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218 - ДПТ/27.07.2018-СТ Склад тому стор. 2 

218 - ДПТ/27.07.2018-СП Склад проекту стор. 3 
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218 - ДПТ/27.07.2018-ВУ 
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проектування 
стор. 5 
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СКЛАД ПРОЕКТУ 
 

№ п/п Позначення Найменування Примітка 

 Текстові матеріали   

 
218-ДПТ/27.07.2018-

ПЗ 
Пояснювальна записка  

 Графічні матеріали   

1 218-ДПТ/27.07.2018 

Схема розташування 

території в планувальній 

структурі населеного 

пункту 

 

2 218-ДПТ/27.07.2018 

План існуючого 

використання території. 

Опорний план. Схема 

існуючих планувальних 

обмежень  М 1:500. 

 

3 218-ДПТ/27.07.2018 

Проектний план. Схема 

організації руху 

транспорту і пішоходів  

М 1:500. Поперечні 

профілі  вулиць і проїздів. 

М 1:200. 

 

4 218-ДПТ/27.07.2018 

Схема інженерної 

підготовки території та 

вертикального 

планування. М 1:500. 

 

5 218-ДПТ/27.07.2018 
Схема інженерних мереж, 

споруд. М 1:500. 
 

6 218-ДПТ/27.07.2018 Візуалізація  
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Містобудівна документація «Детальний план території земельної 

ділянки за адресою: с. Лозова, вул. Молодіжна для будівництва і 

обслуговування житлових будинків, господарських будівель та споруд» 

Хмільницького р-ну, Вінницької області» набирає чинності після розгляду 

і затвердження його у відповідності з чинним законодавством України.  
 

 

 

 

 

 

Відомості про учасників проектування 
 

  Розділ проекту Посада Прізвище Підпис 

 

 

Пояснювальна 

записка 

 

 

ГАП 

 

Архітектор – автор 

проекту 

 

Технік-архітектор 

 

В. М. Потапенко 

 

О. М. Танасійчук 

 

О.В. Тисюк 

 

 

Графічні 

матеріали 

 

 

ГАП 

 

Архітектор – автор 

проекту 

 

Архітектор 

 

Технік-архітектор 

 

 

В. М. Потапенко 

 

 

О. М. Танасійчук 

 

Р.В. Слободинський 

 

О.В. Тисюк 
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Зміст пояснювальної записки 

Позначення Найменування Арк. 

1 2 3 

        Пояснювальна записка (том 1)  

218-ДПТ/27.07.2018 Загальні положення 10 

Розділ 1 
Стислий опис природних, соціально-економічних та 

містобудівних умов. 
13 

1.1 Природно-кліматичні умови. 15 

1.2 Природні умови 15 

1.3 Територія водних об’єктів. 17 

1.4 Інженерно-будівельні та економічні умови. 17 

1.5 Опис земельної ділянки проектного об’єкту. 18 

1.6 
Оцінка реалізації діючого генерального плану с. 

Лозова 
19 

1.7 Містобудівні умови. 19 

Розділ 2 

Оцінка існуючої  ситуації: стану  навколишнього  

середовища, використання території, 

характеристика будівель, об’єктів  культурної  

спадщини, земель історико-культурного  

призначення, інженерного  обладнання, транспорту, 

озеленення та благоустрою, планувальних  

обмежень.  

19 

2.1. Стан навколишнього середовища. 21 

2.2. Функціональне використання території. 22 

Розділ 3 

Розподіл території за функціональним 

використанням, розміщення забудови на вільних 

територіях, структура забудови, яка пропонується 

(поверховість, щільність). 

23 

Розділ 4 Характеристика видів використання територій. 24 

Розділ 5 

Пропозиції щодо встановлення режиму забудови 

територій, передбачених для перспективної 

містобудівної діяльності. 

 

 

24 
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Розділ 6 
Переважні, та супутні види використання  території, 

містобудівні умови та обмеження. 
25 

Розділ 7 Основні принципи планування і забудови території. 26 

Розділ 8 Житловий фонд та розселення. 27 

Розділ 9 
Система обслуговування населення, розміщення 

основних об’єктів обслуговування. 
28 

Розділ 10 

Вулично-дорожня мережа, транспортне 

обслуговування, організація руху транспорту і 

пішоходів та велосипедних  доріжок, розміщення 

гаражів і автостоянок. 

29 

Розділ 10.1 
Заходи по забезпеченню доступу маломобільних 

груп населення. 
30 

Розділ 11 
Інженерне забезпечення, розміщення магістральних 

інженерних мереж та споруд. 

 

31 

Розділ 12 
Інженерна підготовка та інженерний захист 

території, використання підземного простору. 
32 

Розділ 13 Комплексний благоустрій та озеленення території. 
 

33 

Розділ 14 
Охорона навколишнього природного середовища 

(Стратегічна екологічна оцінка) 
34 

14.1 

Характеристика поточного стану довкілля, у тому 

числі здоров’я населення та прогнозні зміни цього 

стану. 

34 

14.1.1 Стан атмосферного повітря 34 

14.1.2 Водні ресурси та їх використання 35 

14.1.3 Земельний фонд та стан ґрунтів 36 

14.1.4 Накопичення промислових відходів 38 

14.1.5 Стан здоров’я населення та демографічні показники 39 

14.2 

Характеристика стану довкілля, умови 

життєдіяльності населення та стану його здоров’я 

на територіях, які ймовірно зазнають впливу від 

впровадження документу державного планування 

42 

14.3 

Екологічні проблеми та ризики впливу на здоров’я 

населення , які стосуються документу державного 

планування. 

43 

14.4 
Опис наслідків для довкілля, у тому числі для 

здоров’я населення. 
44 
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14.5 

Зобов’язання у сфері охорони довкілля, у тому 

числі із запобіганням негативного впливу на 

здоров’я населення, встановлені на міжнародному, 

державному та інших рівнях.  

44 

14.6 Обґрунтування виправданих альтернатив. 45 

14.7 

Заходи, що передбачається вжити для запобігання, 

зменшення та пом’якшення негативних наслідків 

виконання документу державного планування. 

46 

14.8 

Заходи, що передбачені для здійснення моніторингу 

наслідків виконання документу державного 

планування. 

 

14.9 
Опис ймовірних транскордонних наслідків для 

здоров’я населення.  
47 

14.10 Резюме нетехнічного характеру для громадськості. 47 

14.11 
Містобудівні заходи щодо поліпшення стану 

навколишнього  середовища. 
49 

Розділ 15 
Заходи щодо реалізації детального плану на етап              

від 3 до 7 років.  
51 

Розділ 16 

Матеріали проведених досліджень та проектних 

робіт виконаних спеціалізованими організаціями (за 

наявності).  

51 

Розділ 17 Пожежна безпека 51 

Розділ 18 
Основні техніко-економічні показники детального 

плану території. 
53 

218 -ДПТ/2018 Вихідні дані 
55-

57 

46 
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ПРЕАМБУЛА  

ДО  ПОЯСНЮВАЛЬНОЇ ЗАПИСКИ ТА МІСТОБУДІВНОЇ КОНЦЕПЦІЇ 

ВИРІШЕННЯ ЗАВДАННЯ  ДЕТАЛЬНОГО ПЛАНУ ТЕРИТОРІЇ 

(вказівки та пропозиції стосовно розроблення 

ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНУ с. Лозова)  

    Міркування, викладенні в подальшому змісті,  не передбачені 

змістом, складом та завданням розроблення ДПТ, але мають безпосереднє 

значення та вплив на принципові, можна сказати – базові, вирішення 

концепції Детального плану житлової забудови. 

               Данні  позиції викладені з точки зору власного досвіду, знань, 

практики, а також теорії в сфері містобудування, урбаністики, 

геоструктурного і економіко-географічного розвитку поселень  на сучасному 

етапі та на перспективу. 

 

          Досвід і практика вчать і вимагають, що - без аналізу 

містобудівної ситуації населеного пункту в цілому, вирішення 

містобудівної концепції розвитку окремих територій, в складі 

планувальної структури села (в даному випадку) – не можливе. 

         Вирішення актуальних проблем для с. Лозової полягає в 

формуванні цілісної містобудівної програми по відродженню та 

реалізації життєздатних функцій поселення з огляду перспективного 

розвитку на майбуття, котре ґрунтується на історичних засадах , 

притаманних даній місцевості. Окрема територія не вирішує всіх 

проблем, але може слугувати певним поштовхом – «паротягом» в їх 

вирішенні. Як молода трава спокушає своєю зеленню і дурманним 

смаком та запахом перед тим, як пожовкнути, так і нове житлове 

утворення спонукатиме перспективний розвиток села в нових 

тенденціях осучасненого суспільного розвитку і майбуття населення 

цієї територіальної громади.   

 

Автор проекту – архітектор______________Танасійчук О.М. 
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Загальні положення. 

 

Підстави для розроблення детального плану території: 

Детальний план території земельної ділянки за адресою: с. Лозова, вул. 

Молодіжна для будівництва і обслуговування житлових будинків, 

господарських будівель та  споруд розроблено на підставі вихідних даних: 

 

1. Рішення 17 сесії 7 скликання Лозівської сільської ради 

Хмільницького району Вінницької області від 29.01.2018 р. на розроблення 

детального плану території земельної ділянки розташованої за адресою с. 

Лозова вул. Молодіжна для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд; 

2. Завдання на розроблення  Детального плану території земельної 

ділянки за адресою: с. Лозова, вул. Молодіжна для будівництва і 

обслуговування житлових будинків, господарських будівель та споруд; 

 

3. Додаток до завдання на розробку Детального плану території 

земельної ділянки, розташованою за адресою: с. Лозова, вул. Молодіжна для 

будівництва і обслуговування житлових будинків, господарських будівель та 

споруд; 

4. Лист Державної служби України з питань безпечності харчових 

продуктів та захисту споживачів Головне управління 

Держпродспоживслужби у Вінницькій області від 13.08.2018 р. №02-6.03-

16/3940; 

5. Лист Держгеокадастру, Головне управління Держгеокадастру у 

Вінницькій області від 10.08.2018 р. №0-2-0.331-11384/2-18; 

6. Лист Держгеокадастру, Головне управління Держгеокадастру у 

Вінницькій області, Відділ у Хмільницькому районі від 15.08.2018 р. 

№763/419-18-0.331; 

7. Лист Департаменту агропромислового розвитку, екології та 

природних ресурсів Вінницької ОДА від 29.08.18 р. №09-01-12/7144; 

8. Лист відділу містобудування, архітектури, житлово-

комунального господарства та інфраструктури Хмільницької РДА 

Вінницької області від 24.09.2018 №01-04/295; 

9. Лист Управління культури і мистецтв Вінницької ОДА від 

31.08.2018 № 3884/02-25. 

10. Лист Виконавчого комітету Лозівської сільської ради 

Хмільницького району Вінницької області від 20.07.2018 р. №566 
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11. Лист Виконавчого комітету Лозівської сільської ради 

Хмільницького району Вінницької області від 20.07.2018 р. №567 

12. Лист Виконавчого комітету Лозівської сільської ради 

Хмільницького району Вінницької області від 20.07.2018 р. №568 

13.  Лист Лозівської сільської ради Хмільницького району 

Вінницької області від 11.09.2018 р. №645 

14.  Лист Лозівської сільської ради Хмільницького району 

Вінницької області від 11.09.2018 р. №646 

15.  Лист Лозівської сільської ради Хмільницького району 

Вінницької області від 02.10.2018 р. №697 

16.  Схема місця розташування арт. свердловини для забезпечення 

водопостачання села Лозова Хмільницького р-ну Вінницької обл., на 

території Лозівської сільської ради. 

17.  Викопіювання з чергового кадастрового плану Лозівської 

сільської ради Хмільницького району. 

18.  Викопіювання із генерального плану с. Лозова. 

19.  Паспорт населеного пункту села Лозова. 

 

Мета роботи 

  

 Детальний план території підготовлений на основі: 

-  топо-геодезичної зйомки М 1:500; 

- геокадастрової інформації; 

- вихідних даних та намірів «Замовника». 

Територія детального плану визначена в межах вулиць і доріг 

сельбищної  території населеного пункту і обмежена: 

З півночі - дорогою загального користування О-02-23-06 Хмільник – 

Лозова - Гулі, що проходить через село Лозова, вул. Молодіжна (головна 

вулиця); 

 зі сходу, півдня і заходу - існуючими польовими дорогами та 

земельними ділянками, наданими у власність, або користування. 

 Зі сходу та із заходу територію ділянки під садибну забудову 

обмежують смуги зелених насаджень, що сформувались у виярках. 

  Діючий генеральний план  с. Лозова, розроблений Винницьким 

филиалом Державного проектного институту «Гипрогражданпромстрой»  

«Госстроя УССР» в 1970  р., (ГАП Новакова М.І.), не охоплює територію, 

для якої розробляється детальний план території. 
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Мета розробки детального плану – встановити межі земельної ділянки 

із послідуючим її розплануванням під садибну забудову. 

Основним завданням розроблення детального плану є розпланування 

земельної ділянки площею 5,43га  в існуючій планувальній структурі 

населеного пункту під садибну забудову (20 садибних ділянок), яка 

забезпечує рівень проживання і обслуговування мешканців на 

високоякісному комфортному сучасному рівні, відповідає новітнім підходам 

і принципам в містобудуванні, урбаністики розвитку територій, сучасним 

архітектурно-планувальним рішенням в проектуванні індивідуального житла,  

котре буде забезпечене  інженерно-транспортною структурою, має 

комунікації для задоволення життєвих потреб кожної родини в залежності 

від її демографічного складу.  

Забудову кожної садиби слід виконати за сучасними індивідуальними 

проектами, які базуються на нових методах, принципах  і технологіях, 

регіональних і місцевих традиціях, притаманних даній територіальній 

структурі. Це має бути оазис перспективного якісного житла для молодих 

сімей (адже – невипадково вулиця названа Молодіжна) і послугує 

позитивним прикладом перетворення та відродження с. Лозова тай  і сусідніх 

населених пунктів. При проектуванні житлових будинків слід застосувати 

найсучасніші технології щодо економного використання енергетичних 

ресурсів. 

Мета роботи – на основі аналізу сформованої генеральним планом 

населеного пункту, містобудівної ситуації та наявної містобудівної 

документації, детальним планом території передбачити: 

- розміщення садибної забудови на ділянці загальною площею 5,43 га 

для обслуговування житлових будинків та господарських будівель і споруд, 

орієнтовною площею садибних земельних ділянок  кожна по 0,2 - 0,25 га. 

- передбачити в першій лінії забудови (по вул. Молодіжній) можливість 

влаштування вбудовано-прибудованих приміщень громадського 

призначення. 

- розпланувати та впорядкувати вулично-дорожню мережу  планувальної 

структури житлової забудови по вул. Молодіжній; 

- врахувати принципові містобудівні та інженерно-транспортні рішення  

діючого генерального плану с. Лозова та передбачити принципові напрямки 

розвитку даної територоії; 

- визначити розпланування садибних житлових будинків в просторовій 

структурі житлової групи;  
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- передбачити забезпечення території необхідними мережами та 

об’єктами інженерної інфраструктури на сучасному етапі та на перспективу. 

 

 

Розділ 1. Стислий опис природних, соціально-економічних та 

містобудівних умов. 

- соціально-економічні умови 

    С. Лозова належить до давніх поширених малих  поселень Поділля. 

Розташоване на відстані 8 км від районного центру м. Хмільника та має 

органічні географічні, адміністративні, соціально-економічні зв’язки із ним. 

   С. Лозова належить до Лозівської сільської ради, на території села 

розташовані  об’єкти соціального і побутового обслуговування: 

 – загальноосвітня школа – дитячий навчальний заклад 1-3 ступенів на 

120 учнів; 

- дошкільний навчальний заклад – 20 дітей; 

- фельдшерсько-акушерський пункт (ФАП) – кількість працюючих – 1; 

- клуб  - – кількість працюючих – 1; 

- пункт видачі книг (кімната в приміщенні с/ради); 

- відділення зв’язку №72  – кількість працюючих – 4; 

- сільська рада (будівля); 

- магазин; 

- Антоніївський храм (30 прочан); 

- кладовище; 

а також 2 фермерські господарства:  1 - «Лозівське» та 2 - «Свелеса». 

  Село має дороги з твердим покриттям до об’єктів соціального 

забезпечення, спортивні майданчики розташовані на території  ЗОШ по вул. 

Дачній,  газифіковане.  

  Демографічний стан села:  

- кількість населення – 198 люд., із них – 68 чоловіків та 130 жін. статті. 

   На території села існує 137 дворів, з яких 76 пустують 

(використовуються як дачні). 

  Пріоритетним напрямком розвитку населеного пункту являється – 

«зелений туризм». 

 

- містобудівні та природні умови 

  Село Лозова сформувалось, як поселення, протягом кількох століть і 

має глибоке історичне коріння. Цьому сприяли природі і кліматичні умови, а 

саме – помірний клімат, протягом року із зрівноваженими температурами 
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влітку і взимку, наявність водних об’єктів – джерел, малої річки Вариводки, 

яка є  притокою р. Південний Буг, що протікає територією села, значної 

кількості запруд на ній, утворених природнім та штучним шляхом, родючих 

ґрунтів і близькість прадавніх лісів – відрогів Чорного Лісу. Характерною 

ознакою місцевості є активний рельєф, на  формоутворення  котрого 

вплинули наявні водні об’єкти.       Геопластика рельєфу виявлена у вигляді 

«хребтів» підвищених пагорбів, послідовно з’єднаних між собою, та 

видолинків, русел водних об’єктів, балок, байраків і ярків між ними, які 

утворюють містобудівний каркас поселення. Завдяки природним умовам і 

тектоніці рельєфу, сформувалась просторова структура села. Принцип 

формування розселення є дуже характерним для більшості населених пунктів 

Подільської височини та, зокрема – для Східного Поділля, до якого 

відноситься с. Лозова.  

Такий принцип розселення, а вірніше – поселення у вигляді осібних 

дворів (садиб, хуторів), полягає в тому, що двори із забудовою  

розташовуються на підвищених ділянках, вдовж гребенів і тим самим – 

формують вулично-дорожню мережу населеного пункту (просторовий 

планувальний каркас), а дворові ділянки з господарськими будівлями, 

садками й городами «спадають» по рельєфу до луків та водних об’єктів. 

Таким чином, в проектних рішеннях застосовано подібний метод 

розпланування садибних ділянок.   

   Територія детального планування загальною площею 5,43 га, під 

житлову забудову розташована в східній частині планувальної структури 

села Лозова, вздовж дороги загального користування О-02-23-06 Хмільник – 

Лозова - Гулі, що проходить через с. Лозова. Ділянка передбачена   для 

будівництва і обслуговування індивідуальних  житлових будинків садибного 

типу з господарськими будівлями і спорудами. 

Земельна ділянка загальною площею 5,43 га межує: 

- із півночі – з автомобільною дорогою загального користування О-

02-23-06 Хмільник – Лозова – Гулі, що проходить через село Лозова; 

- із півдня – обмежена межею населеного пункту та земельною 

ділянкою для ведення товарного сільськогосподарського виробництва 

(пай)знаходиться за межами населеного пункту с. Лозова;  

- із заходу – існуючою житловою забудовою;  

- зі сходу - межею населеного пункту за якою знаходиться  

земельна ділянка для ведення товарного сільськогосподарського виробництва 

(пай). 
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            Земельна ділянка використовувалась, як землі сільськогосподарського 

призначення – під пасовище.  

       Рельєф ділянки має виражений характер активної геотектоніки, 

яка сформована у вигляді підвищеної поверхні площини по середині ділянки 

із поступовим пониженням її в південно-східному та південно-західному 

напрямках. При цьому – активність ухилів в понижених ділянках 

активізується і зростає.   

    Із території ділянки відкриваються багатопланові просторові 

перспективи та краєвиди на південь, що є дуже характерною виразністю для  

природно утвореної і планувальної структури села Лозова та сусідніх 

населених пунктів. 

 

1.1.Природно-кліматичні умови.  
 

Згідно ДСТУ-Н Б В.1.1-27:2010 «Будівельна кліматологія», ділянка 

знаходиться в північно-західному районі (район І), згідно архітектурно-

будівельному кліматичному районуванню території України, клімат – 

помірно-континентальний, з м’якою зимою та теплим вологим літом. 

Середня  температура повітря січня мінус 5-8°С.  

Середня температура повітря липня +18-20°С. 

Нормативна глибина промерзання ґрунтів – 0,9 м. 

Сейсмічність майданчика до 6 балів. 

Кількість опадів за рік складає 550-700 мм. 

 

1.2. Природні умови. 

 Село Лозова розташоване в південно-західній частині Хмільницького 

району Вінницької області. 

Територія Вінницької області належить до басейну р. Південний Буг, 

по території, прилеглій до с. Лозова, протікає мала річка Вариводка, притока 

р. Південний Буг.  

В геоструктурному плані основна частина території Вінницької області 

припадає на південно-західну окраїну Українського кристалічного щита, 

складеного архей-протерозойськими метаморфічними породами.  

Тип території - долинно-балочний. Шифр агровиробничої групи 

ґрунтів - 37г, переважно ясно-сірих і сірих опідзолених слабо змитих 

легкосуглинкових ґрунтів. 
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 За флористичним районуванням територія Вінницької області 

відноситься до ботаніко-географічного району Правобережного Лісостепу. 

Переважають тут дубово-грабові ліси.  

У Хмільницькому районі зсувні процеси, що впливають на 

народногосподарські об’єкти, не виявлені. 

Територія села Лозова розташована на Подільській височині, яка 

характеризується помірним кліматом  пром року. 

Територія села Лозова, відповідно до схеми екомережі області, 

затвердженої рішенням 10 сесії 6 скликання Вінницької обласної ради «Про 

затвердження регіональної екологічної мережі Вінницької області» від 

14.02.2012р. №282,  частково входить до Березнянського регіонального 

центру біорізноманіття.  

Проектна земельна ділянка під садибну забудову  по вул. Молодіжна, 

за своїм місцем розташуванням (східна околиця с. Лозова), знаходиться в 

буферній зоні Березнянського регіонального центру біорізноманіття.  

На даній земельній ділянці проектними містобудівними та інженерно-

технічними рішеннями передбачається малоповерхова житлова забудова 

садибного типу із забезпеченням забудови та облаштуванням території (в 

межах ДПТ) комплексними інженерними, технологічними і технічними 

заходами та рішеннями по зменшенню впливу на навколишнє природнє 

середовище та довкілля.  

Ці заходи полягають в тому, що ділянка із забудовою забезпечується 

централізованими інженерними мережами водопостачання від проектної 

артезіанської свердловини, газо- і електропостачанням, влаштуванням 

самопливної каналізації побутових стоків на локальні очисні споруди, збору 

та відведенням поверхневих стоків самопливною каналізацією на очисні 

споруди. Всі дороги, житлові вулиці і проїзди виконуються із твердим 

покриттям, облаштовуються бетонними лотками  та водопропускними 

трубами вздовж їх проїзних частин і в місцях пропуску поверхневих дощових 

і талих вод, що збираються на проектній території та ділянках, розташованих 

вище по рельєфу, що забезпечить протидію  розмиванню проїзних частин, 

ерозії і та вимиванню ґрунтів. На території садибної забудови влаштовується 

контейнерний майданчик для роздільного збору сміття, що накопичується 

мешканцями житлової групи в процесі їх життєдіяльності, котре 

централізовано вивозиться (по мірі накопичення, або за встановленим 

графіком) на сміттєвий полігон, що розташований на відстані 5 км від даної 

земельної ділянки за с. Думенки на території Лозівської сільської ради.  
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Інженерні і сучасні технічні технології дозволяють звести до мінімуму  

шкідливі впливи на екологічний стан території та дозволяють зберегти 

навколишнє природне середовище, придатне для безпечного проживання 

людей. 

Згідно Закону України «Про Генеральну схему планування України», 

при розроблені ДПТ передбачені умови впливу на проектну ділянку, котра 

розташована в буферній зоні Березнянського екологічного коридору та  на 

картографічних матеріалах нанесені елементи екологічної мережі (арк. 3) 

буферна зона. 

1.3.  Територія водних об’єктів. 

 

На даній території, яка розглядається  детальним планом, водні об’єкти 

відсутні. По території сільської ради протікає мала річка Вариводка - притока 

р. Південний Буг, котра не має впливу на житлову проектну забудову. 

 

                      1.4.  Інженерно-будівельні  та економічні умови. 

 

- Інженерно-будівельні умови: 

Територія ділянки під садибну забудову сформувалась у вигляді  

природнього  водорозділу, що проходить майже по середині ділянки із 

значним пониженням в південному напрямку, де перепад висот складає 

понад 12м (в натурних відмітках – від 322,00 до 310,00м). Від гребеня 

водорозділу в південно-східному та південно-західному напрямках йде 

активне пониження рельєфу до відміток 303,0м і 301,0м. Поверхневі дощові і 

талі води з північніше розташованих ділянок існуючої забудови та із самої 

проектної ділянки збираються і відводяться по природно утворених балках 

вздовж проїздів із східної і західної сторін території.  

   Активний рельєф ділянки із значним перепадом висот від 301.0м до 

322.0 м на незначній відстані створює не зовсім сприятливі умови для 

водовідведення поверхневих вод з території,  та умов, що дозволяють вести 

всі види будівельно-монтажних робіт по індивідуальній малоповерховій 

забудові. З метою створення умов будівництва, експлуатації здійснюється 

часткова підсипка-зрізка  території для забезпечення нормативних ухилів 

проїзних частин, особливо це стосується південно-східної найнижчої частини 

ділянки.  
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   Земельна ділянка своєю північною межею прилягає до головної 

вулиці села - Молодіжної  і зі сходу та із заходу – проїздів, придатних для 

реалізації запропонованих намірів по забудові.  

   Близькість м. Хмільника дозволяє ефективно застосовувати і 

забезпечувати будівництво сучасними різноманітними доступними 

будматеріалами, а також робочою силою і технікою.  

- Економічні умови: 

   Економічно-вигідною є також доставка будь яких будматеріалів на 

майданчики будівництва. Цьому сприяє дорога загального користування  

О-02-23-06 Хмільник – Лозова - Гулі, що проходить через с. Лозова.  В 

реалізації забудови передбачається застосування місцевих будматеріалів, 

таких, як пісок, глина, камінь, деревина та будівельні вироби із них – цегла , 

кам’яні та бетонні блоки і інше.  

  

1.5.  Опис земельної ділянки проектного об’єкту. 

Земельна ділянка площею 5,43 га, розташована в східній частині села 

Лозова, вздовж дороги загального користування О-02-23-06 Хмільник – 

Лозова - Гулі, що проходить через с. Лозова.  

Місце розміщення земельної  ділянки  зазначено в графічній частині 

(див. схему розташування території у планувальній структурі населеного 

пункту арк. 1). 

Земельна ділянка орієнтовною площею 5,43 га належить до земель 

комунальної власності с. Лозова  Лозівської сільської ради Хмільницького 

району Вінницької області. 

Межовими знаками (межами) земельної ділянки є: 

- з півночі – автомобільна дорога загального користування О-02-

23-06 Хмільник – Лозова – Гулі; 

- з півдня – межа населеного пункту, а також обмежена земельною 

ділянкою для ведення товарного сільськогосподарського виробництва (пай), 

що знаходиться за межами населеного пункту с. Лозова;  

- із заходу –  існуюча житлова забудова;  

- зі сходу -  – межа населеного пункту за якою знаходиться 

земельна ділянка для ведення товарного сільськогосподарського виробництва 

(пай).  

             Ділянка характеризується  складним рельєфом, з абсолютними 

відмітками в межах від 296,00 м до 322,00 м. на відстані 270 - 280 м. На 
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земельній ділянці є зелені насадження – дерева та кущі самосіянці  

малоцінних порід та трав’яний покров. Максимальний перепад висот складає 

26.0 м із  пониженням з північного в південному напрямку. 

Поверхневі стоки дощових і талих вод, в межах території, відводяться 

по рельєфу на території з пониженим рельєфом до існуючих виярків-балок. 

На ділянці сформована мережа дорожньо-транспортної 

інфраструктури та інженерних мереж: 

- газопостачання; 

- електропостачання; 

- водопостачання; 

- водовідведення. 

             Вздовж ділянки ДПТ по вул. Молодіжній проходить ЛЕП - 10 кВ з 

обмеженнями (охоронною зоною) - 10 м (в кожну сторону від крайніх 

дротів).  

            На відстані  800 м від села Лозова розташована газорозподільна 

станція. 

 

1.6.  Оцінка реалізації діючого  

                  генерального плану с. Лозова 

  Рішення генерального плану с. Лозова, розробленого Вінницьким 

філіалом  Державного  проектного інституту «Гипрогражданпромстрой» в 

1970  р., (ГАП Новакова М.І.), на сьогодні, не реалізовані. Діючим  

генеральним планом земельна ділянка під забудову, що опрацьована  даним 

ДПТ,  не охоплена. 

ДПТ розроблений на  топо-геодезичній зйомці в М 1:500 з 

використанням  геокадастрової інформації, вихідних даних та намірів 

«Замовника». 

  Генеральний план с. Лозова потребує осучаснення, оскільки він не 

переглядався близько 48 років.  

1.7.  Містобудівні умови 

Містобудівні умови та обмеження забудови земельної ділянки: 

• санітарно-захисна зона – 100 м від сільськогосподарського 

підприємства, фермерське господарство «Лозівське»; 

• 1-й пояс зони санітарної охорони арт. свердловин – R=30 м; 

• охоронна зона ЛЕП 10кв – 10 м в кожну сторону від крайніх дротів; 

• очисні споруди (типу «Біотал») – 5 м (1-й варіант каналізування); 

• очисні споруди каналізації – 15 м (2-й варіант каналізування); 
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• охоронні зони інженерних мереж водопроводів - 5 м;  

 

Розділ 2. Оцінка  існуючої  ситуації: стану  навколишнього  

середовища, використання  території, характеристика будівель, об’єктів  

культурної  спадщини, земель  історико-культурного  призначення, 

інженерного  обладнання, транспорту, озеленення  та  благоустрою, 

планувальних  обмежень. 

    Територія, що відводиться під забудову житлової групи, 

розташована в східній частині села Лозова, вздовж дороги загального 

користування О-02-23-06 Хмільник – Лозова - Гулі, що проходить через с. 

Лозова.  

     Земельна ділянка орієнтовною площею 5,43 га перебуває у 

комунальній власності с. Лозова, Хмільницького району, Вінницької області. 

На даний час – використовується під громадське пасовище, вільна від 

забудови. Ділянка, за використанням, передбачається під житлову забудову з 

господарськими будівлями та спорудами. 

На ділянці частково сформована мережа дорожньо-транспортної 

інфраструктури та інженерних мереж: 

- газопостачання; 

- електропостачання. 

           Вздовж ділянки ДПТ по вул. Молодіжній проходить ЛЕП - 10 кВ з 

обмеженнями 10м (в кожну сторону від крайніх дротів). На відстані 800 м від 

села Лозова знаходиться газорозподільна станція. 

Земельна ділянка загальною площею 26,2558га  (в межах ДПТ)  межує: 

- із півночі – з автомобільною дорогою загального користування О-02-

23-06 Хмільник – Лозова – Гулі, що проходить через село Лозова; 

- із півдня – обмежена земельною ділянкою для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва (пай), що знаходиться за межами 

населеного пункту с. Лозова;  

- із заходу – з існуючою  житловою забудовою;  

- із сходу - обмежена земельною ділянкою для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва (пай), що знаходиться за межами 

населеного пункту с. Лозова;  

     Південно-західна частина ділянки ДПТ охоплена 100 – метровою  

СЗЗ сільськогосподарського підприємства - фермерське господарство 

«Лозівське» (див. арк. 1 графічної частини). 

  С. Лозова пов’язане транспортно-інженерною інфраструктурою з 

містом-курортом національного значення та адміністративним районним 
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центром м. Хмільник. 

              Ділянка характеризується складним рельєфом, з абсолютними 

відмітками в межах від 296,00 м до 322,00 м на відстані 270 - 280 м. 

Максимальний перепад висот складає 26.0м із пониженням з півночі на 

південь. 

На земельній ділянці є зелені насадження – дерева та кущі самосіянці  

малоцінних порід та трав’яний покров.  

             Землі історико-культурного призначення та об’єкти культурної 

спадщини на даній території відсутні. 

 

 

2.1. Стан навколишнього середовища 

 

    У межах території детального плану, але за межами земельної ділянки 

під будівництво об'єкти, що впливають на стан навколишнього природнього 

середовища присутні і для них встановлені санітарно-захисні зони, це – 

фермерське господарство «Лозівське»,  колишній колгосп, який фактично 

недієздатний,  СЗЗ - 100м.  

     При розробленні Генерального плану населеного пункту, враховуючи 

вплив СЗЗ =100м від виробничого сільськогосподарського підприємства, 

котре фактично не працює, в зоні дії якої знаходяться значна частина ділянок 

існуючої житлової забудови, пропонується перепрофілювати його 

(підприємство) на виробничу зону із нешкідливими наслідками, або із зміною 

функціонального призначення території, що б дало можливість в перспективі 

вивести із впливу СЗЗ -100м більшу частину садибної забудови, при цьому 

встановити санітарно-захисну зону – 50м (проектна пропозиція ДПТ, 

оскільки об’єкт знаходиться в центральній частині села і своєю СЗЗ накриває 

велику кількість житлових будинків).     

     На графічних матеріалах нанесені всі обмеження від існуючих і 

проектних об’єктів (див. арк.1, 4 графічної частини). 

     Зони із перевищенням нормативного рівня впливу електричних і 

магнітних полів, випромінювань і опромінювань, шумового впливу, 

забруднення хімічними, біологічними шкідливими речовинами та 

радіаційного забруднення -  відсутні. 

     В цілому, на даний час, стан навколишнього середовища району 

проектування можна оцінити як задовільний. 

 Існуючі зелені насадження на території, для якої розробляється 

детальний план, максимально зберігаються. 
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2.2. Функціональне використання території 

 

  За функціональним призначенням територія групи житлових 

будинків, що проектується,  відноситься до малоповерхової житлової 

забудови (садибного типу).  

 Частина території в межах розроблення детального плану, котра 

попадає в санітарно-захисні зони і охоронні зони ЛЕП, використовується 

для озеленення спеціального призначення та громадських потреб - по вул. 

Молодіжна, провул. Проїзд 3. Земельна ділянка, під будівництво садибних 

житлових будинків, вільна від забудови.  

В даний час територія використовується для випасу худоби.  

 

Розділ 3. Розподіл території за функціональним використанням, 

розміщення забудови на вільних територіях та за рахунок реконструкції, 

структура забудови, яка пропонується (поверховість, щільність). 

    

 Територія загальною площею 5,43 га під житлову забудову, 

розташована в східній частині планувальної структури села Лозова і 

примикає північною стороною до дороги О-02-23-06 Хмільник – Лозова - 

Гулі. 

   Детальним планом передбачається розміщення на земельній 

ділянці житлової малоповерхової садибної забудови – 20 будинків, з 

господарськими будівлями та спорудами.  

   При проектуванні враховано те, що рельєф ділянки з природнім 

ухилом відкривається на південь, що є дуже позитивним з огляду на 

забезпечення інсоляції і сонячного опромінення території  протягом року. 

Планувально-просторову структуру забудови  сформовано 

поперечними вулицями та проїздами, до яких примикають поздовжні 

житлові вулиці та проїзди, які формують менші квартали (групи) житлової 

забудови. 

Садибна забудова формується 1-2-х поверховими житловими 

будинками, або з мансардними поверхами. Площа земельних ділянок по 

0,23 га (орієнтовно, остаточно буде встановлена відповідним проектом 

землеустрою).  

Детальним планом території, пропонується в першій лінії забудови 

(по вул. Молодіжній) розмістити житлові будинки з вбудовано-

прибудованими приміщеннями громадського призначення (приватного 
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характеру, для ведення малого підприємництва - бізнесу) з метою 

покращення умов проживання, отримання зручного доступного 

обслуговування мешканців села. Враховуючи місце розташування 

проектної забудови на ділянці, яка знаходиться на околиці населеного 

пункту, при в’їзді в нього, та пішохідну доступність до найближчих 

об’єктів соціально-побутового обслуговування, котрі знаходяться, в 

основному, в центрі села, на відстані понад 500м, розміщення об’єктів в 

перших поверхах приватної забудови по наданню послуг та задоволенню 

побутових і інших потреб населенню, наразі та й в перспективі, є досить 

актуальним. Прерогатива в виділенні земельних ділянок надається молодим 

сім’ям. 

Основними критеріями формування забудови даної території, 

застосованих при опрацюванні детального плану, є спроба створення 

сучасного середовища, сприятливого для проживання, праці (відкриття і 

ведення приватного бізнесу, справ, захоплень і інші), відпочинку для 

мешканців, незалежно від статі і віку. 

Принципові містобудівні рішення по влаштуванню вбудовано-

прибудованих приміщень, передбачених проектом на стадії ДПТ і 

відображених на кресленнях, не являються обов’язковими для всіх 

власників 10-ти будинків, що по вул. Молодіжній, а лише передбачена 

така можливість, при умові наявності особистих намірів і бажань власника-

забудовника, а також в послідуючому -  при отримані дозвільних 

документів на виконання проектних і будівельних робіт, виконаних  за 

індивідуальними проектами. 

 В другій лінії забудови – вул. Проектна 1, дозволяється будівництво 

житлових будинків в 2 поверхи з надбудованим 3-тім мансардним 

поверхом. В цій забудові дозволяється ведення приватного малого 

готельного бізнесу за передбаченою програмою «зеленого туризму, за 

відповідно розробленими проектами). 

Окрім зручностей, покращення умов життя, дані рішення надають 

можливість мати приватний бізнес, а також створювати додаткові робочі 

місця  для себе і односельчан.     

В планувальній структурі кварталу передбачені території під 

громадську функцію (приміщення обслуговування, торгівлі і іншого 

призначення, які відповідають вимогам чинного законодавства, малий 

бізнес без шкідливих наслідків), об’єкти інженерно-транспортної 

інфраструктури та озеленення спеціального призначення і загального 

користування.  
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В цілому, квартал сформований однотипними видами забудови за 

характером та поверховістю. В складі проекту детального планування 

території: 

- індивідуальна садибна забудова - 20 будинків з господарськими,  

в тому числі: 10 буд. із вбудовано-прибудованими приміщеннями; 

-  проектні  4-5 будинків за межею ділянки (північна сторона вул. 

Молодіжна, перспектива). 

    Щільність населення в житловій групі (підкварталі) (в межах 

розроблення території детального плану) в цілому складає 12,4 люд./га 

  

Розділ 4. Характеристика видів використання території. 

Земельна ділянка  призначається для  розміщення житлової забудови 

(садибна забудова з господарськими будівлями і спорудами) та торгово-

побутового  обслуговування і надання інших комерційних послуг населенню 

житлового кварталу (вбудовано-прибудовані приміщення). 

По вул. Проектній 1 передбачається ведення приватного готельного 

бізнесу по програмі «Зелений туризм» ( за намірами власників та  при 

наявності обгрунтованих проектних рішеннях).  

     Окрім того, на ділянці і суміжних територіях розміщені об’єкти 

транспортної інфраструктури та інженерного забезпечення села Лозова. В 

санітарно-захисних зонах і зонах охорони інженерних мереж передбачаються 

озеленені території спеціального призначення.   

Пропозиції і рішення детального плану території мають бути 

включені в генеральний план села Лозова, відповідно - відкореговані 

авторами – розробниками генерального плану.  

Розділ 5. Пропозиції щодо встановлення режиму забудови територій, 

передбачених для перспективної містобудівної діяльності. 

Детальним планом передбачається малоповерхова забудова садибного 

типу в 1-2 поверхи, за бажанням з мансардою та присадибними ділянками в 

межах не менше 0.020 га. В частині забудови по вул. Молодіжній 

запроектовані вбудовано-прибудовані приміщення, в межах першого 

поверху, торгово-побутового та комерційного призначення, надання різних 

видів послуг, не заборонених Законом.  

 Існуючі об’єкти соціальної сфери та торгово-побутового 

обслуговування, в основному, розташовані в центральній частині села 
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Лозова, томі розміщення об’єктів обслуговування в першій лінії забудови, 

буде доречним.  

В другій лінії забудови – вул. Проектна 1, передбачається 

будівництво житлових будинків в 2 поверхи з надбудованим 3-тім 

мансардним поверхом. В цій забудові рекомендовано розміщення приміщень 

для ведення приватного малого готельного бізнесу за передбаченою т.з. 

програмою «зеленого туризму (за відповідними проектами). 

         До початку будівництва наявний рослинний ґрунт, за даними 

інженерно-геологічних вишукувань, повинен бути зрізаний, переміщений до 

місць складування  і, в подальшому - використаний для озеленення території. 

 

Розділ 6. Переважні та супутні види використання 

території, містобудівні умови та обмеження. 

 

Переважним видом використання території являється: 

- малоповерхова індивідуальна  житлова забудова (садибного типу із 

господарськими будівлями та спорудами);  

- території діючих арт. свердловин закритого типу з огородженням цих 

територій для забезпечення суворого режиму; 

- вбудовано-прибудовані до житлових будинків об’єкти соціальної та 

торгово-побутової сфери обслуговування;  

        - зелені насадження спецпризначення  (озеленення СЗЗ) і загального  

користування; 

Інші види використання території для проектної обстежуваної 

земельної ділянки детальним планом не встановлюються і можуть бути 

застосовані, при потребі, з дотриманням відповідних санітарних норми і 

правил та за розробки відповідних обґрунтувань із забезпеченням 

дотримання чинного Законодавства. 

 

Супутніми видами використання передбачаються : 

- споруди, шляхи, лінійні та інші об’єкти транспорту і інженерної 

інфраструктури, лінії зв’язку та електропередач, пов’язані із 

обслуговуванням даної зони;  

- малі архітектурні форми та декоративно-монументального мистецтва; 
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- об’єкти соціальної  і торгово-побутової сфери обслуговування; 

- приміщення (вбудовані, прибудовані, вбудовано-прибудовані чи в 

складі житлового будинку) комерційного призначення для ведення 

приватного бізнесу (за розробленими та погодженими в установленому 

порядку проектами).  

     Детальним планом території встановлені наступні містобудівні умови 

та обмеження забудови земельної ділянки: 

• санітарно-захисна зона – 100 м від виробничих територій; 

• санітарно-захисна зона очисних споруд каналізації – 15 м. 

• 1-й пояс зони санітарної охорони артезіанської свердловин – R=30 м; 

• охоронна зона ЛЕП 10 кВ – 10 м в кожну сторону; ЛЕП 0,4 кВ – 2 м 

в кожну сторону; 

• охоронні зони інженерних мереж водопроводу;  

• полоса відводу існуючої дороги загального користування 22,0-25,0 

м; 

            • лінія регулювання забудови – 3м та 6м від червоних ліній; 

            Існуючі лінії електропередач напругою 10 кВ, котрі проходять по 

північній  частині ділянки, в межах території детального плану, необхідно 

демонтувати і перекласти підземними кабелями, від яких встановлюється 

охорона зона – 1 метр в кожну сторону (виконується рішеннями 

Генерального плану села – в перспективі). 

 

Розділ 7. Основні принципи планування і забудови території. 

 

      Основна містобудівна ідея проекту полягає в створенні гуманного 

життєпридатного середовища на високому сучасному рівні із 

забезпеченням високоякісних  умов проживання, праці, відпочинку  і 

дозвілля населення, з якісним, доступним обслуговуванням та побутом. 

Концепція в часі – довгострокова, зорієнтована на перспективу, і в 

основному, – на розвиток домогосподарств молодих сімей та їх   родин.  

     Основним принципом формування забудови на земельній ділянці, 

вільній від забудови площею 5,43га, є: 

 –  розпланування 20-ти ділянок (садиб) для будівництва і 

обслуговування житлових будинків з господарськими будівлями і спорудами, 

придатних для комфортних умов життя на сучасному високотехнологічному 

рівні, із збереженням народних місцевих традицій в будівництві, житті і 

побуті, характерних для цієї місцевості; 
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- забезпечення умов проживання мешканців всіма необхідними 

видами транспортно – інженерної інфраструктури, що створює ці умови. 

- забезпечення інженерно-технічними засобами збереження 

природно-кліматичних умов території та природного довкілля, зменшення 

впливів життєдіяльності людини на збереження біорізноманіття (системи 

Березнянського екокоридору). 

     Планувально-просторова композиція території житлового кварталу 

(житлової групи будинків) сформована із врахуванням існуючої  вулично-

дорожньої мережі  у вигляді житлових вулиць та проїздів в поперечному та 

повздовжньому напрямках, які ділять квартал на 2  групи житлової садибної 

забудови. 

             Основні в’їзди та виїзди передбачені з головної вулиці с. Лозова – 

Молодіжної  (дороги загального користування О-02-23-06 Хмільник – Лозова 

- Гулі. 

             При проектуванні враховувалось те, що рельєф ділянки з природнім 

ухилом відкривається на південь, що є дуже позитивним з огляду на 

інсоляцію і сонячне опромінення території протягом року. 

     Основна частина забудови кварталу (в межах ДПТ) сформована  

проектною  малоповерховою забудовою садибного типу. 

     Ділянки під садибну забудову мають прямокутну форму в плані 

розмірами 30х80м і орієнтовною площею до - 0,24 га. Характерною 

особливістю ділянок під забудову є влаштування репрезентативних  перед 

будинкових зон та внутрішніх двориків для відпочинку.  

             Таким чином, малоповерхова проектна садибна забудова сформована 

вздовж вулиць, органічно поєднуються з існуючою житловою та громадської 

забудовою населеного пункту с. Лозова. 

 

Розділ 8.  Житловий фонд та розселення. 

 

Житловий фонд сформований з  садибної забудови: 

- проектна садибна забудова становить – 2,55  тис. м2 

- садибної забудови (існуючої і проектної в межах ДПТ, але за 

межами проектної земельної ділянки по вул. Молодіжна) -  1,60 тис. м2; 

- Всього житловий фонд складає в усіх типах забудови–4,15тис. м2 

загальної площі. 

          Малоповерхова індивідуальна забудова садибного типу, в межах 

проектної земельної ділянки, складається із 20 садиб (проект) , а в межах  

ДПТ – 32 садиби; 
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          Середня житлова забезпеченість складає  38.175 м2/люд. 

          В житловому кварталі загальна чисельність населення становить 0,109 

тис. осіб, в тому числі: 

- в садибній забудови (проектної в межах ділянки) становить – 0,067  

тис. осіб 

- в садибної забудови (існуючої і проектної в межах ДПТ, але за 

межами проектної діл. по вул. Молодіжна) -  0,042 тис. осіб 

Розділ 9.  Система обслуговування населення, розміщення основних 

об’єктів обслуговування. 

 

Село Лозова відноситься до поселень, котрі мають історичне коріння і 

розвивались в просторі та часі. На сьогоднішньому етапі населений пункт 

сформувався у вигляді розвинутої складної планувальної структури 

розселення навколо ядра - центральної частини населеного пункту, з  

розгалуженою системою сільських доріг, житлових вулиць і проїздів.             

Основні об’єкти соціальної інфраструктури та побутового 

обслуговування населення зосереджені, в основному, в центральній частині 

с. Лозова. Це – сільська рада, клуб, школа, дитсадок, магазин і інш., 

розташованих на відстані орієнтовно 500м від проектної земельної ділянки і 

понад 600м від найдальшого будинку в південно-східної частини населеного 

пункту.  

Тому, проектними рішеннями запропоновано розміщення первинних 

функцій обслуговування та (для?) створення гідних умов  проживання в 

житловій групі проектної забудови, наближених до її мешканців. 

По вул. Молодіжній додатково передбачена зупинка громадського 

транспорту з метою покращення сполучення із центром села. 

        Основні житлові вулиці забудови органічно з’єднують ділянку з 

громадським центром села.   

        Частина об’єктів соціального та побутового обслуговування населення 

знаходиться в районному центрі - м. Хмільнику. Об’єкти обслуговування 

населення, на окремих ділянках в проектному кварталі, що розробляється 

детальним планом території, не передбачені. 

         Планувальні рішення забудови території кварталу (в межах ДПТ)  

передбачають незначну кількість збільшення населення села, що не впливає 

на загальні розрахункові показники, закладені в генеральному плані с. Лозова 

(1976 р. діючого на дату розробки ДПТ). 
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         Матеріалами детального плану враховані фактори міграційних процесів, 

пов’язаних із близькістю до районного центру – м. Хмільника, 

розташованого на відстані 8 км, наявність зручних транспортних зв’язків з 

містом, практична відсутність місць працевлаштування в селі, високий рівень 

забезпеченості населення власним автомобільним транспортом, наявність  

автобусного сполучення  та маршрутного таксі (в перспективі) з центру  

с. Лозова до міста Хмільника та  до найближчих транспортних розв’язок 

громадського транспорту та інш. 

 

Розділ 10. Вулично-дорожня мережа, транспортне обслуговування, 

організація руху транспорту і  пішоходів та велосипедних  доріжок, 

розміщення гаражів і автостоянок. 

Забудова із шляхами сполучень в основному розташована на найвищих 

ділянках рельєфу – вздовж гребенів підвищень, а також – навколо водних 

природніх ресурсів – джерел, річок, ставків в пониззях території села.  

Вулично-дорожня мережа сформована навколо головної артерії 

населеного пункту – вул. Молодіжної із примиканнями до неї внутрішньо-

квартальними житловими вулицями шириною 12,5 м в межах червоних ліній 

та проїздами. 

       На територію забудови, що проектується,  передбачені 2 основні в’їзди і 

виїзди з головної вулиці с. Лозова – Молодіжної  (дороги загального 

користування О-02-23-06 Хмільник – Лозова - Гулі,  яка з’єднує житлову 

групу з громадським центром. Допоміжний в’їзд здійснюється при в’їзді в 

село та виїздами на польові дороги.  

 Система вуличної мережі сформована поздовжніми вулицями та 

проїздами із перпендикулярно-приєднаними житловими вулицями шириною 

12,5 м з тротуарами та проїздами (в південній частині території). 

 Парцеляція вулично-дорожньої мережі пов’язана  органічно з центром 

населеного пунктом та рухом транспорту із сполученням з містом Хмільник. 

 Рішеннями детального плану система вулиць та проїздів ув’язана із 

системою вулично-дорожньої мережі, закладеної в генеральному плані с. 

Лозова. 

 На головній дорозі О-02-23-06 передбачена зупинка громадського 

транспорту.  

 Всі житлові вулиці запроектовані із двостороннім рухом транспорту та 

облаштовуються тротуаром. 

 Всі вулиці запроектовані з тротуарами та твердими покриттями - 

асфальтобетон  (див. профілі, аркуш 3). 
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 По вулиці Молодіжній, яка  відділена зеленою смугою завширшки 1,5 м, 

має двосторонній рух, організовано заїзну смугу (ширина проїжджої частини 

4,0 м), по котрій передбачені велодоріжки. 

 Вулиці, до яких примикає ділянка,  повинні бути облаштовані 

дорожніми знаками, розміткою і технічними засобами, згідно ДСТУ 3587-97 

«Безпека дорожнього руху». В'їзд на територію облаштувати дорожніми 

знаками по ГОСТ 12.4.026-76 «ССБТ. Кольори сигнальні і знаки безпеки» та 

ГОСТ 12.4.009-83 «ССБТ. Пожежна техніка безпеки для захисту об'єктів. 

Основні види. Розміщення і обслуговування». 

 

Розділ 10.1 Заходи по забезпеченню доступу маломобільних груп 

населення. 

У проекті детального плану передбачені умови безперешкодного і 

зручного пересування маломобільних груп населення по території 

транспортної інфраструктури, зелених зон та доступу до ділянок з 

будинками. 

На шляхах руху, доступних для мало мобільних груп населення (МГН), 

забезпечується система засобів орієнтації та інформаційна підтримка для 

людей з вадами зору. 

Транспортні проїзди і пішохідні дороги на шляху руху інвалідів 

об’єднані (з’їзд вздовж вул. Молодіжної) і виконуються в одному рівні – без 

бордюрів. Ширина руху на даних ділянках при зустрічному русі на кріслах-

колясках передбачено не менше 1,8 м. 

Поздовжні ухили на шляху руху чи проїзду інвалідів не перевищують 

5%. Поперечні ухили цих шляхів в межах 1-2%. 

Висота бортового каменю в місцях перетину тротуарів із проїзною 

частиною, а також перепад висот бордюрів, бортових каменів вздовж 

експлуатованих газонів і озеленених майданчиків,  що прилягають до шляхів 

пішохідного руху, не перевищує 0,04 м. 

Вхід на ділянку житлового садибного будинку повинен обладнуватись 

контрольно-охоронними  приладами або пристроями сигналізації, що 

передають інформацію до житла для людей з вадами зору і дефектами слуху. 

Місця для особистого автотранспорту інвалідів розміщуються за рахунок 

репрезентативної зони перед будинками, поблизу входу до житлових 

будинків. Ширина зон для паркування автомобіля інваліда передбачена не 

менше 3,5 м. 
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Розділ 11. Інженерне забезпечення, розміщення магістральних 

інженерних мереж та споруд. 

 

Розроблена детальним планом територія земельної ділянки знаходиться 

в планувальній структурі населеного пункту села Лозова, в східній частині  

населеного пункту. Тому, все інженерне забезпечення вирішується у 

взаємоузгодженні з рішеннями генерального плану. 

Житлова забудова частково забезпечується необхідними інженерними 

мережами і підключається до централізованих мереж с. Лозова 

По території кварталу частково прокладені мережі газопостачання 

середнього тиску, під’єднаних до існуючої ГРС, лінії електропередач на 

опорах, ЛЕП 10 кВ, водопостачання забезпечується від проектної арт. 

свердловини та водонапірної башти, передбачених в північно-східній частині 

с. Лозова на вільній від забудови ділянці. Ці мережі (магістральні), в 

основному, проходять по вулиці Молодіжній. 

- Газопостачання 

   По території проходить газопровід середнього тиску, до якого 

під’єднані будівлі, що запроектовані раніше. До цих газопроводів приєднані 

проектні газопроводи середнього тиску по вул. Молодіжній та газопровід по 

вул. Проектна 1, до запроектованої житлової забудови кварталу і з’єднані із 

загальною мережею газопостачання населеного пункту с. Лозова. 

- Електропостачання  

   Існуючу ЛЕП 10 кВ, котра має охорону зону по 10 м в кожну 

сторону і проходить по північній частині ділянки в межах території 

детального плану, необхідно демонтувати і перекласти підземними кабелями, 

від яких встановлюється охорона зона – 2 метри в кожну сторону, що дає 

можливість ефективно використовувати земельні ділянки. 

Електропостачання будинків і споруд та освітлення вулиць в межах ділянки 

запроектовано повітряними лініями 0,4 кВ на опорах. Лінії електропередач 

підключаються до існуючої мережі. 

- Водопостачання 

  Водопостачання в межах розробки ДПТ запроектовано в системі 

централізованих мереж, які підключаються до проектної арт. свердловини та 

водонапірної башти, яка знаходиться в східній частині села Лозова. (див. 

аркуш 4). 
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  Водогони закладені по всіх житлових вулицях, що забезпечує 

водопостачанням всіх об’єктів забудови кварталу, а також прилеглу існуючу 

житлову забудову населеного пункту. 

- Каналізація 

  Варіант 1. Для проектної садибної забудови в межах ділянки, 

передбачено малі очисні споруди типу «Біотал», на кожні дві ділянки, з 

резервуарами для накопичення очищених стоків від очисних споруд 

каналізації. 

  Варіант 2. Для ділянок існуючої і проектної садибної забудови в 

межах ДПТ, по вул. Молодіжна, пропонується влаштування самопливної 

централізованої побутової каналізації з очисними спорудами  розміщеними 

південніше кварталу проектної житлової забудови в межах санітарно-

захисної зони сільськогосподарського об’єкту (див. аркуш 4). 

          Водовідведення поверхневих вод здійснюється по проїзних частинах 

вулиць та проїздів, а частково - по рельєфу з пониженням із північного в 

південному напрямку.   

Розділ 12. Інженерна підготовка та інженерний захист території, 

використання підземного простору. 

 

Територія, призначена для житлової забудови, не належить до зсувних 

територій, але враховуючи ухили і перепад рельєфу по ділянці, проектом 

передбачається влаштування вулично-дорожньої мережі з твердими 

покриттями  та облаштуванням їх лотками з метою уникнення розмиву, 

руйнування території поверхневими водами. Схемою проектного детального  

плану передбачається максимальне збереження існуючого рельєфу для 

розташування будівель і споруд.  

Земельна ділянка не знаходиться в басейнах водних об’єктів, в які 

можуть потрапляти дощові і талі води, тому влаштування очисних споруд 

для них детальним планом не передбачається.  

Вертикальним плануванням території передбачається планування 

території та часткова підсипка в необхідних місцях для забезпечення 

протиерозійних заходів.  

В місцях  забудови і дорожнього покриття, значних виїмок і підсипок 

ґрунту, рослинний шар слід зрізати і перемістити до місць складування з 

послідуючим використанням для озеленення території та рекультивації 

непридатних територій. 
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Використання підземного простору  - згідно завдання на проектування 

для окремих будівель і споруд на стадії ескізів намірів чи містобудівних 

розрахунків, на вимогу замовника, з урахуванням перепаду рельєфу та 

результатів інженерно – геологічних вишукувань. 

Розділ 13. Комплексний благоустрій та озеленення території. 

 

Територія детального плану під житлову забудову загальною площею 

5,43 га підлягає комплексному благоустрою та озелененню. Для цього 

влаштовується вулично-дорожня мережа із твердим покриттям, тротуарами 

та велодоріжками. 

Озеленення території здійснюється за рахунок озеленення спеціального 

призначення, збереження існуючого озеленення та власними силами 

забудовників садибних ділянок. Прибудинкові території озеленюються 

трав’яними газонами, кущами та деревами. 

Проектним  планом (основне креслення) передбачається благоустрій 

території,  а саме:  

- влаштування озеленення території (влаштування газону із суміші 

трав стійких до витоптування),  

- влаштування  тротуарів, на яких встановлюються урни для 

сміття; 

- влаштування проїздів з асфальтобетонним покриттям; 

- влаштування технічного огородження території арт. свердловин; 

- влаштування зовнішнього освітлення території. 

        Видалення сміття передбачається роздільним за видами побутових 

відходів в спеціальні контейнери. Майданчик для контейнерів розміщений по 

вул. Проектна 3 в західній частині ділянки. Площа майданчика для збору 

сміття - 24 м2. 

Вивезення побутового сміття до місць сортування, згідно схеми 

санітарного очищення території Хмільницького району, за погодженням із 

санітарною службою району. Для вивезення сміття з населеного пункту 

сільській раді слід розробити Схему санітарного очищення території 

населеного пункту.  

До виконання будівельних робіт слід зрізати рослинний шар ґрунту з 

плям забудови, полос вуличної мережі, інших об’єктів і перемістити до місць 

складування для подальшого використання для озеленення території, або 

рекультивації земель непридатних для ведення сільськогосподарських робіт. 
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Зелені насадження (само сіянці) частково підлягають видаленню в 

місцях розміщення проїздів. Зелені насадження, які  не потрапляють в місця 

розміщення будівель, інженерних споруд та проїздів, мають бути 

максимально збережені, якщо вони мають певну цінність, при реалізації 

детального плану. 

 

Розділ 14. Охорона навколишнього природного середовища 

(Стратегічна екологічна оцінка) 

14.1 Характеристика поточного стану довкілля та здоров’я 

населення, прогнозні зміни цього стану  

 

14.1.1Стан атмосферного повітря  

 

Сучасний стан навколишнього природного середовища у Вінницькій 

області можна охарактеризувати як відносно стабільний. Цьому сприяла 

відсутність значних за обсягами чи площею аварійних забруднень. 

 

Викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря 

 

Протягом останніх  років спостерігалось зменшення обсягів викидів, 

що пояснюється переважно скороченням виробництва. Як і у попередні роки 

понад 40% викидів в атмосферне повітря (від їх загальної кількості) на 

території області становили викиди автотранспорту, ще близько 48% - 

викиди Ладижинської ТЕС та понад 3% - магістральних газопроводів. 

Викиди усіх інших підприємств області становлять близько 10%. В містах 

частка автотранспорту в забрудненні атмосферного повітря сягає до 90%. 

При тому, що Вінниччина є переважно сільськогосподарським 

регіоном, за обсягами викидів від стаціонарних джерел область, за 

підсумками 2011 року, займає 9 місце по Україні (2,0% від загальних викидів 

по Україні), за щільністю викидів на 1 км2 – 11 місце, а за кількістю викидів 

на 1 мешканця – 8 місце. 

Всі викиди можна розподілити на такі групи: сполуки сірки (сірчаний 

ангідрид, сірководень, органічні сполуки); сполуки азоту (аміак, окиси 

азоту); сполуки вуглецю (окис і двоокис вуглецю, ціанисті сполуки); отруйні 

аерозолі – дим, пар і туман (пар і туман сірчаної, азотної, соляної кислот, 

ртуті, органічних сполук, радіоактивний пил тощо); сполуки фтору та хлору. 

Найбільш масовими викидами є окиси сірки та інші сірковмісні сполуки, 

окиси азоту і сполуки вуглецю. 

Оскільки на Вінниччині основним джерелом надходження 

забруднюючих речовин у атмосферу є спалювання різного виду палива, 

основними речовинами, що викидаються, є діоксиди та інші сполуки сірки 
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(28,62% від загального обсягу викидів усіх джерел), оксид вуглецю (38,10%) 

та сполуки азоту (10,85%).  

Таким чином, специфіка забруднення атмосферного повітря зумовлена 

тим, що викиди в атмосферу здійснюються   нерівномірно, а переважно – в 

промислових зонах, де велика концентрація виробничих підприємств. 

 

14.1.2 Водні ресурси та їх використання 

 

        Гідрографічна мережа Вінниччини представлена річковими системами 

Південного Бугу, Дністра і Дніпра. Всього на території області нараховується 

близько 3,6 тис. річок і струмків загальною довжиною 11,8 тис. км, в тому 

числі 230 річок завдовжки понад 10 км. Вони належать до басейнів 

Південного Бугу, Дністра та Дніпра. На річках створено 74 водосховища та 

майже 4 тисячі ставків, сумарна площа яких становить близько 32 тис. га.  

       Зріс також обсяг загального водовідведення на 3,36 млн. м. куб, 

проте зменшились об'єми забруднених стічних вод на 0,25 млн. м. куб, а 

також скид забруднюючих речовин на 0,75 тис. тонн. 

  У 2011 році із загального обсягу скидів зворотних вод скиди 

нормативно очищених вод і таких, що не потребують очистки становили 

97,7%, недостатньо очищених і неочищених - близько 2,3% (2,21% 

недостатньо очищених та 0,09% - неочищених зворотних вод), близько 

11,31% стічних вод скидаються в накопичувачі та на рельєф місцевості. 

Найбільшу кількість забруднених зворотних вод у водні об'єкти скидають 

підприємства комунального господарства – 96,0%.  

 Викликає занепокоєння викликають стан будівництва, реконструкції, 

модернізації очисних споруд каналізації. Деякі очисні споруди каналізації 

працюють незадовільно, допускаючи скиди недостатньо очищених вод. 

Низка міст та селищ взагалі не мають очисних споруд, скидаючи нечистоти 

на поля фільтрації чи відстійники, які не забезпечують необхідної якісної 

очистки – м. Липовець, смт Томашпіль, смт Літин, смт Теплик, смт 

Чечельник. У Чечельнику очисні споруди в експлуатацію не введені. У всіх 

вказаних населених пунктах необхідне будівництво очисних споруд 

каналізації. 

      Якість води річок області впродовж останніх п’яти  років 

залишається стабільною, без суттєвих змін і в цілому задовільною. Вміст 

більшості забруднюючих речовин не перевищує ГДК для водойм 

господарсько-побутового призначення. Вода річок Вінницької області 

забруднена органічними сполуками, причому таке забруднення 

спостерігається протягом року. Це свідчить про забруднення вод саме 

побутовими стоками. За гідробіологічною оцінкою стану якості вод річок 

області відносяться до умовно чистих. 

Основною водною артерією Вінницької області  є р. Південний Буг  із її 

притоками. Річка Південний Буг відноситься до великих річок і є єдиною (з 

великих) , яка протікає в межах території України. Річка бере початок біля 
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села Холодець і протікає  Хмельницькою (122 км), Вінницькою (324 км.), 

Кіровоградською (70 км), Одеською (40 км. по межі з Кіровоградською), 

Миколаївською  (250 км.) областями. Загальна довжина річки - 806 км. 

Довжина в межах Вінницької області – 324 км. Площа басейну 63,70 тис. км². 

Витрати води – 163 м.куб./сек.  Ухил річки 0,4 м/км. 

 Річище у верхній течії дуже звивисте. Природне живлення переважно 

снігове. Замерзає у 2-й половині грудня, скресає у 2-й половині березня. 

Судноплавна в нижній частині течії. У басейні Вінницького регіону і нижче 

використовується для водопостачання м. Вінниці. 

Регулюється Ладижинським водосховищем. 

 
 

                                     14.1.3 Земельний фонд та стан ґрунтів 

 

Земельні ресурси району. 
Ґрунти переважно опідзолені (до 65%). На північному сході 

переважають чорноземи. В центральній частині – сірі, темно-сірі й світло-сірі 

лесові, на  південному сході і в Придністров’ї – глибокі чорноземи та 

опідзолені ґрунти. Близько 70% території області розорано.  

Станом на 1 січня 2012 року територія області становить 2649,2 тис. га, 

в тому числі сільськогосподарських угідь 2015,8 тис. га, із них ріллі 1726,4 

тис. га, перелогів 1,3 тис. га, багаторічних насаджень 51,2 тис. га сіножатей 

50,6 тис. га, пасовищ 186,3  тис. га . Ліси та інші лiсовкритi площі становлять 

379,4 тис. га , забудовані землі 107,2  тис. га, відкриті заболочені землі 29,0  

тис. га відкриті землі без рослинного покриву або з незначним рослинним 

покривом 25,1 тис. га, води 43,4 тис.га. До основних земельних угідь, 

відносяться землі сільськогосподарського призначення, лісового та 

природно-заповідного фонду. Питома вага площ сільгоспугідь відносно 

площі суходолу в різних адміністративних районах області становить від 68 

до 86% . 

        Розораність території області становить 66,2%. Найвищий відсоток 

розораності території в Липовецькому (77,7 %), Бершадському (74,6 %), 

Козятинському (74,2 %), Чернівецькому (74,0 %) районах. 

        В цілому антропогенне перетворення агроландшафтів збільшилося 

в 1,5-2 рази, при одночасному рості урбанізованих й індустріальних 

територій. Екосистеми агроландшафтів значно спрощені, їх видовий склад, 

екологічна розмаїтість угідь і зв’язки між компонентами ландшафту 

порушені, спостерігається деградація ґрунтового покриву, переущільнення й 

погіршення водно-фізичних і механічних властивостей ґрунту, а на деяких 

територіях активізувались ерозійні та зсувні негативні процеси.  

       Основним критерієм оцінки екологічного стану 

сільськогосподарських угідь є рівень родючості ґрунтів, як основа 

функціонування цієї категорії земель. Важливим показником рівня родючості 

ґрунтів є вміст гумусу, середній вміст якого в ґрунтах області становить 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%BE%D1%89%D0%B0_%D0%B1%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D1%83
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%96%D1%87%D0%B8%D1%89%D0%B5
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D1%80%D1%96%D1%87%D0%BE%D0%BA_%D1%96_%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BD%D1%96%D0%B3
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%89%D0%B5
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2,7%. Найвищий вміст його мають ґрунти Хмільницького (4,1%), 

Липовецького (3,9%), Калинівського (3,5%), Ямпільського (3,3%) районів; 

найнижчий — Літинський (1,8%), Барський (1,8%), Шаргородський (1,8%), 

Тиврівський, Мурованокуриловецький (1,9%) райони.  

         Площа малопродуктивних та деградованих земель області 

становить майже 741 тис. га, ріллі. Значну шкоду сільськогосподарським 

угіддям, в основному орним землям, завдає водна ерозія ґрунтів, внаслідок 

чого 39% орних земель тією чи іншою мірою зазнають впливу площинної 

ерозії. 

        В області 1729,3 тис. га малопродуктивної та деградованої ріллі. 

Вінницька область за всю історію землеробства втратила 140,6 тисячі 

умовних гектарів сільськогосподарських угідь, в тому числі майже 103 тисячі 

умовних гектарів ріллі. Для відновлення втраченої за ці роки родючості 1 га 

еродованої ріллі необхідно внести близько 1000 т гною, 9,0 т аміачної 

селітри, 17,1 т простого суперфосфату і майже 80,0 т калійної солі. В 

результаті водної ерозії щорічно в області втрачається 5,9 млн. т ґрунту, який 

містить 153,5 тис. т гумусу, 8,8 тис. т азоту, 8,1 тис. т фосфору і 81,9 тис. т 

калію.     

 

Табл. 1  СТРУКТУРА ЗЕМЕЛЬНОГО ФОНДУ ВІННИЧИНИ 

 

 

Основні види угідь 

2013 2014 2015 

Всього, 

тис. га 

% Всього, 

тис. га 

% Всього, 

тис. га 

% 

Загальна територія в т.ч. 2649,2 100 2649,2 100 2649,2 100 

1. Сільськогосподарські 

угіддя 

 

2014,7 

 

76,05 

 

2014,5 

 

76,04 

 

2014,2 

 

76,03 

2. Ліси і інші лісо вкриті 

площі 

 

379,9 

 

14,34 

 

380,0 

 

14,34 

 

380,3 

 

14,36 

3.Забудовані землі 107,6 4,06 107,7 4,07 107,7 4,07 

4.Відкриті заболочені землі  29,1 1,10 29,1 1,10 29,1 1,10 

5.Відкриті землі без 

рослинного покриву (піски, 

яри, зсуви, щебінь, галька, 

голі скелі 

 

 

 

25,0 

 

 

 

0,94 

 

 

 

25,0 

 

 

 

0,94 

 

 

 

25,0 

 

 

 

0,94 

6.Інші землі 49,5 1,87 49,5 1,87 49,4 1,86 

Усього земель (суша) 2605,8 98,4 2505,8 98,4 2605,7 98,4 

Території покриті 

поверхневими водами 

43,4 1,64 43,4 1,64 43,5 1,64 

       

                                  
Хмільницький район за характером виробництва відноситься до 

сільсько-господарсько-промислового районів. 
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Сьогодні в Україні  немає налагодженої системи моніторингу ґрунтів на 

державному рівні, тому для отримання необхідної інформації про стан 

ґрунтів слід застосовувати картографічні матеріали проектних організацій, 

агрохімічні дослідження, відомості наукових установ про можливі 

забруднення ґрунтів, а також за результатами досліджень фахівців - 

науковців. 

 
14.1.4 Накопичення промислових відходів 

 

Протягом останнього десятиріччя в Україні відбувається прогресуюче 

накопичення відходів як у промисловому, так і в побутовому секторах. Не є 

винятком і Вінницька область.  

Основними напрямами стратегії управління у сфері поводження з 

відходами є повне знешкодження непридатних пестицидів, що знаходяться 

на території області, та розв'язання проблеми побутових відходів, зокрема 

через впровадження системи роздільного збирання та утилізації сміття, 

будівництво нових сучасних полігонів,  для населених пунктів, в першу чергу 

для районних центрів та обласного. Загальний обсяг утворення відходів у 

2011 році на підприємствах Вінницької області, за наявності дозвільних 

документів,  становить 2490629,2 т, у тому числі загальні обсяги утворення 

відходів І–III класів небезпеки – 591,6 т, що майже на 100 тонн (або на 14%) 

менше проти попереднього року. Найбільше відходів I–ІV класів небезпеки 

утворилося у      м. Ладижин – 15,7% до загальної кількості, а також у 

Гайсинському – 14,1%, Хмільницькому – 13,6% та Крижопільському – 11,6% 

районах.  

Основними видами небезпечних відходів є: непридатні люмінесцентні 

ртутні лампи (І клас), відпрацьовані масла (ІІ клас) та кислотні акумулятори 

(ІІІ клас). Протягом 2011 року зросла кількість накопичених відходів на 31 

тонну за рахунок відходів ІІІ класу небезпеки. 

Основними складовими небезпечних відходів І-ІІІ класу є 

відпрацьовані нафтопродукти, нафтошлами та нафтовідходи, метали та їхні 

сполуки, відходи виробництва і застосування органічної хімії, що містять 

інші органічні сполуки, відходи пестицидів і агрохімікатів, непридатні чи 

заборонені пестициди,  відходи, що містять стійкі органічні забруднювачі, 

відходи, що містять неметали та їхні сполуки. Найбільша кількість відходів в 

області утворюється в процесі експлуатації Ладижинської ТЕС,  усього в її 

золовідвалі накопичено понад 25 млн. тонн відходів. 

Існує проблема з ліквідацією накопичених відходів, які утворились 

більше десяти років тому, передача таких відходів на знешкодження є 

проблематичною, оскільки здійснюється за кошти утворювача відходів і 

потребує значних капіталовкладень. В основному така ситуація складається 

на підприємствах машино- та приладобудівної галузей, які експлуатуються з 

радянських часів і мають майданчики для зберігання відходів. Небезпечні 
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відходи, що зберігаються протягом такого тривалого часу, становлять загрозу 

екологічній безпеці. 

Справжньою загрозою для навколишнього природного середовища 

стають накопиченні колишніми колективними сільськогосподарськими 

підприємствами заборонені, невідомі та непридатні до застосування 

пестициди та отрутохімікати. За даними  проведеної інвентаризації  на 

території області налічується понад 700,0 тонн хімічних засобів захисту 

рослин та 1023,7 тонн на території Джуринського отрутомогильника.  

 

Ще однією проблемою є поводження з твердими побутовими 

відходами. В області налічується 722 сміттєзвалища твердих побутових 

відходів загальною площею 711,29 га. Нажаль, більшість сміттєзвалищ 

обладнано без проектів. 

Так, у Вінницькій області щорічно накопичується 1,113 млн. м. куб. 

відходів. 

Найгостріше проблема поводження з твердими побутовими відходами 

стоїть в обласному центрі. Експлуатацію звалища твердих побутових 

відходів   м. Вінниці, що розташовано поблизу с. М. Стадниця Вінницького 

району, заборонено ще у 1994 році. Грубі порушення технології поводження 

з відходами призводять до загоряння відходів, та в результаті цього до 

забруднення атмосферного повітря, а також до забруднення підземних 

водних горизонтів внаслідок порушення цілісності захисного 

протифільтраційного екрану звалища. На сьогоднішній день на 

Стадницькому полігоні ведуться роботи, спрямовані на зменшення 

негативного впливу на довкілля (пересипка ґрунтом, проведення 

гідрологічних досліджень). Проте, вирішити питання закриття цього полігону 

та облаштування нового ще не вдалось. 

 Розпочато впровадження практики роздільного збирання побутового 

сміття: у м.Бар встановлено сміттєсортувальну лінію, планується встановити 

таку лінію в м.Крижопіль. Роздільним збиранням твердих побутових відходів 

займаються підприємства: Споживче товариство „Заготпромторг”,  

м.Могилів-Подільський, комунальне підприємство „Житловик”, м.Калинівка. 

 

 

14.1.5 Стан здоров’я населення та демографічні показники 

 
В умовах проведення соціально-економічних реформ, несприятливої 

демографічної ситуації, погіршення стану здоров’я як дитячого, так і 

дорослого  населення, перед Держпродспоживслужбою та всіма 

зацікавленими структурами  стоять невідкладні проблеми, що вимагають 

наукового обґрунтування і вирішення їх на сучасному рівні.  

Впродовж останніх десятиріч спостерігається зменшення населення, тобто 

його депопуляція. 

У 2017 році населення Вінницької області становило 1 583 272 осіб, з 
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них чоловіків - 731 813 (46%). Людей працездатного віку 952 619 осіб. Дітей 

віком від 0 до 14 років – 246 739.   

У 2017 році народилося 14 142 дитини, це на 1 174 дитини менше, ніж у 

2016 році. Найбільше дітей народилося у м. Вінниця - 3 711 та Вінницькому 

районі - 814 дітей. Найменше дітей народилося у Оратівському та 

Піщанському районах, 137 та 150 відповідно. 

Померло у 2017 році 24 066 осіб, що на 551 людину менше ніж у 2016 

році. Найбільше померло людей у м. Вінниця - 3 639, Вінницькому та 

Козятинському районах, 1151 та 1149 відповідно.  

Природній приріст населення вже багато років є від'ємним, у 2017 році 

він становив  - 6,27 (2016р -5,83). 

За даними українських вчених з року в рік здоров’я дітей погіршується.  

Більше половини дошкільнят мають хронічну патологію — у 60,5% із 

них діагностують хвороби органів дихання (переважно хронічні тонзиліти, 

аденоїдити), у 57% — зміни опорно-рухової системи, у 36% — серцево-

судинні відхилення, 11% мають ендокринні порушення, а 10% — порушення 

нервової системи. На ожиріння (різного ступеня) страждає приблизно 39% 

дошкільнят! Це свідчить про те, що умови життя й виховання малечі аж ніяк 

не сприяють збереженню здоров’я. Дослідження переконують, що 44% 

хлопчиків і 19% дівчаток, які стають першокласниками у 6-річному віці, не 

готові до школи фізично. 

В області, як і по країні в цілому, продовжують зберігатися високі 

показники  загальної та первинної  захворюваності дітей. 

Загальна захворюваність дітей віком від 0 до 14 років в 2017 році 

становила – 18 977 ‰ (2016р.- 19 993 ‰).  

На першому місці, традиційно знаходиться м.Ладижин, показник 

загальної захворюваності у 2017 році сягнув – 28 407 ‰ ( 2016- 30 687 ‰), 

Гайсинський  р-н – 23 093 ‰ ( 2016р. - 24 759 ‰). Зазначені високі показники 

можна пояснити наявністю кваліфікованих спеціалістів  та доступністю 

медичного обслуговування дітей.  

Найнижчі рівні захворюваності реєструються у Барському  районі – 14 

983 ‰ (2016р.– 17 100 ‰), Оратівському районі - 14 945 ‰, Липовецькому 

районі – 15 564 ‰. 

Низька захворюваність сільських дітей, що має місце в деяких районах, 

не відображає дійсного стану їх здоров’я. Це може свідчити про низьку 

соціальну свідомість батьків у ставленні як до власного здоров’я, так і до 

здоров’я дітей; недостатній матеріальний стан сімей, які проживають у 

сільській місцевості; обмежений доступ значної частини населення села до 

медичної допомоги.  

У структурі поширеності захворювань дітей від 0 до 14 років, по 

Вінницькій  області на першому місці знаходяться хвороби органів дихання – 

11 675 ‰ (2016- 11 066 ‰); друге місце займають – хвороби кістково-

м`язової системи – 1241 ‰ (2016р. - 1241‰), третє місце хвороби ока та 

придаткового апарату – 1004 (2016 - 1050 ‰), четверте місце – хвороби 
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ендокринної системи – 801 (2016р. - 879 ‰); п’яте місце – хвороби крові – 

781‰ (2016-849 ‰), на шостому  місці знаходяться хвороби органів 

травлення – 762 ‰ (2016 - 842 ‰), сьоме місце посідають хвороби шкіри та 

підшкірної клітковини – 598 ‰ (2016 – 681 ‰).  

Звертає увагу виникнення у дітей в віці 7 – 17 років захворювань, які 

завжди були притаманні дорослій людині – остеохондрози, артеріальні 

гіпертензії, ранні прояви атеросклерозу, запальні і об’ємні процеси статевих 

органів у дівчаток. 

Впродовж 2017 року, поступово зростали у дітей й таки "дорослі" 

хвороби, як виразки шлунку та 12-палої кишки з 2 ‰ до 2,3 ‰, хронічні 

гепатити з 0,8 ‰ до 1,1 ‰, жовчнокам’яна хвороба з 1,8 ‰ до 1,9 ‰, 

цукровий діабет 10,0 ‰ до 11,8 ‰. 

У 4% дітей віком до 14 років у 2017 році вперше було діагностовано 

хвороби органів травлення,  хвороби ока та придаткового апарату, майже у 

2% дітей вперше були діагностовані новоутворення. 

Високою залишається динаміка показників патологічної ураженості 

дітей. 

Лише за рік навчання у школі, з шести до семирічного віку, зниження 

гостроти зору збільшується з 3,6 до 5,2%, порушення осанки з 2,4% до 5,2%, 

сколіози з 0,7% до 1,7%. 

Зниження гостроти зору у дітей за період навчання (з дошкільного віку 

до 8 класу) зростає у 6 разів (з 1,2% до 7%), це пов’язано з інтенсивністю 

навчання, перевтомою органів зору, недостатнім рівнем освітлення та 

неконтрольованим використанням комп'ютерної техніки та мобільних 

телефонів.  

У 4 % дітей 6–річного віку реєструються дефекти мови, але завдяки 

роботі логопедів та знаходженням у шкільному середовищу до 9 класу цей 

показник знижується у 20 разів.  

Якщо сколіози у дошкільнят реєструються лише у 0,1% то за 11 років 

навчання вони зростають майже у 50 разів і становлять 5%. Порушення 

осанки збільшується у 11 разів. Це також пов’язано з інтенсивністю 

навчального процесу, тривалим сидінням за партою, яка не відповідає 

анатомо-фізіологічним особливостям дитини, недостатнім руховим режимом 

школярів, як у школі так і у домашніх умовах. 

Загальна захворюваність підлітків (15-17 років включно) залишається на 

високих цифрах і становить 23 020 ‰ (2016р.-23 503 ‰). 

Зростають показники новоутворень у підліткового населення області, за 

рік цей показник зріс на 32 ‰ і становить 303 ‰,  виріс показник 

захворювання на цукровий діабет та супутню патологію з 24,3 ‰ до 28,0 ‰. 

Враховуючи велике навантаження у навчальних закладах, неконтрольований 

час використання різноманітних гаджетів та мобільних телефонів, показник 

міопії (короткозорість) зріс за один рік з 683 ‰ до 692 ‰. Зросли хвороби 

системи кровообігу з 711 ‰ до 726 ‰. Відсутність дієвого контролю за 

якістю харчування підлітків призвела до зростання показників 
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функціональних розладів шлунку з 152 ‰ до 175 ‰. 

Загальна захворюваність дорослих (18 років та старші) також 

залишається на високих цифрах і становить 19 648 ‰. 

За 2017 рік значно зріс показник новоутворень з 568 ‰ до 596 ‰, зросли 

хвороби крові та кровотворних органів з 299 ‰ до 307 ‰, хвороби 

ендокринної системи, розлади харчування, порушення обміну речовин 

зросли з 1711 ‰ до 1722 ‰, у т. ч. всі види цукрового діабету. Внаслідок 

неправильного харчування, використання в їжу великої кількості харчових 

добавок і малорухливого способу життя, поступово зростають показники 

ожиріння дорослого населення області і у 2017 році цей показник становив 

533 ‰, проти 531 ‰  у 2016 році. 

Таким чином, можна зазначити, що стан здоров’я дітей та дорослих, 

демографічна ситуація в області залишається напруженою і носить нестійкий 

характер.  

Тому, враховуючи наявність незадовільних факторів навколишнього 

середовища та їх вплив на організм, можливе погіршення стану здоров'я 

населення, але при умові запобігання шкідливого впливу таких факторів 

показники захворюваності будуть стабілізуватися. 
 

14.2 Характеристика стану довкілля, умов життєдіяльності населення та 

стану йог здоров’я на територіях, які ймовірно зазнають впливу від 

впровадження документу державного планування 

 

В ході впровадження документу державного планування основними 

компонентами навколишнього середовища, які можуть зазнати впливу є: 

повітряний басейн, водний басейн та  ґрунти. 

Викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря Від стаціонарних 

джерел в атмосферне повітря Вінницької області протягом 2016 року 

надійшло 119,82 тис.т. забруднюючих речовин; щільність викидів у 

розрахунку на 1км2 території склала 4,5 т, в розрахунку на 1 мешканця – 75,1 

кг (у 2015 році стаціонарними джерелами викинуто 134,7 тис.т; на 1 км2 – 5 т 

та на 1 мешканця – 84 кг). Значна питома вага – 55,1% (66 тис.т) викидів 

забруднюючих речовин припадає на місто Ладижин. Крім того, високий 

відсоток у розподілі викидів до загального обсягу припадає на місто Вінницю 

(10,1%), Тульчинський (7,3%), Тростянецький (6,8%), Гайсинський (4,4%) 

райони, міста Жмеринку (4,0%) та Хмільник (3,5%). Кількість викидів 

забруднюючих речовин від стаціонарних джерел у розрахунку на квадратний 

кілометр території по області протягом 2016 року склала 4,5 т. Найвища 

щільність викидів забруднюючих речовин у розрахунку на квадратний 

кілометр припадає на місто Ладижин – 3003 т, а також на міста Жмеринку – 

270 т, Хмільник – 198 т, Вінницю – 175 т, Козятин – 3 т та Жмеринку – 1 т.  
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Табл. 2. Динаміка викидів в атмосферне повітря у  Вінницькій області  

 
Назва                                               Роки 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Загальна кількість викидів в 

атмосферу, тис. т.ут. ч.: 

 

185,2 

 

169,9 

 

182,7 

 

229,0 

 

196,6 

 

194,6 

 

Від стаціонарних джерел 

забруднення, тис.т. 

 

103,1 

 

82,6 

 

101,3 

 

149,5 

 

124,5 

 

134,7 

 

119,82 

Від пересувних джерел забруднення, 

тис.т. 

 

82,1 

 

82,6 

 

81,4 

 

79,5 

 

72,1 

 

59,9 

 

Викиди діоксиду вуглецю 

(стаціонарні джерела), млн. т.   

 

4,9 

 

4.6 

 

5,5 

 

7,0 

 

6,4 

 

6,5 

 

5,1 

 

Основними забруднювачами повітря в області залишаються 

підприємства енергетичної промисловості, сільського господарства, 

переробної промисловості та транспортні підприємства.  

Викиди речовин, що належать до парникових газів склали 40,6 тис.т, 

зокрема метан – 40,5 тис.т (33,8% у загальному обсягу викидів 

забруднюючих речовин), оксид азоту – 96,5 т (0,1%). Крім того, обсяг 

викидів діоксиду вуглецю склали 5,1 млн.т.  

 За результатами даних Таблиці 2 можна визначити силу впливу на 

навколишнє середовища від викидів в атмосферне повітря від різних джерел , 

що говорить про потреби проведення відповідних заходів щодо зменшення 

викидів різними засобами в тому числі і зміні виробничих технологій. 

 

 

14.3 Екологічні проблеми та ризики впливу на здоров’я населення, які 

стосуються документа державного планування 
 

 У разі впровадження в дію документу державного планування основні 

екологічні проблеми стосуються: 

 Забруднення атмосферного повітря від викидів вихлопних газів 

громадського та приватного транспорту на території населеного пункту; 

 Можлива зміна рівня ґрунтових вод та підвищення мінералізації 

р. Південний Буг та її притоків, які  протікають  по території Хмільницького 

району. 

 Особливо вразливими, по відношенню до забруднення атмосфери 

солями важких металів, є діти та вагітні жінки. Низкою світових досліджень 

доведено, що вплив забруднюючих речовин в ранньому віці викликає 

підвищений ризик розвитку хронічних захворювань, у тому числі патологій 

нервової системи, ожиріння, діабету.  

Для запобігання негативних впливів на стан здоров’я населення 

потрібен постійний моніторинг фізико-хімічних показників якості повітря та 
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питної води на території району за критеріями такого впливу, які розроблені 

в Україні та ті, які передбачені міжнародним законодавством. 

 

14.4 Опис наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я населення 
Стан навколишнього середовища ділянки, яка розглядається детальним 

планом, визначається санітарним станом повітря, води, ґрунту, акустичним 

режимом, благоустроєм території. Промислові джерела викидів в атмосферу 

в межах ділянки і на примикаючи територіях, відсутні. Лінійним джерелом 

викидів в атмосферу є автотранспорт. Джерелом забруднення ґрунтів ділянки 

є частково є господарська діяльність та господарсько-побутові відходи. Для 

забезпечення оптимальних санітарно-гігієнічних умов території 

рекомендується ряд інженерно-планувальних заходів:  

– організація нормативних санітарних розривів між будівлями;  

– благоустрій та озеленення території;  

– своєчасне вивезення господарсько-побутових відходів з наступною їх 

переробкою. 

 Відповідно до додатку «Є»  ДБН А.2.2-1-2003 «Склад і зміст 

матеріалів оцінки впливів на навколишнє середовище», запроектована 

забудова не входить до переліку екологічно небезпечних об’єктів, тобто 

запроектовані об’єкти на даній території не проявлятимуть негативного 

впливу на довкілля. Для мінімізації техногенного навантаження на природне 

середовище, проектом передбачаються природоохоронні заходи загального 

характеру: ретельний благоустрій і озеленення прилеглої території. 

 

 

14.5 Зобов’язання у сфері охорони довкілля, у тому числі пов’язані із 

запобіганням негативному впливу на здоров’я населення, встановлені на 

міжнародному, державному та інших рівнях 

 

Зобов’язання у сфері охорони довкілля та здоров’я населення на 

Державному ріні регламентуються наступними документами: 

 Закон України «Про забезпечення санітарного та епідемічного 

благополуччя населення»; 

 Закон України «Про об’єкти підвищеної небезпеки»; 

 Закон України «Про охорону атмосферного повітря»; 

 Закон України «Про охорону земель»; 

 Закон України «Про відходи»; 

 Кодекс України «Про надра»; 

 Водний кодекс України; 

 Земельний кодекс України 

 

Основними міжнародними правовими документами щодо СЕО є 

Протокол про стратегічну екологічну оцінку (Протокол про СЕО) до 

Конвенції про оцінку впливу на навколишнє середовище у транскордонному 
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контексті (Конвенція Еспо), ратифікований Верховною Радою України  

(№ 562-VIII від 01.07.2015), та Директива 2001/42/ЄС про оцінку впливу 

окремих планів і програм на навколишнє середовище, імплементація якої 

передбачена Угодою про асоціацію між Україною та ЄС. Засади екологічної 

політики України визначені Законом України «Про основні засади 

(Стратегію) державної екологічної політики на період до 2020 року» 

(ухвалено Верховною Радою України 21 грудня 2010 року).  

В цьому законі СЕО згадується в основних принципах національної 

екологічної політики, інструментах реалізації національної екологічної 

політики та показниках ефективності Стратегії. 

Зокрема, одним з показників  Стратегії «Інтеграція екологічної 

політики та вдосконалення системи інтегрованого екологічного управління» 

є показник «Частка державних, галузевих, регіональних та місцевих програм 

розвитку, які пройшли стратегічну екологічну оцінку – відсотків».  

Стратегія розвитку системи управління державними фінансами на 2017 

-2020 роки, схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 8 

лютого 2017 р. № 142-р, основною метою є створення надійної бази для 

стратегічного та бюджетного планування як на короткостроковий, так і на 

середньостроковий період. Прогнозування повинно бути технічним 

неупередженим процесом, що забезпечуватиме реалістичні очікування щодо 

темпів розвитку економіки та впливу реформ як в суспільстві, так і для 

головних розпорядників бюджетних коштів під час планування їх діяльності. 

Державна стратегія регіонального розвитку на період до 2020 року, 

затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 06.08.2014 № 385, 

та план заходів на 2018-2020 роки з реалізації Державної стратегії 

регіонального розвитку на період до 2020 року, затверджений постановою 

Кабінету Міністрів України від 12.09.2018 № 733, що визначає цілі державної 

регіональної політики та основні завдання центральних та місцевих органів 

виконавчої влади і органів місцевого самоврядування, спрямовані на 

досягнення зазначених цілей, а також передбачає узгодженість державної 

регіональної політики з іншими державними політиками, які спрямовані на 

територіальний розвиток. 

План заходів щодо дерегуляції господарської діяльності та визнання 

такими, що втратили чинність, деяких розпоряджень Кабінету Міністрів 

України затверджений розпорядженням Кабінету Міністрів України від 23 

серпня 2016 р. № 615-р, та план дій щодо імплементації кращих практик 

якісного та ефективного регулювання, відображених Групою Світового 

банку у методології рейтингу «Ведення бізнесу» на 2016 рік, затверджений 

розпорядженням Кабінету Міністрів України від 16.12.2015 № 1406. 

 

           14.6 Обґрунтування вибору виправданих альтернатив 
 

 Дана стратегічна оцінка виконувалась шляхом збору та аналізу 

офіційної інформації про стан навколишнього середовища і медико -
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статистичних показників про поширеність захворювань населення. При 

оцінці та прогнозуванні наслідків запланованої діяльності на стан 

навколишнього середовища та здоров’я населення застосовувались методи 

математичного моделювання та експертної оцінки. Результати оцінки містять 

узагальнену інформацію про поточний та прогнозований стан компонентів 

навколишнього середовища. Для більш достовірної оцінки необхідна робота 

налагодженої системи екологічного моніторингу на районному рівні.    

         Альтернативою може бути проведення  досліджень спеціалізованим 

організаціями навколо об’єкту запланованої діяльності та в населеному 

пункті в ході виконання роботи з оцінки впливу на довкілля. 

 

           14.7 Заходи, яких передбачається вжити для запобігання, 

зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання документа 

державного планування 

 

Підходи до управління якістю повітря повинні бути спрямовані на 

загальне зменшення концентрацій завислих речовин та усунення джерел 

забруднення атмосфери для гарантування, що велика частина населення 

отримає користь від підвищеної якості повітря. 

Для запобігання негативних наслідків для ландшафтів території 

розміщення об’єкту житлової забудови передбачено організацію робот з 

часткової рекультивації порушених земель з метою прискорення процесів 

відновлення екосистем. Це сприятиме поширенню рідких видів флори і 

фауни та збереженню біологічного різноманіття території. 

Для запобігання наслідків від підтоплень територій передбачено 

виконання робіт з вертикального планування території для відведення 

дощових і талих вод. 

 

            14.8 Заходи, передбачені для здійснення моніторингу наслідків 

виконання документа державного планування для довкілля, у тому 

числі для здоров’я населення 
Сьогодні контроль якості атмосферного повітря передбачено 

здійснювати  силами Державної служби спостереження за довкіллям та  

постами постійного спостереження, встановлених підприємствами області  в 

зонах впливу основних виробництв. Систематичний контроль та 

спостереження за станом підземних вод ведеться на локальній режимній 

мережі із спостережних свердловин. Контроль за станом ґрунтів ведеться 

Державною службою спостереження. 
          Генеральним планом с. Лозова слід  передбачити розроблення схеми 

санітарного очищення населеного пункту, яка може бути розроблена 

окремим документом з урахуванням вимог Закону України «Про відходи:  

         - встановлені місця збору ТПВ – майданчики з контейнерами  для 

роздільного збору сміття;      
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         - врахування об’ємів  утворення ТПВ, визначення  місць  їх  утилізації 

за укладеними договорами зі спеціалізованими організаціями на утилізацію 

відходів.  

Контроль і спостереженням за впливом відходів на навколишнє 

природне середовище включає в себе: 

– кількісний облік утворення, накопичення і використання відходів 

(постійно); 

– визначення приземних концентрацій забруднюючих речовин на межі 

житлової забудови виконуються з періодичністю встановленою чинним 

законодавством.; 

– визначення наявності та вмісту важких металів у ґрунтах 

виконуються з періодичністю встановленою чинним законодавством. 

  Метеорологічною службою області визначаються і публікуються  

параметри: температура повітря, швидкість і напрямок вітру, атмосферний 

тиск, кількість опадів. 

Для моніторингу наслідків, від розміщення об’єкту на прилеглій   

території, передбачено впровадження наступних заходів: 

 Впровадження програми систематичних спостережень за станом 

атмосферного повітря на території села; 
 Оцінка якості поверхневих водойм р. Південний Буг та її 

притоків  за гідрохімічними показниками; 

 Організація спостережень за станом ґрунтів на землях 

сільськогосподарського призначення  на території Хмільницького району 

Вінницької області. 

 Для моніторингу здоров’я провести за медико-статистичними 

показниками дослідження поширеності хвороб крові та кровотворних 

органів, захворювань органів дихання та органів травлення для дитячого й 

дорослого населення Хмільницького району Вінницької області. 

            

 

           14.9 Опис ймовірних транскордонних наслідків для довкілля, у 

тому числі для здоров’я населення 

 

 Вплив від об’єкту запланованої діяльності на компоненти 

навколишнього середовища матиме локальний характер та обмежиться його 

територією. Отже розміщення житлового кварталу садибної житлової 

будови, на запланованій території  не призведе до транскордонних наслідків 

для довкілля та здоров’я населення інших держав. Територія Хмільницького 

району не межує з державним кордоном та територіями інших країн.   

 
           14.10 Резюме нетехнічного характеру для громадськості 
 

Для передбачення та запобігання появі негативних екологічних впливів 

на довкілля, які можна очікувати в результаті реалізації «Детального плану 
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території (земельних ділянок площею 5,43 га) для будівництва та 

обслуговування житлових будинків, господарських будівель і споруд 

(присадибні ділянки) в селі Лозова, в межах кварталу майбутньої забудови, 

яка примикає до центральної вулиці, що за межами населеного пункту 

переходить в дорогу, що веде до м. Хмільник Вінницької області. 

          Розміщення кварталу житлової забудови  сприятиме  сталому розвитку 

села.  Забезпечення охорони довкілля, безпеки життєдіяльності населення та 

охорони його здоров’я, в ході інтегрування екологічних вимог під час 

розроблення та затвердження документів державного планування, та при 

освоєнні території згідно детального плану території. 

Визначено, що специфіка забруднення атмосферного повітря території 

села Лозова зумовлена тим, що викиди в атмосферу здійснюються 

нерівномірно, переважно від автотранспорту та об’єктів виробничого 

призначення населеного пункту та промислових об’єктів Вінничини, в 

основному об’єктів іншої промисловості. 

Стан здоров’я населення Хмільницького району, за поширеністю 

захворювань дитячого і дорослого населення визначеними за осередненими 

показниками (2012–2017 рр.), характеризується як більш сприятливий у 

порівняні із середніми показниками Вінницької області. Зміни чисельності 

населення Хмільницького району є результатом впливу двох чинників: 

природного приросту населення та сальдо міграції. Стабільність кількості  

населення пояснюється, в першу чергу, природними чинниками. Протягом 

останніх років народжуваність на Вінничині була вище показників  

смертності, що спричинило незначний приріст населення. Окрім незначного 

сприятливого природного приросту населення на абсолютну кількості 

населення також впливають процеси міграції працездатного населення, що в 

останній час є характерним для багатьох районів Вінницької області. Отже, 

можна припустити що тенденція щодо  постійної чисельності населення 

Хмільницкого району збережеться і надалі. 

В результаті порівняльного аналізу динаміки обсягів викидів та скидів 

промислових підприємств із концентраціями забруднюючих речовин в 

атмосферному повітрі та водному середовищі, а також з показниками 

захворюваності дитячого і дорослого населення Хмільницького району не 

встановлено тісного взаємозв’язку. Отже, можна припустити, що стан 

здоров’я дитячого і дорослого населення району, за показниками 

розповсюдженості захворювань, не погіршиться. 

 Основні ризики та негативні наслідки для довкілля і здоров’я 

населення  від впровадження документу державного планування, виявились: 
- Незначне підвищення рівня забруднення атмосферного повітря; 

- Збереження рівня мінералізації р. Південний Буг з її притоками,   

показника рівня рН води з лужної до нейтральної (у випадку розміщення 

масиву малоповерхової садибної та блокованої забудови. 

- Незначна зміна ландшафту території під розміщення садибної 

житлової забудови; 
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Результати даної оцінки містять узагальнену інформацію про поточний 

та прогнозований стан компонентів навколишнього середовища. Для більш 

достовірної оцінки необхідна робота налагодженої системи екологічного 

моніторингу на районному та інших рівнях. Альтернативою може бути 

проведення постійних досліджень природного середовища. навколо об’єкта 

запланованої діяльності в ході виконання роботи з оцінки впливу на 

довкілля. 

Крім того, для прилеглої до об’єкту території доцільно передбачити інші 

варіанти адаптації соціально-екологічної складової до наслідків змін 

біосфери та винайдення оптимальних шляхів з урахуванням потенційних 

економічних стимулів.  

14.11Містобудівні заходи щодо поліпшення стану навколишнього 

середовища.  

Житловий квартал садибної забудови не має шкідливих викидів для 

зовнішнього природнього середовища. Проектом передбачено ряд заходів 

щодо збереження, охорони і поліпшення навколишнього середовища в межах 

детального планування  та прилеглих територій. Всі ці заходи також мають 

бути передбачені в комплексі в новому генеральному плані населеного 

пункту. 

Будівництво та експлуатація об'єктів  не зачіпає елементів геологічної, 

структурно-тектонічної будови і ландшафтів і не викличе негативних явищ 

геотехногенного походження в геологічному середовищі. 

При експлуатації будівель, розміщених на земельній ділянці та 

використанні їх за цільовим призначенням, не відбудеться змін, що 

негативно впливають на рослинний і тваринний світ. 

Територія підлягає благоустрою та озеленення. Вертикальне планування 

території передбачає відведення поверхневих стоків у бік дорожнього 

покриття з виведенням  на понижені ділянки рельєфу. Земельна ділянка не 

знаходиться в зоні водних басейнів, куди можуть потрапити поверхневі 

дощові і талі води з території забудови, яка розглядається детальним планом. 

Загалом, у даний час, стан навколишнього середовища району 

проектування можна оцінити як задовільний.  

    За рахунок передбачених будівельних, технологічних та 

природоохоронних заходів, направлених на вдосконалення технологічного 

процесу, експлуатація запроектованої території є екологічно безпечною.  

Територія озеленюється  газонними травами плодовими та 

декоративними  деревами і кущами. 
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          Відповідно до рекомендованих норм ( Наказ 22.03.2010р. №73 

Міністерство з питань житлово-комунального господарства України про 

затвердження норм надання послуг з вивезення твердих побутових відходів.) 

розрахункова кількість ТПВ на 1людину в рік становить 280-300 кг. 

            Кількість мешканців, які будуть проживати на обстежуваній території 

– 109 осіб. 

           Загальна кількість сміття, яке буде утворюватись на вказаній території, 

становить за рік: 0,3т/люд. х 109люд. = 32,7 т. 

           Вага 1 м.куб. сміття становить від 105 до 230 кг/м.куб. 

           Середня вага 1 м.куб. становить 0,1675 т. 

           Об’єм сміття, який буде утворюватися на території, становитиме: 

32,7 т. : 0,1675 ./1 т. = 195,0 м. куб. 

           Видалення смітя з території, яка розглядається детальним планом 

території, передбачається в спеціальні контейнери для роздільного збору 

твердих побутових відходів. Контейнери встановлюються  на майданчику  

для збирання ТПВ. Площа майданчика для встановлення контейнерів - 24 м2. 

Видалення ТПВ здійснюється на об’єкти їх сортування, згідно схеми 

санітарного очищення території Хмільницького району. 

До виконання будівельних робіт слід зрізати рослинний шар ґрунту з 

ділянок проїздів і тротуарів (де будуть влаштовані покриття), ділянок під 

забудову житлових будинків та господарських будівель і споруд,  де 

це можливо, і перемістити до місць складування для подальшого 

використання для озеленення території. 
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Розділ 15. Заходи щодо реалізації детального плану на етап              

від 3 до 7 років.  

Детальний план реалізовується першочергово в частині малоповерхової 

садибної забудови та облаштування території інженерно-транспортною 

інфраструктурою за кошти власників, а також за рахунок бюджету громади 

на облаштування і будівництво доріг спільного користування та розвиток 

сільських інженерних мереж. 

Будівництво об’єктів соціальної сфери може здійснюватися на 

наступних етапах розвитку населеного пункту, за наявності бюджетних 

коштів, або коштів інвесторів. Програма реалізації перспективного розвитку 

та забудови села визначається генеральним планом, або окремими 

детальними планами даної території. 

Розділ 16. Матеріали проведених досліджень та проектних робіт 

виконаних спеціалізованими організаціями(за наявності). 

 Розробниками детального плану забудови села Лозова проведений 

аналіз та дослідження затвердженого генерального плану, розробленого 

«Госстрой УССР Государственный проектный институт 

«Гипрогражданпромстрой» Винницкий филиал» в 1970  р., (ГАП Новакова 

М.І.) 

Представниками проектною організацією здійснено виїзд в населений 

пункт  і проведені обстеження  ділянки для житлової забудови в натурі. 

 

Розділ 17.  Пожежна безпека 

 
   Для забезпечення пожежної безпеки житлового кварталу садибної забудови 

детальним планом передбачені наступні планувально - містобудівні та 

інженерно-технічні заходи, що відповідають вимогам діючих норм і правил: 

- розпланування дорожньо-транспортної мережі забезпечує під’їзди до кожної 

житлової будівлі  шириною не менше 4 м; 

           - ступінь вогнестійкості будівель і споруд  передбачена не нижче – ІІ; 

           Пожежогасіння здійснюється пожежним депо, що знаходиться в  

м. Хмільнику, Вінницької області на відстані 10 км від даної земельної 

ділянки. На перспективу розвитку села необхідно передбачити новим 

генеральним планом будівництво пожежного депо на 1 автомобіль в центрі с. 

Лозова на території бувшого колгоспу – фермерське господарство 

«Лозівське». 
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         Пожежогасіння проектного житлового кварталу і оточуючої забудови 

слід здійснювати від пожежних гідрантів встановлених на проектній мережі 

водопроводу, який буде діяти від проектної артезіанської свердловини, 

розміщеної північніше проектної житлової забудови.  

 

 

 

                   Склав архітектор                                   О.М.Танасійчук 
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18. Основні техніко-економічні показники 

детального плану території 

 

№ 

п/п 
Найменування 

Один. 

виміру 
Показник 

1 Територія 

 

Територія в межах ДПТ, у тому числі: 

 Площа земельної ділянки під 

забудову: у т.ч. 

- житлова садибна забудова 

га 

11,86 

 

5,43 

4,64 

- громадська забудова 0,05 

- сільськогосподарського 

призначення 
 

- зелені насадження 

загального призначення 
0,14 

- зелені насадження 

спеціального призначення 
0,76 

- вулиці та проїзди, тротуари 
 

1,9 

2 Населення 

 

Чисельність населення, всього:  

в т.ч. в межах проектної ділянки  
тис. осіб 

0,109 

0,067 

Щільність населення (в межах 

населеного пункту) 

 

люд./га 

 

12,12 

в межах проектної ділянки люд./га 14,43 

 

 

3 

Житловий фонд 

 Забудова садибного типу га 4,64 

4 Установи та підприємства обслуговування 

 
Магазини, перукарня, аптечний пункт, 

пошта, кафе 

м2 торг. 

площі 
580,37 
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5 Вулично-дорожня мережа 

 

Протяжність вулично-дорожньої 

мережі, у тому числі: 

              - вулиці житлові 

              - проїзди 

км 

 

1,2 

0,75 

0,45 

6 Інженерне обладнання 

 Водопостачання. Водоспоживання 
тис.м3/ 

добу 
0,0218 

 
Каналізація. Сумарний об’єм стічних 

вод 

тис.м3/ 

добу 
0,0218 

 
Електропостачання. Споживання 

сумарне 
МВт/ рік 87,2 

 Газопостачання. Витрати газу, всього млн.м3/рік 17,97 

 Протяжність газових мереж км 1,31 

7 Санітарна очистка території 

 

Кількість контейнерних майданчиків, в 

т.ч.: 

- кількість контейнерів 

 

майд. 

конт. 

 

1 

4 

 

 

 

 

 

 

ГАП                                  В. М. Потапенко 
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ВИХІДНІ  ДАНІ (Додатки для розробки ДПТ) 
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        ДОДАТКИ (Вихідні дані)  

1 

Рішення 17 сесії 7 скликання Лозівської сільської ради Хмільницького 

району Вінницької області від 29.01.2018 р. на розроблення детального 

плану території земельної ділянки розташованої за адресою с. Лозова 

вул. Молодіжна для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд. 

 

2 

Завдання на розроблення  Детального плану території земельної 

ділянки за адресою: с. Лозова, вул. Молодіжна для будівництва і 

обслуговування житлових будинків, господарських будівель та споруд. 

 

3 

Додаток до завдання на розробку Детального плану території 

земельної ділянки, розташованою за адресою: с. Лозова, вул. 

Молодіжна для будівництва і обслуговування житлових будинків, 

господарських будівель та споруд. 

 

4 

Лист відділу містобудування, архітектури, житлово-комунального 

господарства та інфраструктури Хмільницької РДА Вінницької області 

від 24.09.2018 №01-04/295. 

 

5 
Лист Департаменту агропромислового розвитку, екології та природних 

ресурсів Вінницької ОДА від 29.08.18 р. №09-01-12/7144. 
 

6 

Лист Держгеокадастру, Головне управління Держгеокадастру у 

Вінницькій області, Відділ у Хмільницькому районі від 15.08.2018 р. 

№763/419-18-0.331; 

 

7 
Лист Держгеокадастру, Головне управління Держгеокадастру у 

Вінницькій області від 10.08.2018 р. №0-2-0.331-11384/2-18; 
 

8 

Лист Державної служби України з питань безпечності харчових 

продуктів та захисту споживачів Головне управління 

Держпродспоживслужби у Вінницькій області від 13.08.2018 р. №02-

6.03-16/3940. 

 

9 
Лист Управління культури і мистецтв Вінницької ОДА від 31.08.2018 

№ 3884/02-25. 
 

10  

Викопіювання з чергового кадастрового плану Лозівської сільської 

ради Хмільницького району. Земельна ділянка орієнтовною площею 

5,43 га, яка передбачена для будівництва і обслуговування житлових 

будинків, господарських будівель та споруд (2.01). 

 

11 Викопіювання з генерального плану с. Лозова (1970 р.).  

12 
Лист Лозівської сільської ради Хмільницького району Вінницької 

області від 11.09.2018 р. №645. 
 

13 
Лист Виконавчого комітету Лозівської сільської ради Хмільницького 

району Вінницької області від 20.07.2018 р. №566 
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14 

Лист Виконавчого комітету Лозівської сільської ради Хмільницького 

району Вінницької області від 20.07.2018 р. №567. 

 

 

15 
Лист Лозівської сільської ради Хмільницького району Вінницької 

області від 11.09.2018 р. №646 
 

16 
Лист Лозівської сільської ради Хмільницького району Вінницької 

області від 02.10.2018 р. №697 
 

17 

Схема місця розташування арт. свердловини для забезпечення 

водопостачання села Лозова Хмільницького р-ну Вінницької обл., на 

території Лозівської сільської ради. 

 

18 
Лист Виконавчого комітету Лозівської сільської ради Хмільницького 

району Вінницької області від 20.07.2018 р. №568 
 

19 Паспорт населеного пункту села Лозова.  

20 

Оголошення в газеті в рубриці «Оголошення» «Про внесення змін до 

генерального плану та розробку детального плану території для 

будівництва житлової забудови» розробляється детальний план 

території для будівництва житлової забудови в селі Лозова (резервна 

територія села). 

 

21 Оголошення про проведення громадських слухань.  

22 

Протокол громадських слухань від 26.11.2018 року щодо врахування 

інтересів громадськості під час обговорення містобудівної 

документації. 

 

23 

Рецензія на проект детального плану території земельної ділянки за 

адресою: с. Лозова, Вул. Молодіжна для будівництва і обслуговування 

житлових будинків, господарських будівель і споруд Хмільницького р-

ну, Вінницької області. 

 

 

 
 


