

населених пунктів». 

 

2.11 Протипожежні заходи 

При розробці генерального плану враховувались вимоги пожежної безпеки у 

відповідності з розробленими МВС України «Правилами пожежної безпеки 

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

Існуючий стан 

На теперішній час село Шевченкове знаходиться в районі виїзду 57-ДПРЧ, що 

територіально розташований за адресою: провулок Жолобок, 16а, смт. Краснокутськ 

Богодухівського району Харківської області, на відстані, орієнтовно, 13-14 км. 

Орієнтовний час прибуття 20-25 хв (згідно довідки Головного управління державної 

служби України з надзвичайних ситуацій у Харківський області №010/153/2675 від 

21.10.2020 р). Лісових масивів в селі та поблизу  села (на відстані 100 м від 

проектної межі) немає. 

Проектні рішення 

У відповідності до Кодексу цивільного захисту України, забезпечення 

пожежної безпеки при проектуванні та забудові населених пунктів, будівництві, 

розширенні, реконструкції та технічному переоснащенні підприємств, будівель і 

споруд покладається на органи архітектури, замовників, забудовників, проектні та 

будівельні організації. 

Дотримання вимог пожежної безпеки у плануванні і забудові території села 

Шевченкове здійснюється відповідно до: 

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

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

- «Правила пожежної безпеки України», затверджених наказом 

Міністерства Внутрішніх справ України від 30.12.2014 р. № 1417 та ДБН Б.2.2-

12:2019 «Планування і забудова територій»; 
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- ДБН В.1.1.7-2016 «Пожежна безпека об’єктів будівництва»; 

- «Правил охорони електричних мереж», затверджених постановою 

Кабінету міністрів України від 04.03.1997 р. № 209 та іншою чинною 

нормативною документацією. 

На розрахунковий період проектом пропонуються такі містобудівні 

протипожежні заходи: 

- формування житлових утворень, що розділяються системою доріг 

(відстані між вулицями сільських населених пунктів з присадибною 

забудовою I і II ступеня вогнестійкості повинні бути не більше - 500 м);  

- організація безперервної системи вулиць і доріг для забезпечення 

транспортних зв’язків між житловими забудовами; 

- дотримання нормативної протипожежної відстані між будинками і 

спорудами; 

Оскільки найближче ДПРЧ знаходиться на відстані 13-14 км та приїжджає 

більше ніж за 20 хв, що перевищує норму згідно з ДБН Б.2.2-12:2019 п. 15.1.3, тому 

доцільно розмістити пожежне депо на території села. В подальшому це пожежне 

депо може обслуговувати прилеглі села – Бузове та Кустрорівку. 

В рамках реалізації містобудівної документації визначено необхідні заходи 

для забезпечення пожежної безпеки населеного пункту, а саме: 

1) Реалізацію повноважень органів місцевого самоврядування щодо  

вирішення  питань організаційно-правових та інших заходів; 

1.1 Забезпечення зв'язку й оповіщення населення про пожежу; 

1.2 Організацію навчання населення заходам пожежної безпеки та пропаганду 

в області пожежної безпеки, сприяння поширенню пожежно-технічних знань; 

1.3 Установка щитів у громадських місцях з первинними засобами для гасіння 

пожежі, 

2) Розроблення і здійснення заходів щодо забезпечення пожежної безпеки 

об'єктів належного стану джерел протипожежного водопостачання, утримання у 
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належному стані засобів забезпечення пожежної безпеки житлових і громадських 

будівель, що знаходяться в комунальної власності; 

3) Забезпечення безперешкодного проїзду пожежної техніки до місць пожежі. 

3.1 Забезпечити зручні під'їзди для пожежних машин до житлових, 

громадських будівель і пожежних резервуарів; 

3.2 При наявності на території об'єкта або поблизу нього (у радіусі 200 м) 

природних або штучних вододжерел (річки, озера, басейни, градирні тощо) до них 

повинні бути влаштовані під'їзди з майданчиками (пірсами). Оскільки русло  річки, 

що знаходиться за межами села майже пересохло, воно не може використовуватися 

для потреб пожежогасіння. 

3.3 Підтримання у належному стані під'їздів до джерел і водозабірних 

пристроїв покладається на відповідні організації та на органи місцевого 

самоврядування. 

3.4 Проїзди та внутрішньо-майданчикові шляхи повинні мати тверде покриття. 

3.5 При проектуванні проїздів і пішохідних шляхів необхідно забезпечувати 

можливість проїзду пожежних машин до житлових і громадських будинків, у тому 

числі із вбудовано-прибудованими приміщеннями, і доступ пожежників з 

автодрабин або автопідйомників у будь-яку квартиру чи приміщення. Конструкція 

дорожнього одягу проїздів для пожежної техніки повинна бути розрахована на 

навантаження від пожежних автомобілів. Тупикові проїзди повинні закінчуватися 

майданчиками для розвороту пожежної техніки розміром не менш ніж 12 х 12 

метрів. Максимальна протяжність тупикового проїзду не повинна перевищувати 150 

метрів. 

4) Забезпечення нормативних протипожежних розривів між будівлями та 

спорудами, інженерних мереж: 

4.1 Витримати  протипожежні відстані між будівлями та спорудами різного 

призначення у відповідності до вимог табл. 15.2 ДБН Б.2.2-12:2019. 
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4.2 При новому будівництві необхідно додержуватись протипожежних 

відстаней між будівлями і спорудами в залежності від ступеня вогнестійкості та 

інших вимог; 

4.3 Виключити розташування будівель та споруд різного призначення з 

охоронної зони повітряної лінії електропередачі у відповідності до вимог п.11.3.9 

ДБН Б.2.2-12:2019. Виконати заходи по перенесенню повітряних ліній 

електропередачи та\або змінити на кабельні мережі. 

4.4 Додержуватись відстаней від найближчих підземних мереж у відповідності 

до Додатку И.2 ДБН Б.2.2-12:2019. У відповідності з будівельними нормами і 

правилами всі інженерні мережі (водоводи, каналізаційні, лінії електропередачі, 

газопроводи, лінії зв'язку) необхідно забезпечити санітарними та охоронними 

зонами, щоб уникнути пошкоджень, аварій та інших можливих несправностей та 

нещасних випадків. 

4.5 Додержуватись відстаней від комплектних трансформаторних підстанцій у 

відповідності до вимог табл. 15.9 ДБН Б.2.2-12:2019. 

5. Зовнішнє гасіння пожеж сельбищних зон передбачити від пожежних 

гідрантів і резервуарів відповідно до діючих норм та вимог, з урахуванням 200м 

радіусу обслуговування та прокладання  рукавних  ліній  по  дорогах  з  твердим  

покриттям  у  відповідності  до  вимог  п.12.16, п .13.3.4 ДБН В 2.5-74:2013. 

Для гасіння пожежі та захисту будівель на території села Мар’ївка 

запроектовані: протипожежні резервуари, кільцева схема водопостачання.  

Зовнішнє протипожежне водопостачання 

Проектними рішеннями забезпечена кільцева система зовнішнього 

протипожежного водопостачання за рахунок об’єднання господарчо-питного 

водопроводу з протипожежнім. Діаметр труб запроектовано не менше ніж 100 мм. 

На існуючий та запроектованій мережі водопроводу в оглядових колодязях 

передбачається встановлення пожежних гідрантів з радіусом обслуговування не 

більше ніж 150 м. 
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Пожежні гідранти слід встановлювати уздовж вулиць та автомобільних доріг 

на відстані не більше 2.5 м від краю проїжджої частини дороги, але не ближче 5 м 

від стін будівель. 

Тупикові проїзди повинні закінчуватися майданчиками не менше ніж 12х12 

метрів для розвороту пожежних машин. 

Витрати води на зовнішнє пожежогасіння житлових та громадських 

будинків на одну пожежу та кількість одночасних пожеж слід визначати згідно з 

таблицею 3 ДБН В.2.5-74-2013. 

Враховуючі чисельність населеного пункту - 46 осіб, витрати води на 

зовнішнє пожежогасіння, при кількості одночасних пожеж (одна пожежа) – 5 л/с, 

при забудові будівлями висотою до двох поверхів включно. 

Необхідний  об'єм води на потреби пожежогасіння громадських та житлових 

будинків зберігається у запроектованих пожежних резервуарах та розрахований на 

3-х годинну тривалість гасіння пожежі при витраті 10 л/сек, згідно ДБН В.2.5-

74:2013 табл.4: 

Vпож.заг.=1 х 10 х 60сек х 60хв х 3 год = 108.0 м3 

 

(для розрахунку прийнята найбільша витрата води, а саме 10 л/с) 

Приймаємо 2 резервуари на 55 м3 кожен. 

Більш детально рішення по зберіганню протипожежного запасу води а 

також рішення, необхідні для досягнення необхідної витрати води 

розробляються у наступних стадіях проектування (проект, робоча 

документація). 

Пожежні резервуари або водойми слід розміщувати за умови обслуговування 

ними будівель, які знаходяться в радіусі 200 м. Для збільшення радіуса 

обслуговування допускається прокладання від резервуарів тупикових трубопроводів 

довжиною не більше ніж 200 м, з урахуванням виконання наступних вимог: 
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- діаметр трубопроводу (який з’єднує резервуар з приймальним колодязем) за 

розрахунком, але не менше ніж 200 мм; 

- перед приймальним колодязем на з’єднувальному трубопроводі встановити 

колодязь із засувкою. 

Відстань від точки забору води до будівель III - V ступенів вогнестійкості – 30 

м, до будівель І та II ступенів вогнестійкості - не менше ніж 10 м. 

Основними напрямками перспективного вдосконалення зовнішнього 

протипожежного водопостачання є: 

- будівництво протипожежного водопроводу, протипожежних резервуарів; 

- пристосування господарських джерел водопостачання для цілей 

пожежогасіння; 

- пристосування природних водних джерел для цілей пожежогасіння. 

 

Ступінь вогнестійкості об’єктів села  

Табл. 2.8 

№ 

п/п 

Назва об’єкта  Ступінь 

вогнестійкості 

1 Відділення зв’язку, суміщений з відділенням банку ІІ 

2 Магазин продовольчих та непродовольчих товарі 

суміщений з аптекою 

ІІІ 

3 Склади  

4 Пожежне депо ІІ 

5 Житлові будинки ІІІ 
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2.12. Пропозиції щодо охорони навколишнього природного середовища, 

подолання та запобігання проявів негативних природно-техногенних факторів 

для поліпшення життєвого середовища 

Заходи з охорони навколишнього природного середовища 

З метою охорони і оздоровлення навколишнього природного середовища, у 

проекті генерального плану села Шевченкове рекомендовано виконати ряд 

планувальних і технічних заходів. Намічений комплекс заходів повинен 

реалізовуватись через дію законів України щодо екологічного стану та санітарно-

епідеміологічного контролю території, органів місцевого самоврядування та 

реалізації заходів, що визначаються районною та обласною екологічними 

програмами. 

Заходи, що впливають на всі компоненти середовища і в цілому 

покращують санітарно-гігієнічні умови: 

- закрити діючі кладовища на території села, з метою зменшення 

санітарно захисних зон з 300 метрів до 100 м; 

-  встановлення та організація санітарно-захисних зон до житлової 

забудови (в межах санітарно-захисних зон забороняється нове житлове будівництво, 

капремонти існуючих житлових будинків з добудовою та перебудовою і 

передбачається озеленення смугами зелених насаджень); 

-  інженерна підготовка території та вертикальне планування, благоустрій, 

озеленення, влаштування твердого покриття вулиць, доріг. 

Заходи, що покращують стан повітряного басейну: 

-  покращення дорожнього покриття сільської вуличної мережі; 

- поточний догляд за зеленими насадженнями загального користування; 

-  озеленення зовнішніх доріг та санітарно-захисних зон; 

-  озеленення території села. 
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Заходи, що покращують стан земель: 

-  організація централізованої планово-регулярної системи (за графіком) 

санітарного очищення населеного пункту; 

- облаштування спеціально обладнані майданчики для розміщення 

контейнерів для тимчасового зберігання ТПВ, в достатній кількості; 

-  впровадження роздільного збирання твердих побутових відходів: 

пластик, скло, папір, металеві та алюмінієві банки, текстиль, органічні відходи. 

 Заходи, що покращують стан водного басейну: 

-  інженерний благоустрій села, санітарне очищення; 

-  опорядження та облаштування заболочених понижених територій, що 

сприятиме зниженню потенційної небезпеки анафелогенності території. 

 

 

2. 13 Пропозиції щодо збереження та охорони нерухомих пам’яток 

культурної спадщини, територій, що мають статус земель 

історико-культурного призначення 

Територія села Шевченкове не має статусу земель історико-культурного 

призначення. Згідно з інформацією  Департаменту культури і туризму Харківської 

обласної державної адміністрації (лист від 22.10.2020 р. № 05.25/2276), об’єкти 

археології та монументального мистецтва відсутні але наявна пам’ятка історії 

місцевого значення – Братська могила, охоронний № 1125, взята на облік рішенням 

виконавчого комітету Харківської обласної ради депутатів трудящих від 

25.01.1972р. Охоронна зона не визначена. 

Будівельні, меліоративні, шляхові та інші роботи, що можуть призвести до 

руйнування, знищення чи пошкодження об’єктів культурної спадщини, проводяться 

тільки після повного дослідження цих об’єктів за рахунок коштів замовників 

зазначених робіт. 
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Якщо під час проведення будь-яких земляних робіт виявлено знахідку 

археологічного або історичного характеру, виконавець робіт зобов’язаний зупинити 

їх подальше ведення і протягом однієї доби повідомити про це орган охорони 

культурної спадщини, на території якого проводяться земляні роботи. 

Використання території, розміщення ,будь-яких установ здійснюється 

відповідно до вимог Закону України «Про охорону культурної спадщини». 

 

 

2.14 Рекомендації щодо встановлення режиму використання території, 

визначених для містобудівних потреб 

Погоджений та затверджений генеральний план села є базовим документом 

для розроблення інших містобудівних та проектних матеріалів, галузевих схем. 

На базі затвердженого генерального плану, відповідно до Закону України 

"Про регулювання містобудівної діяльності", в подальшому розробляється: 

– план земельно-господарського устрою населеного пункту; 

– план зонування села або детальний план територій села; 

– проект встановлення меж. 

Даним генеральним планом не передбачається зміна цільового призначення 

земель. За функціональним призначення територія поділена на наступні зони: 

житлової та громадської забудови, інженерної інфраструктури, територія зелених 

насаджень загального користування та сільськогосподарська виробнича територія.  

Використання територій визначених для майбутніх містобудівних потреб буде 

ефективне лише в разі подальшого розроблення проектної документації: 

- зонінгу, детального плану території; 

- розроблення проекту землеустрою для встановлення нових меж села на 

основі затвердженого генерального плану; 

- розроблення комплексної схеми благоустрою села; 
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- розроблення проектної документації на будівництво нових інженерних 

мереж та розвиток вуличної мережі села, із поліпшеним покриттям доріг та 

створенням тротуарів для пішоходів; 

- виконання інженерної підготовки території; 

- дотримання санітарно-гігієнічних умов в населеному пункті, із 

залученням міської техніки спеціального призначення на договірних засадах. 

 

2.15 Рекомендації щодо розроблення плану зонування території або 

черговості виконання плану зонування її окремих частин та детальних планів 

територій 

Метою зонінгу є визначення умов та обмежень використання територій у 

межах визначених зон. В основу правил зонування території покладено такі засади, 

які б забезпечували функціональну, соціально-економічну, екологічну, планувальну, 

естетичну сумісність всіх існуючих або перспективних видів її використання і 

забудови та найбільше б відповідали інтересам її розвитку. 

Правила зонінгу дозволяють зміну використання земельної ділянки її 

власнику чи орендарю в залежності від прибутковості чи попиту на ринку даного 

виду використання. 

План зонування території є складовою генерального плану населеного пункту. 

Включає в себе, згідно з концепцією генерального плану, організацію умов, норм та 

стандартів забудови земель, проектування та розташування будинків на землі, 

відповідно до функціональних зон населеного пункту. Він дозволяє особам, які 

мають право володіти, використовувати та забудовувати земельні ділянки, знати від 

самого початку, які типи використання, споруди чи будинки можуть бути 

встановлені ними на даній території. Це також дає змогу вибирати із кількох 

варіантів найбільш прийнятий, що в кінцевому результат дає власнику чи орендарю 

можливість отримання прибутку. 
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Кожна зона розглядається з позиції досягнення функціональної цілісності, а 

також економічної і соціальної достатності. 

План зонування території розробляється у складі генерального плану села 

Шевченкове (Том 2). 

Конкретизація функцій територій, а також обґрунтування щодо застосування 

допустимих функцій відбувається під час розроблення детальних планів території. 

 

 

 

2.16 Основні техніко-економічні показники генерального плану 

Табл. 2.9 

№ Назва показника 
Одиниця 

виміру 

Існуючий 

стан 
Етап 15-20 р. 

1 2 3 4 5 

1 Населення осіб 7 46 

2 
Територія в межах населеного 

пункту, всього: 
га 39,6 40,8 

 у т. ч.: житлової забудови, всього: « 4,05 7,209 

 садибної « 4,05 7,209 

 Громадської забудови, всього « - 0,073 

 Виробничої, всього « - 0,36 

 Комунальної, всього « 0,6 0,8 

 
Транспортної інфраструктури, 

всього 
« 1,43 1,6 

 у т. ч. вулично-дорожної мережі « 1,43 1,6 

 
Ландшафтно-рекреаційної та 

озелененої, всього 
« 10,09 1,79 

 в т. ч. загального користування « 10,09 1,79 



 ‘ 

     Генеральний план та план зонування території (у складі генерального 
плану) села Шевченкове Богодухівського району (колишнього 

Краснокутського району)  Харківської області 
Генеральний план 

Том I 
14-20-ГП. ПЗ 

Аркуш 

     

72 
Вим. Аркуш № докум. Підпис Дата 

 

 Водних поверхонь (в межах села) « - - 

 Сільськогосподарських угідь « 23, 435 29,03 

 Інші території    

3 
Житловий фонд, всього: 

 

тис.м2 1,4 3,3 

Кількість 

будинків 
11 30 

 
Розподіл житлового фонду за 

видами забудови: 
   

 садибна « 1,4 3,3 

 
Середня забезпеченість населення 

загальною площею 
м2/чол. 200 71,7 

4 Нове житлове будівництво, всього: 

тис.м2 - 1,9 

Кількість 

будинків 
- 19 

 одноквартирне садибне « - 19 

5 
Об`єкти громадського 

обслуговування: 
   

 Відділення зв’язку операцій
не місце 

- 2 

 Магазин 
м2 торгі-
вельної 
площі 

- 25 

 Аптека (в приміщенні магазину) 
м2 торгі-
вельної 
площі 

 25 

 Пожежні депо, всього 

об’єкт/по

-жежних 

автомобі-

лів 

- ½ 
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6 
Вулично-дорожня мережа та 

транспорт населеного пункту 
   

 Довжина вулиць і доріг, всього км 2,6 2,33 

 зовнішнього транспорту « 1,166 1,166 

 
для сільських вулиць і доріг усіх 

категорій 
« 1,44 1,163 

 Щільність вулиць і доріг, всього км/км² 501,35 372,36 

 зовнішнього транспорту « 166,57 148,71 

 
для сільських вулиць і доріг усіх 

категорій 
« 334,78 223,65 

 

Довжина подвійного шляху ліній 

міського (сільського) 

пасажирського транспорту, всього 

км - 2,33 

 у т. ч автобуса « - 2,33 

 
Щільність мережі наземного 

пасажирського транспорту 
км/км2 1,4 1,4 

7 Інженерне забезпечення    

 Водопостачання    

 Сумарний відпуск води 
тис. м3/ 

добу 
- 0,00949 

 Водовідведення 
тис. м3/ 

добу 
- 0,00797 

 Електропостачання 
млн. кВт 

х год./ рік 
- 0,167 

 
Газопостачання 

річні витрати газу, всього 

тис. 

м3/рік 
- 12,925 

8 Інженерна підготовка території    
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Освоєння за торфованих і 

заболочених територій 
га - - 

9 Санітарне очищення території    

 
Обсяги твердих побутових відходів, 

всього: 
тис. т/рік 0,0021 0,0138 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВИХІДНІ ДАНІ 
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ГРАФІЧНА ЧАСТИНА 
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