
1 

 

 

 
 

 

Оновлення генерального плану та 

план зонування території (у складі генерального плану)  

с. Вигівка Бурштинської міської ради 

Івано-Франківської області 
 

ТОМ 1  

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА  

 

                      

 

Київ-2020 



2 

 

 

 
 

 

 

Договір: № 596/00-1603-18/РМД                                           Замовник: Бурштинська 

міська рада  

        Івано-Франківської області 

                                                                          

                                                                                                                            Примірник №3   

 

Оновлення генерального плану та 

план зонування території (у складі генерального 

плану) с. Вигівка Бурштинської міської ради 

Івано-Франківської області 

 

ТОМ 1 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

 

В. о. директора               О. В. Берендєєва 

Головний архітектор проекту                                           В. О. Олійник 

 

Київ-2020 



3 

 

 

ЗМІСТ 

І. ГЕНЕРАЛЬНИЙ ПЛАН  

1. ВСТУП 8 

2. АНАЛІТИЧНА ЧАСТИНА  

2.1. Характеристика села, його адміністративний статус, 

природні та інженерно-геологічні умови, місце в системі 

розселення 11 

2.2. Існуюче використання території, планувальна структура та 

функціональне зонування 13 

2.3. Характеристика структури та обсягів житлового фонду,  

об'єктів обслуговування, господарський комплекс 17 

2.4. Аналіз відомостей про стан навколишнього природного 

середовища 18 

2.5. Аналіз реалізації чинного генерального плану 21 

3. ОБГРУНТУВАННЯ ТА ПРОПОЗИЦІЇ  

3.1. Основні напрямки соціально-економічного розвитку 25 

3.2. Демографічний та економічний розвиток,  

зайнятість  населення 26 

3.3. Перспективи територіального розвитку 28 

3.4. Обсяги житлового будівництва та його розміщення 29 

3.5. Організація культурно-побутового обслуговування  30 

3.6. Кладовища 32 

3.7. Функціонально-планувальна організація території 33 

3.8. Транспортна інфраструктура 36 

3.9. Інженерна підготовка та захист території 46 

3.10. Інженерна інфраструктура  

3.10.1. Водопостачання 53 

3.10.2. Каналізація 57 

3.10.3. Санітарне очищення  61 

3.10.4. Електропостачання 63 



4 

 

 

3.10.5. Газопостачання  64 

3.10.6. Теплопостачання 66 

3.10.7. Телефонний зв'язок, проводове мовлення, 

телебачення 67 

3.11. Протипожежні  заходи 69 

4. ОХОРОНА НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО 

СЕРЕДОВИЩА  71 

4.1. Оцінка існуючого стану навколишнього природного 

середовища 71 

 4.2. Проектні планувальні обмеження та оцінка прогнозованого  

стану навколишнього природного середовища 80 

4.3. Планувальні заходи з охорони навколишнього природного 

середовища 84 

5. ОСНОВНІ ЗАХОДИ ПО РЕАЛІЗАЦІЇ РІШЕНЬ 

ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНУ с. ВИГІВКА 
 

92 

6. ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНУ  95 

ІІ. ПЛАН ЗОНУВАННЯ ТЕРИТОРІЇ с. ВИГІВКА 98 

7. ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ 99 

8. ЗОНУВАННЯ ТЕРИТОРІЇ. ТИПИ ТА МЕЖІ 

ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ЗОН 108 

9. МІСТОБУДІВНИЙ  РЕГЛАМЕНТ  ТЕРИТОРІАЛЬНИХ 

ЗОН  

9.1. Дозволені та допустимі види використання земельних 

ділянок в межах територіальних зон 110 

9.2. Планувальні обмеження та режими використання території, 

пов'язані з їх дією 128 

9.3. Містобудівні умови і обмеження забудови земельних 

ділянок в різних територіальних зонах 130 

IІІ. ДОДАТКИ 150 



5 

 

 

СКЛАД ПРОЕКТУ 

№ 

п/п 
Найменування матеріалів 

Масштаб 

креслень 

№№ 

креслень/томів 

 І. Графічні матеріали   

1. 
Схема розташування населеного 

пункту в системі розселення 
б/м 1 

2. 

План існуючого використання 

територій. Схема існуючих 

планувальних обмежень 

М 1:2000 2 

3. 

Генеральний план (основне 

креслення). Схема проектних 

планувальних обмежень. Поперечні 

профілі вулиць 

М 1:2000, 

М 1:200 
3 

4. 

Схема вулично-дорожньої мережі, 

сільського та зовнішнього 

транспорту. Схема організації руху 

транспорту та пішоходів 

М 1:2000 4 

5.  
Схема інженерного обладнання 

території 
М 1:2000 5 

6. 
Схема інженерної підготовки та 

захисту території 
М 1:2000 6 

7. 

Схема зонування території с. Вигівка 

Бурштинської міської ради Івано-

Франківської області.  

План червоних ліній 

М 1:2000 7 

 ІІ. Текстові матеріали   

1. Пояснювальна записка книга Том 1 

2. Вихідні дані книга Том 2 

3. Основні положення брошура  

 

  



6 

 

 

Проект містобудівної документації розроблено відповідно до чинних 

норм, правил та стандартів. 

 

 

Головний архітектор проекту                                                 В.О. Олійник 

кваліфікаційний сертифікат  

Серія АА № 001031 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 

 

 

Проект містобудівної документації виконано авторським колективом 

ДП "Укрдержбудекспертиза" у складі:  

 

Архітектурно - планувальна та економічна частина 

Головний архітектор проекту Олійник В.О. 

Завідувач сектором Шепеленко Л.Т. 

  

Інженерно-транспортна інфраструктура 

Фахівець І категорії  Щепетова О.О. 

Фахівець ІІ категорії Майданова О.В. 

  

Охорона навколишнього середовища 

Завідувач сектором екології Рудько С.К. 

 

 



8 

 

 

І. ГЕНЕРАЛЬНИЙ ПЛАН 

1. ВСТУП 

Містобудівна документація "Оновлення генерального плану та план 

зонування (в складі генерального плану) села Вигівка Бурштинської міської 

ради Івано-Франківської області" розроблена державним підприємством 

"Укрдержбудекспертиза" на замовлення Виконавчого комітету Бурштинської 

міської ради Івано-Франківської області згідно з рішенням 36 сесії 

VІI скликання Бурштинської міської ради від 29.09.2017 р. № 10/36-17 

відповідно до завдання на розроблення, погодженого начальником сектору 

містобудування та архітектури Бурштинської міської ради і затвердженого 

Головою Бурштинської міської ради. 

Попередній генеральний план с. Вигівка був розроблений у 1988 р. 

проектним інститутом "Івано-Франківськ - Агропроект" з розрахунковим 

терміном реалізації 20 років (до 2008 р.).   

Необхідність оновлення генерального плану виникла у зв’язку із 

завершенням розрахункового етапу діючого генерального плану, змінами у 

соціально-політичному становищі держави та у нормативно-законодавчій базі 

України. Оновлення генерального плану пов’язане також із зміною 

територіального розвитку населеного пункту, уточненням функціонального 

призначення територій, необхідністю коригування червоних ліній, зміною 

основних видів економічної діяльності, необхідністю розвитку інженерно-

транспортної інфраструктури та врахування державних інтересів. 

Основна мета розробки – забезпечення сталого розвитку села Вигівка в 

ув’язці з розвитком Бурштинської міської ради шляхом вирішення соціальних 

та економічних завдань за умови збереження здорового стану навколишнього 

середовища та природно-ресурсного потенціалу. 

Містобудівною документацією визначено: 

- основні принципи і напрямки планувальної організації та 

функціонального призначення території; 

- перспективна чисельність населення, обсяги та структура нового 

житлового будівництва; 

- пропозиції щодо формування мережі об’єктів громадського 

обслуговування населення, що забезпечують соціально-гарантований 

рівень життя згідно з державними будівельними нормами; 

- організацію вулично-дорожньої та транспортної мережі;  
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- напрями розвитку інженерної інфраструктури, інженерної підготовки 

і благоустрою; 

- заходи з охорони навколишнього природного середовища, охорони та 

збереження культурної спадщини. 

Проект виконано відповідно до нормативно-законодавчої бази України: 

Водного кодексу, Земельного кодексу, законів України "Про основи 

містобудування", "Про регулювання містобудівної діяльності", "Про 

генеральну схему планування території України", "Про благоустрій населених 

пунктів", "Про землеустрій", "Про охорону навколишнього природного 

середовища", "Про стратегічну екологічну оцінку" тощо; чинних державних 

будівельних норм: ДБН Б.1.1-15:2012 "Склад та зміст генерального плану 

населеного пункту", ДБН Б.1.1-22:2017 "Склад та зміст плану зонування 

території", ДСТУ-Н Б Б.1.1-10:2010 "Настанова з виконання розділів "Охорона 

навколишнього природного середовища" у складі містобудівної документації", 

ДБН Б.2.2-12:2019 "Планування та забудова територій", ДСП 173-96 

"Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів", 

інших нормативно-правових актів. 

Вихідними даними для оновлення генерального плану є:  

- дані топографічної зйомки території у масштабі 1:2000, виконаної у 

2016 році у державній геодезичній системі координат УСК-2000; 

- дані Державного земельного кадастру щодо наявності земель та 

розподіл їх за власниками чи орендарями; 

- дані анкетувань Бурштинської міської ради про наявність і стан 

житлового фонду, господарчий розвиток села, наявність об’єктів 

соціально-культурного обслуговування; 

- дані державних управлінь про розвиток господарства села, інженерної 

інфраструктури, транспортної інфраструктури, установ та 

підприємств обслуговування, санітарного стану тощо; 

- пропозиції органів місцевого самоврядування щодо соціально-

економічного та територіального розвитку села; 

- матеріали генерального плану м. Бурштин та Схеми планування 

території Івано-Франківської області;  

- інші документи та матеріали, надані міською радою. 

Згідно із завданням розділ ІТЗ ЦЗ (ЦО) не виконувався, оскільки 

відповідний розділ, що розповсюджується на територію міськради, було 

виконано в складі генерального плану м. Бурштин.  



10 

 

 

Основні показники генерального плану відповідно до завдання 

розраховані на двадцятирічний період, до 2038 р.  

Строк дії генерального плану населеного пункту не обмежується. Зміни 

до генерального плану населеного пункту можуть вноситися не частіше, ніж 

один раз на п'ять років. 

В складі генерального плану виконано план зонування території 

с. Вигівка, в якому визначено межі функціональних зон з однорідними видами 

та умовами використання та встановлені містобудівні регламенти, що діють в 

їх межах. 

Генеральний план розроблено на паперових і електронних носіях на 

оновленій картографічній основі в цифровій формі як набори профільних 

геопросторових даних у державній геодезичній системі координат УСК-2000 і 

єдиній системі класифікації та кодування об’єктів будівництва для 

формування баз даних містобудівного кадастру. 
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2. АНАЛІТИЧНА ЧАСТИНА 

2.1 Характеристика села, адміністративний статус, природні та 

інженерно-геологічні умови, місце в системі розселення 

Село Вигівка розташоване в північно-західній частині Галицького 

району, Івано-Франківської області за 17 км від райцентру і входить до складу 

Бурштинської міської ради, де місто Бурштин – місто обласного 

підпорядкування. 

Бурштинська міська Рада 29 травня 2015 р. ухвалила Статут 

територіальної громади міста Бурштин та села Вигівка, що юридично 

оформляє об’єднання жителів міста та села у територіальну громаду, визначає 

правовий статус територіальної громади. 

На сьогоднішній день  Бурштинська територіальна громада займає 

площу 32,7 кв. км. з населенням: у м. Бурштин – 15,133 тис. осіб, в с. Вигівка -

 360 осіб (станом на 01.12.2017 р. за даними статистичного бюлетеня 

Головного управління статистики в Івано-Франківський області). 

Село Вигівка знаходиться в західній частині Бурштинської міської ради 

на відстані 3,0 км від м. Бурштин і межує: 

- на заході – землями Тенетниківської сільської ради Галицького району - 

урочище ліс Бурштинський, який є складовою Галицького 

національного природного парку; 

- на півночі – сільгоспугіддями Бурштинської міської ради; 

- на сході – сільгоспугіддями Дем'янівської сільської ради Галицького 

району; 

- на півдні та південному сході – сільгоспугіддями Бурштинської міської  

ради та дачними ділянками. 

З південного боку села Вигівка, поза його межами, проходить 

одноколійна не електрифікована залізнична лінія Ходорів – Івано-Франківськ 

Івано-Франківської дирекції залізничних перевезень Львівської залізниці. На 

відстані близько 2,0 км від села в західному та східному напрямку розташовані 

зупинні пункти Мартинів та Тенетники. 

Перевезення пасажирів у далекому сполученні забезпечує залізнична 

станція Бурштин, яка розташована на відстані близько 6,5 км від села. 

Основною дорогою, що перетинає територію Бурштинської міської ради 

з півночі на південь, є національна автодорога державного значення Н-09 
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Мукачеве – Львів, до якої в південній частині м. Бурштин примикає 

територіальна дорога державного значення Т-09-10 Бурштин-Калуш. 

Під'їзди безпосередньо до с. Вигівка здійснюється по районній 

автодорозі місцевого значення С-090314 Дем'янів-Вигівка, що відгалужується 

від територіальної автодороги Т-09-10 Бурштин-Калуш і забезпечує необхідні 

транспортні зв'язки села з місцями прикладання праці. 

Згідно схеми геоморфологічного районування територія села 

розташована в межах Передкарпаття, в складі Галицько-Букачівської 

улоговини, для якої характерним є акумулятивно-рівнинний тип рельєфу, 

ускладнений в районі Бурштина з лівої сторони долиною р. Гнила Липа.  

Долина характеризується відносно крутими і високими берегами. В її 

структурі розвинені заплава і перша надзаплавна тераса. Заплава розвинена з 

обох сторін річки, її ширина коливається в межах 600-1400 м. Перша 

надзаплавна тераса розвинена в основному на правому березі, обмежуючись 

уступами Опілля. 

Ґрунти – частково чорноземи опідзолені, частково дерново-буроземні 

глейові середньо суглинкові, найпродуктивніші з ґрунтів гірської зони, які 

характеризуються природною родючістю. В балках та пониженні поширені 

лучні ґрунти з плямами болотних. 

Для села характерним є горбистий, долинно-балочний рельєф. Позначки 

поверхні становлять 270,0 - 340,0 м, мінімальні приурочені до південно-

західної частини села, а максимальні – до підвищеної ділянки на заході та в 

центрі села.  

Гідрологічна сітка Бурштинської міської ради представлена р. Гнила 

Липа (Бурштинське водосховище), яка є лівою притокою р. Дністер, низкою 

струмків та каналів. Поверхневі водойми с. Вигівка – ставок та мережа 

меліоративних каналів. 

Ґрунтові води в залежності від рельєфу місцевості та сезонності 

залягають на різних глибинах. Території, що мають високий рівень залягання 

ґрунтових вод та заболоченості, знаходяться в пониженнях та вздовж каналів. 

Але в основній частині рівень ґрунтових вод знаходиться на глибині більше 

3,0 м. Окрім того, на території села можливе також сезонне підтоплення 

територій навесні в період інтенсивного сніготанення та протягом року 

внаслідок випадіння надмірної кількості атмосферних опадів. 

За даними інженерно-геологічні вишукувань та враховуючи геологічну і 

геоморфологічну будову району, територія Бурштинської міської ради 
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ділиться на три типи: сприятливі, малосприятливі, несприятливі для забудови. 

Більшість територій в проектних межах села Вигівка мають сприятливі (з 

ухилами до 0,5-8,0% і заляганням ґрунтових вод на глибині 3,0 м і більше від 

поверхні) або малосприятливі (з ухилами до 0,5% і від 8,0% до 15,0% та з 

рівнем підземних вод 1,0-3,0 м) умови для будівництва. 

Одним із факторів інженерно-геологічної складності умов освоєння є 

можливий розвиток карсту і можливої його активізації, а також існує 

ймовірність розвитку просідання. Сейсмічність району проектування 

становить 6 балів. 

Клімат території помірно-континентальний, знаходиться на межі 

достатньо зволоженого теплого повітря (Придністров’я) і надмірного 

зволоження помірно-теплого (Передкарпатське передгір’я). Середня 

максимальна температура найжаркішого місяця становить +23,9
о
 С, 

найхолоднішого –20,5
о
 С; гранична швидкість вітру – 10 м/сек. Вітри 

переважають західні, північно-західні, південно-східні та східні. 

Відповідно до архітектурно-будівельного районування території 

України (додаток Б до ДБН Б.2.2-12:2018) територія Бурштинської міської 

ради відноситься до ІІІА підрайону (Карпатський) ІІІ кліматичного району.  

Відповідно до Генеральної схеми планування території України село 

Вигівка входить до складу Галицької районної, Івано-Франківської 

міжрайонної, обласної та Львівської міжобласної системи розселення.  

Враховуючи місце, яке займає населений пункт в системі розселення, 

сформована його система громадського обслуговування. Так, забезпечення 

населення Вигівки установами епізодичного та періодичного обслуговування 

передбачено в м. Бурштин, районному центрі і, частково, в обласному центрі. 

Повсякденне і частково періодичне обслуговування населення Вигівки 

забезпечується установами і підприємствами села.  

 

2.2. Існуюче використання території, планувальна структура та 

функціональне зонування території населеного пункту 

Планувальна структура та функціональне зонування території. Площа 

села Вигівка складає 57,3 га. В планувальній структурі села переважає частка 

земель житлової забудови та земель сільськогосподарського використання 

(52,36% та 29,93%). Для існуючого використання території села характерна 

відсутність чіткої планувальної організації. Територія села має розгалужену 
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структуру, яка поділена на дві частини, сформованими рельєфом місцевості, 

розміщенням каналів – південну та північну. 

Південна частина складається з кварталів житлової забудови та 

громадських об'єктів, що розташовані вздовж головної вулиці села - 

вул. Перемоги на пагорбі до південного каналу, що перетинає територію села з 

заходу на схід.  

В північній частині, що знаходиться на пагорбі між південним та 

північними каналами, розташовується житлова забудова, громадські об'єкти та 

сільськогосподарські угіддя.  

Канали, що проходять в понижених частинах між пагорбами, збирають 

воду навесні в період інтенсивного сніготанення та протягом року внаслідок 

випадіння надмірної кількості атмосферних опадів. Прилеглі території 

озеленені, є ставки, копанки, заболочені ділянки, які підлягають ліквідації. 

Житлова забудова. Житлові території населеного пункту представлені 

забудовою садибного типу з середнім розміром присадибної ділянки 0,25 га. 

Площа житлової забудови в цілому складає близько 52,36 % території 

населеного пункту. 

Громадська забудова. Громадський центр села сформовано 

підприємством торгівлі, фельдшерсько-акушерським пунктом, клубом з 

бібліотекою, культовою спорудою, а також дитячими освітніми закладами, які 

на даний час не працюють. Розташовується вздовж вул. Перемоги - головної 

вулиці села. Площа громадської забудови в цілому складає близько 4,14% 

території населеного пункту. 

Комунальні території та території інженерно-транспортної 

інфраструктури. Виробничі об’єкти в межах села Вигівка відсутні. Однак, є 

об'єкти малого бізнесу, а саме, ЧП "Fanni Mashrum", що займається 

виробництвом високоякісного міцелію промислово культивованих грибів, на 

ринку вже 10 років.  

В існуючих межах в південній частині села розташоване кладовище 

площею 0,4 га з санітарно-захисною зоною 300 метрів, яка накриває практично 

всю існуючу житлову та громадську забудову. Кладовище підлягає закриттю на 

перспективу, що зумовить зменшення санітарно-захисної зони до 100 метрів.  

Головна вулиця села – вул. Перемоги, що є подовженням районної 

автодороги Дем'янів-Вигівка, по якій здійснюються транспортні зв’язки села з 

сусіднім населеним пунктом – с. Дем'янів та містом Бурштин. Загальна 

протяжність вулично-дорожньої мережі с. Вигівка в існуючих межах 
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становить 4,0 км, у т.ч. – з твердим покриттям – 1,12 км. Вулично-дорожня 

мережа займає понад 7,3% території села. 

Території інженерної інфраструктури включають земельні ділянки 

головних споруд інженерної інфраструктури: ГРП, ТП. 

Через село проходить електромережа 10 кВ, що має санітарно-захисну 

зону 10 метрів в кожну сторону від крайніх проводів.  

Проведено радіо та телефонний зв’язок. 

Територію транспортної інфраструктури формує в основному вулично-

дорожня мережа населеного пункту. 

Озеленення. На даний час озеленені території в селі представлені 

деревними насадженнями вздовж вулиць та доріг, навколо водойм, каналів, а 

також луками і пасовищами. 

На даний час в селі централізоване водопостачання та господарсько-

побутова каналізація відсутні. Населення житлової забудови користується 

шахтними колодязями та дворовими вбиральнями з водонепроникними 

вигребами.  

Село електрифіковане та газифіковане.  

Пам’ятки  історії: В селі Вигівка є пам'ятний знак – символічна могила 

бійців УПА. 

Нижче, в таблиці 2.2.1 наведений сучасний розподіл території села.    

Таблиця 2.2.1 

Структура існуючого використання території с. Вигівка 

№ 

п/п 
Показники 

Одиниця 

виміру 

Існуючий стан 

(1.01.2018) 
% 

1 Населення осіб 360  

2 Територія, всього га 57,30 100,0 

 
у т.ч. житлової забудови, 

всього 
га 30,00 52,36 

 - садибна забудова га 30,00 52,36 

 

Виробничої, комунально-

складської та інженерної 

інфраструктури 

га 0,03 0,05 

 Громадської забудови га 2,37 4,14 

 
Транспортної 

інфраструктури, всього 
га 4,20 7,33 

 - вулично-дорожня мережа га 4,20 7,33 
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№ 

п/п 
Показники 

Одиниця 

виміру 

Існуючий стан 

(1.01.2018) 
% 

 Кладовищ га 0,40 0,7 

 Водних поверхонь га 0,42 0,73 

 
Сільськогосподарських угідь, 

всього 
га 17,15 29,93 

 Інших територій га 2,73 4,76 

 

Чисельність постійного населення села на 01.01.2018 р. становила 

360 осіб. З 2007 року чисельність постійного населення села Вигівка 

скоротилась на 6% (23 особи). Однак в останні три роки спостерігалось 

зростання чисельності населення з 358 до 360 осіб. В цей період відмічалось 

природне скорочення (в середньому – 2 особи) та механічний приріст 

населення (в середньому – 3 особи за рік). Вікова структура населення 

с. Вигівка характеризується часткою населення молодше працездатного віку – 

18,1 %, працездатного віку – 57,8%, старше працездатного віку – 24,1 %. 

Поза існуючими межами с. Вигівка розташована частина житлової, 

громадської та виробничої забудови, характеристика якої наведена в 

таблиці 2.2.2. 

Таблиця 2.2.2 

Використання території с. Вигівка поза існуючими межами. 

Категорія земель 
Площа 

(га) 
% 

Житлова забудова, у т.ч.: 5,39 46,91 

- садибна забудова 5,39 46,91 

Виробнича, комунально-складська та інженерної 

інфраструктури 
5,14 44,73 

Громадська забудова 0,40 3,48 

Транспортна інфраструктура, у т.ч.: 0,16 1,39 

- вулично-дорожня мережа 0,16 1,39 

Кладовища 0,25 2,18 

Водні поверхні 0,15 1,31 

Всього 11,49 100,0 
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2.3. Характеристика структури та обсягів існуючого житлового фонду, 

об’єктів обслуговування, господарський комплекс 

Житловий фонд 

Житлова забудова села представлена лише садибною забудовою. 

Відповідно до уточнених даних згідно плану існуючого використання 

території житлова забудова села представлена 132 будинками, загальною 

площею близько 13,66 тис. м
2
. Середній розмір будинку – 103,5 м

2
, середній 

розмір домогосподарства становить 2,73 особи. Житлова забезпеченість – 

37,9 м
2
/особу. 

За останні 10 років було введено в експлуатацію 3 житлові будинки 

загальною площею 459 м
2
. Аварійних застарілих споруд на території села 

немає.  

За інформацією міської ради на квартирному обліку для покращення 

житлових умов перебуває 3 родини, є також потреба у виділенні ділянок  для 

житлового садибного будівництва мешканців міста Бурштин (900 осіб).  

Заклади обслуговування населення 

У с. Вигівка розташовані заклади обслуговування населення 

повсякденного та частково періодичного попиту: освіти, медицини, торгівлі та 

культури. Для отримання інших послуг населення виїжджає до 

адміністративного центру міськради м. Бурштин, частково до райцентру та 

обласного центру. 

Установи освіти, розташовані в межах села, на сьогодні не 

функціонують. Дошкільну освіту та загальну середню освіту забезпечують 

заклади в м. Бурштин. З медичних установ функціонує фельдшерсько-

акушерський пункт. Також по вул. Перемоги розташовані будинок культури з 

бібліотекою та магазин продовольчих і господарських товарів. 

Співставлення досягнутого рівня забезпечення населення села 

основними закладами обслуговування з діючими нормативними показниками 

наведене нижче, в таблиці 2.3.1. 

Таблиця 2.3.1 

Забезпеченість населення с. Вигівка закладами соціальної сфери 

Найменування закладів 

обслуговування 

Одиниця 

виміру 

Сучасна 

ємність 

Норма за 

ДБН 

% від 

норми 

Заклад дошкільної освіти місць 25
1
 20 >100 

Заклад загальної середньої освіти -//- 60
2
 45 >100 
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Найменування закладів 

обслуговування 

Одиниця 

виміру 

Сучасна 

ємність 

Норма за 

ДБН 

% від 

норми 

ФАП об’єкт 1 1 100 

Приміщення для фізкультурно-

оздоровчих занять 
м

2
 заг. пл. - 25 - 

Спортивні зали загального 

користування 
м

2
 заг. пл. - 29 - 

Культурно-просвітні заклади місць 135 144 93,8 

Бібліотеки 
тис. од. 

зберігання 
6 1,1 >100 

Магазини продтоварів та промтоварів м
2
 торг. пл. 120 23 >100 

Заклади громадського харчування місць - 13 - 

Заклади побутового обслуговування  робочих місць - 3 - 
 

1
 Недіючий, дошкільну освіту забезпечують заклади в м. Бурштин. 

2
 Недіючий, загальну середню освіту забезпечують заклади в м. Бурштин. 

Господарський комплекс 

На сьогодні господарський комплекс с. Вигівка, в існуючих межах, 

складається лише з обслуговуючої сфери, яка представлена підприємствами і 

організаціями, розташованими на території населеного пункту. Населення 

працездатного віку в основному працює в м. Бурштин, а також частина 

зайнята в особистому селянському господарстві. Трудові ресурси села  

складають близько 0,2 тис. осіб, або понад 58% населення села. 

2.4. Аналіз відомостей про стан навколишнього  

природного середовища 

Екологічна ситуація  на території с. Вигівка, у зв’язку з відсутністю 

істотних джерел впливу на навколишнє середовище, характеризується як 

досить сприятлива.  

За метеорологічними умовами Бурштинська міська рада відноситься до 

територій з помірним потенціалом забруднення атмосферного повітря та 

умовно сприятливими умовами розсіювання промислових викидів 

(районування України за потенціалом забруднення). Головним джерелом 

забруднювання повітряного басейну є ВП "Бурштинська ТЕС" ПАТ "ДТЕК 

Західенерго", на яку припадає 80% викидів забруднюючих речовин в 

атмосферне повітря від загального обсягу викидів по області.  

За відсутністю виробничих об’єктів, головними джерелами забруднення 

атмосферного повітря в межах села є індивідуальні теплогенераторні 

установки, що працюють на природному газі, та автомобільний транспорт. 
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Поверхневі водойми с. Вигівка представлені ставком та мережею 

меліоративних каналів. Забруднення поверхневих вод, в першу чергу, 

відбувається за рахунок попадання у водні об'єкти неочищених зливових вод 

та незадовільного стану утримання території прибережної захисної смуги. 

Водопостачання с. Вигівка децентралізоване та здійснюється за рахунок 

підземних вод. Якість питної води по санітарно-мікробіологічних та фізико-

хімічним показниках частково відповідає вимогам ДСанПіН 2.2.4-171-10 

"Гігієнічні вимоги до води питної призначеної для споживання людиною". 

 Відсутність каналізації і користування мешканцями с. Вигівка 

вигребами, також призводить до забруднення ґрунтових вод, природних 

джерел водопостачання і поверхневих водних об'єктів.  

На території населеного пункту по вул. Перемоги без дотримання 

необхідних санітарних розривів розміщено кладовище традиційного 

поховання, яке також виступає потенційним джерелом забруднення ґрунтів. 

Забруднені ґрунти є вторинним джерелом забруднення підземних та 

поверхневих вод, а також атмосферного повітря через незадовільний стан 

покриття вулиць, недостатню кількість зелених насаджень. 

Природоохоронні території у с. Вигівка представлені прибережними 

захисними смугами ставків розміром 25 метрів. Також у межах населеного 

пункту наявна система меліоративно-дренажних водотоків (каналів).  

Проектне рішення має розглядати території прибережних захисних смуг, 

як складову екологічної мережі з перспективою їх упорядкування, озеленення 

та благоустрою. Не придатні для експлуатації споруди, а також ті, що не 

відповідають встановленим режимам господарювання, підлягають винесенню 

з прибережних захисних смуг. 

Об’єкти природно-заповідного фонду у межах населеного пункту 

відсутні. З західної сторони с. Вигівка межує з територією урочища Ліс 

Бурштинський, що входить до складу "Галицького національного природного 

парку".   

Основним джерелом акустичного впливу у с. Вигівка є автомобільна 

дорога місцевого значення С-090314 Дем'янів – Вигівка V технічної категорії, 

яка відгалужується від територіальної автодороги Т-09-10 Бурштин-Калуш та 

має не інтенсивне транспортне навантаження. Автодорога Бурштин-Калуш (ІІІ 

технічної категорії) проходить на відстані близько 800 м від межі села та не 

має безпосереднього акустичного впливу на житлову забудову Вигівки. 
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Шумове забруднення від залізниці, яка проходить недалеко від 

південної межі населеного пункту, має лінійно-векторне поширення і утворює 

зону акустичного дискомфорту з рівнями шуму, що перевищують 65 дБА, на 

відстані до 100 м від колій. В якості планувальних обмежень від залізниці 

прийнята нормативна санітарно-захисна зона 100 м, яка не розповсюджується 

на житлову забудову села.  

Решта джерел шумового забруднення, такі як підприємства та 

трансформаторні підстанції, мають локальний вплив, що, як правило, не 

виходить за межі санітарно-захисної або охоронної зони об`єктів. Таким 

чином, можна зробити висновок, що сучасні рівні шуму на території житлової 

забудови не перевищують допустимих рівнів. 

Проведене в межах розробки генерального плану м. Бурштин 

визначення електромагнітної обстановки на території Бурштинської міської 

ради показало, що в усьому діапазоні частот, що використовуються 

промисловими та радіотехнічними пристроями, рівні електромагнітних полів 

випромінювань значно нижчі за гранично допустимі.  

Джерелом електромагнітного випромінювання на території села є 

існуючі коридори електромережі 10 кВ із охоронними зонами 10 метрів та 

трансформаторні підстанції із охоронними зонами 3 метри від огорожі або 

споруди. 

Збір та вивіз твердих побутових відходів (ТПВ) по селу Вигівка 

проводиться два рази на місяць із послідуючим видаленням на полігоні ТПВ в 

районі с. Німшин Галицького району Івано-Франківської області. Полігон 

переповнений, знаходиться у незадовільному стані, забруднюючи навколишнє 

природне середовище.  

Для вирішення питання поводження з твердими побутовими відходами у 

населеному пункті у подальшому необхідна розробка спеціалізованої схеми 

санітарного очищення з уточненням першочергових та перспективних заходів, 

поліпшення екологічного та санітарного стану території, скорочення об’ємів 

ТПВ тощо. 

В результаті аналізу природно-екологічної ситуації на території 

с. Вигівка виявлена низка планувальних обмежень, які є одним з факторів 

встановлення конкретного виду функціонального використання та забудови 

території у генеральному плані. 

В структурі планувальних обмежень враховані нормативні санітарно-

захисні зони (СЗЗ) та санітарні розриви до житлової та громадської забудови 
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від регламентованих існуючими екологічно-містобудівними нормативами 

об’єктів, розташованих в межах села.  

Найбільшим планувальним обмеженням є СЗЗ від діючого кладовища – 

300,0 м. Охоронні зони від повітряних ліній електропередач 10 кВ та 

газорозподільного пункту (ГРП) становлять 10,0 м. Нормативна прибережна 

захисна смуга від ставка – 25,0 м. На території села також є невелика 

заболочена ділянка площею 0,06 га.    

Загалом, різні види планувальних обмежень займають близько половини 

території села. Крім того, як пожежонебезпечний фактор необхідно розглядати 

лісові масиви, розташовані на західній околиці Вигівки. Відповідно до 

п. 15.2.4 ДБН Б.2.2-12:2018 протипожежна відстань від садибної забудови до 

лісових масивів (змішаний ліс) має становити не менше 50,0 м.  

2.5. Аналіз реалізації чинного генерального плану 

Генеральний план с. Вигівка Галицького району Івано-Франківської 

області був розроблений у 1988 р. інститутом "Івано-Франківськ – 

Агропроект". Основні показники проекту містобудівної документації були 

визначені на розрахунковий період – 2010 р. з виділенням І черги – 1995 р.  

Населення 

Згідно попереднього генерального плану чисельність населення 

с. Вигівка на розрахунковий строк прогнозувалась в кількості 421 чоловік. 

Проте, цей прогноз справдився лише на 85 % і за даними відділу статистики у 

Галицькому районі станом на 01.01.2018 р. населення села складало 360 осіб.  

Враховуючи, що чисельність населення с. Вигівки на момент 

розроблення попереднього генплану у 1988 р. становила 438 чол., 

спостерігається загальна тенденція до його скорочення: на 77 осіб майже за 

20 років. Падіння чисельності населення пояснюється як несприятливою 

демографічною ситуацією, яка склалася в Україні (збільшення смертності і 

зменшення народжуваності), так і факторами економічного характеру 

(негативний механічний приріст, пов’язаний з уповільненими темпами 

розвитку господарського комплексу). 

Житловий фонд, житлове будівництво 

Згідно з показниками проектної чисельності населення (421 чол.), були 

прийняті обсяги житлового фонду, враховуючи, також, розселення мешканців з 

ветхого та аварійного житлового фонду. Станом на вихідний рік житловий 

фонд села становив 6546 м
2
, а за розрахунками генплану мав скласти 7578 м

2
. 
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Проте, станом на початок 2018 року, житловий фонд фактично складав 

13660 м
2
, що майже в 1,8 рази більше від наміченого генеральним планом. 

Середня житлова забезпеченість нині становить 37,9 м
2
 на 1 мешканця проти 

18,0 м
2
, що більш ніж в два рази перевищує прогнозовані показники 

попереднього генплану.   

Господарський комплекс 

Згідно з генеральним планом 1988 року господарський комплекс села 

був представлений об'єктами сільськогосподарського виробництва: телятник, 

конюшня та пов'язаним з ними підсобним господарством, а також складом та 

столярними майстернями. Всі об'єкти були зосереджені в одному місці на 

південно-західній околиці Вигівки. Пізніше ця територія була виведена за 

межі населеного пункту. На даний час підприємства не працюють. 

Об’єкти соціального та культурно-побутового обслуговування 

Відповідно до рішень генерального плану 1988 р. з об’єктів соціально-

культурного призначення у селі Вигівка були побудовані: начальна школа на 

45 учнів, дитсадок на 20 місць, які на момент розроблення даного генплану 

вже не діяли, медпункт (ФАП), магазин продтоварів. Відновлено церкву, у 

якій розміщувався музей атеїзму. 

Генеральним планом також намічалось будівництво наступних установ 

обслуговування: клубу на 100 місць, лазні на 10 місць, комплексного 

приймального пункту, бригадного будинку, котельні, площадки для сміттєвих 

контейнерів. Із зазначених об'єктів введений в експлуатацію лише клуб 

(народний дім) на 135 місць з бібліотекою.  

Межа села 

Під час розробки генерального плану 1988 року в межу с. Вигівка 

входила тільки територія його центральної частини, розташована вздовж 

районної автодороги С-090314 Дем'янів-Вигівка площею 59,5 га. На період 

розрахункового строку генплану збільшення території села не передбачалося. 

На початку 90-х років минулого сторіччя за межі села була виведена 

господарська зона загальною площею 2,2 га. Таким чином сучасна площа села 

складає 57,3 га. У 2018 р. ДП "Івано-Франківський інститут землеустрою" 

розроблено проект встановлення нової межі с. Вигівка на територію площею 

біля 153,1 га.  

Збільшення території села пропонується за рахунок введення в його 

межі земель, зайнятих під сінокоси та пасовища переважно у північному 

напрямку та, частково – на півдні, а також окремих садиб та городів, 
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розташованих на півночі. За цим проектом територія села порівняно з 

показником попереднього генерального плану, збільшується на 93,6 га або  

майже в 2,6 рази. На разі, проект встановлення меж с. Вигівка перебуває у 

стадії затвердження.  

Архітектурно-планувальні рішення 

Перелік функціональних зон с. Вигівка згідно рішень попереднього 

генерального плану та за сучасним станом зазнав деяких змін; пропозиції 

щодо їх розвитку були реалізовані частково. 

Сельбищна зона. Пропозиції щодо розміщення житлової забудови, які 

були намічені, реалізовані лише частково: квартали садибної забудови вздовж 

струмка по вул. Зеленій в напрямку с. Дем'янів забудовані не повністю. Разом 

з тим, почалося стихійне освоєння територій північніше села, що й викликало 

необхідність у зміні його меж.  

Зона громадського центру. Пропозиції щодо розміщення основних 

об’єктів соціального та культурно-побутового обслуговування в центральній 

частині села по вул. Перемоги з формуванням зони громадського центру 

практично не реалізовані. Клуб з бібліотекою було побудовано на іншій 

ділянці при в'їзді до с. Вигівка з боку с. Дем'янів. Територія, що була намічена 

для формування громадського центру нині або забудована приватними 

садибами, або не має забудови взагалі. Також реалізоване рішення щодо 

розташування стадіону в західній частині села в рекреаційній зоні. 

Виробничо-комунальна зона. Діючим генеральним планом не 

передбачались заходи з розвитку виробничої зони села, лише її 

упорядкування, що лишилось не реалізованим у зв’язку з тим, що нині 

підприємства не працюють.  

Інженерно-транспортна інфраструктура 

На момент розроблення генерального плану 1988 року протяжність 

вуличної мережі села становила близько 2,0 км, з яких 0,9 км були з твердим 

покриттям. Передбачалось будівництво 0,8 км вулиць. Цей захід можна 

вважати реалізованим: нині довжина вуличної мережі села складає 4,0 км;  

більшість вулиць мають щебеневе або ґрунтове покриття, лише 1,12 км – 

асфальтобетон. 

Негативним моментом можна вважати відсутність регулярного 

автобусного сполучення с. Вигівка з Бурштином та іншими населеними 

пунктами району: автобус, що ходив раніше по вул. Перемоги, нині не 

працює. 
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Проектом генерального плану 1988 року передбачався наступний 

розвиток інженерної інфраструктури: 

- будівництво водопровідних мереж (2,5 км) – не реалізовано; 

- будівництво мережі побутової каналізації (0,9 км) та очисних споруд – 

не реалізовано; 

- будівництво котельні у громадському центрі – не реалізовано; 

- газифікація села, будівництво 2,7 км газопроводів низького тиску – 

реалізовано. 
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3. ОБГРУНТУВАННЯ ТА ПРОПОЗИЦІЇ 

3.1. Основні напрямки соціально-економічного розвитку 

Перспективи територіального, соціально-економічного розвитку 

с. Вигівка пов’язані з її вигідним економіко-географічним положенням, 

розташуванням в приміській зоні м. Бурштин поряд з національною  

автомобільною дорогою державного значення Н-09 – Львів – Рогатин – Івано-

Франківськ – Рахів – Мукачеве та територіальною автомобільною дорогою 

державного значення Т-09-10 Бурштин – Калуш. Крім цього, перспективному 

розвитку населеного пункту сприятиме:  

- розвиток сільськогосподарського виробництва приміського типу 

(м’ясомолочне, овочів, фруктів, ягід) і на цій основі формування 

переробної промисловості; 

- наявність територій під житлову, громадську та виробничу забудову; 

- раціональне використання наявних рекреаційних ресурсів;  

- розбудова мережі об’єктів обслуговування для місцевого населення; 

- реконструкція зовнішніх доріг та вуличної мережі населеного пункту. 

Визначені стратегічні напрямки збалансованого розвитку населеного 

пункту на 20 років, які спрямовані на: 

- створення робочих місць, шляхом реконструкції та будівництва нових 

об'єктів виробничої і невиробничої сфери; 

- формування повноцінного високоякісного життєвого середовища 

європейського рівня – будівництво сучасного житла із створенням 

розвиненої соціальної інфраструктури; 

- розвиток туризму та рекреації. 

Враховуючи наявність вільних екологічно чистих територій, 

інвестиційно-привабливих для житлового будівництва, територій, придатних 

для розміщення підприємств IV-V класу шкідливості за класифікацією 

Державних санітарних норм, ділянок господарських дворів колишніх 

сільгосппідприємств, які підлягають реструктуризації, – роблять 

привабливими село для інвестування у розвиток малого та середнього бізнесу, 

зеленого туризму.  

Таким чином, реалізація стратегії буде відбуватися за рахунок існуючих 

ресурсів в межах проектних територій та завдяки можливості використання 

запроектованих об’єктів.  

Стимулювання розвитку сільськогосподарського виробництва, а саме: 

розвиток фермерського господарства (тепличного господарства, 

сільськогосподарських підприємств зберігання та переробки рослинної 
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продукції) дасть можливість для будівництва переробних підприємств та 

складських територій, у тому числі різнотемпературних сховищ – 

холодильників. 

Наведені заходи підвищать спроможність місцевої економіки. 

Отже, основними інструментами реалізації стратегії населеного пункту є: 

- залучення інвестицій для розвитку господарського комплексу; 

- підвищення рівня зайнятості мешканців села за рахунок розвитку 

соціальної та виробничої сфер діяльності; 

- підвищення ефективності використання комунальної інфраструктури; 

- підвищення ефективності роботи транспортної інфраструктури; 

- забезпечення екологічної безпеки – оздоровлення водойм, створення 

можливостей для розвитку рекреації в межах населеного пункту. 

Соціальна інфраструктура села представлена наступними об’єктами 

згідно державних будівельних норм: навчальними закладами, об’єктами 

торгівлі та громадського харчування, об’єктами побутового обслуговування та 

іншими інфраструктурними об’єктами, що в повній мірі забезпечать 

соціальний захист населення.  

3.2. Демографічний та економічний розвиток, 

зайнятість населення 

Демографічний прогноз чисельності населення с. Вигівки враховує  

існуючий стан функціонального використання території села,  пропозиції 

щодо його подальшого територіального розвитку, раціональне 

господарювання та використання переваг географічного положення 

населеного пункту. Реалізація проектних рішень, щодо містобудівного 

освоєння вільних територій,  відновлення  та створення нових робочих місць, 

налагодження соціально-побутового обслуговування населення, розбудова 

інженерно-транспортної інфраструктури та ландшафтний благоустрій 

території мають збільшити міграційну привабливість села. Крім цього, даний 

прогноз базується на урахуванні додаткових факторів, таких як ефективна 

економічна політика в державі, підвищення добробуту населення, створення 

додаткових робочих місць та впровадження програм забезпечення житлом на 

місцевому рівні для довготривалого закріплення населення в сільській 

місцевості, що надасть поштовху для зростання чисельності населення також і 

за рахунок природного приросту. 

Враховуючи зазначені фактори, а також спираючись на комплексний 

аналіз сучасного стану демографічних процесів, особливостей динаміки 

механічного руху населення, в проекті розглядається прогнозний варіант, що 
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передбачає зростання кількості мешканців села Вигівки на кінець 

розрахункового етапу реалізації генерального плану до 830 осіб, яка і була 

прийнята для подальших розрахунків основних показників розвитку селища 

на етап реалізації генерального плану.  

Пріоритетними напрямками для забезпечення економічного зростання 

села визначено розвиток сільськогосподарського виробництва, переробки та 

зберігання сільськогосподарської продукції та розбудова мережі об’єктів 

соціально-культурної сфери.   

Генпланом передбачені території під сільськогосподарське підприємство 

та тепличне господарство.  

Під сільськогосподарські підприємства передбачена реструктуризація 

ділянок господарських дворів колишніх сільгосппідприємств з формуванням 

зони переробки продукції рослинництва, овоче- та фруктосховищ. 

Необхідність збереження овочів та фруктів у первозданному вигляді – потреба 

кожного з нас. Перспективність розвитку даного напрямку полягає в тому, що 

період його окупності мінімальний - до 2-х років.  

Таблиця 3.2.1 

Пропозиції по розвитку господарського 

комплексу на розрахунковий етап 

Види економічної діяльності 
Території 

(га) 

Кількість 

працівників 
(осіб) 

Сільськогосподарське підприємство 

(переробка та зберігання продукції 

рослинництва)  

5,14 80 

Тепличне господарство, розсадник рослин 8,17 50 

Разом  13,31 120 

 

На виїзді з села генеральним планом запропоновано розміщення 

комплексу придорожнього сервісу (АЗС, СТО, мийка).  

Крім цього, заплановано реконструкцію спортивного комплексу, 

будівництво об’єктів громадського призначення: дитячого клубу, пункту 

побутового обслуговування, закладів торгівлі і громадського харчування, а 

також відновлення діяльності дитячих закладів освіти.  

Реалізація запропонованих проектних рішень по розбудові господарства 

села дозволить створити понад 150 робочих місць.  
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3.3. Перспективи територіального розвитку 

Генеральним планом передбачається розширення існуючих меж села за 

рахунок прилеглих територій в північному, північно-західному та південному 

напрямках.  

Території, що пропонуються для включення в проектні межі населеного 

пункту, на даний час використовуються як сільськогосподарські угіддя: 

сінокоси, луки, городи та озеленені території без цільового призначення. 

Згідно передбачених масштабів розвитку с. Вигівка на розрахунковий 

етап передбачається збільшення території житлової забудови майже на 32,0 га, 

зайнятих громадською забудовою – з 2,37 га до 3,52 га, господарського та 

інженерного комплексу – до 14,14 га, сільськогосподарських угідь – на 

41,66 га, організація зелених насаджень загального користування на площі 

8,28 га тощо.  

Таким чином, територію с. Вигівка на розрахунковий строк 

передбачається збільшити з 57,3 га до 180,8 га.  

Нижче наведений проектний розподіл території села (таблиця 3.3.1).  

Таблиця 3.3.1 

Використання території  с. Вигівка на розрахунковий етап 

Категорія земель Площа, (га) % 

Територія, всього  

у т.ч.: 
180,80 100,0 

Житлова забудова, у т.ч.: 67,20 37,17 

- садибна забудова 67,20 37,17 

Виробничої, комунально-складської та інженерної 

інфраструктури 
14,14 7,82 

Громадської забудови 3,52 1,95 

Транспортної інфраструктури, у т.ч.: 13,50 7,47 

- вулично-дорожня мережа 13,50 13,50 

Ландшафтно-рекреаційна та озеленена, всього 8,28 4,58 

-   зелені насадження загального користування 8,28 8,28 

Кладовища 1,06 0,59 

Водних поверхонь 1,27 0,70 

Сільськогосподарського призначення, всього  

з них: 
71,83 39,72 

-    резервні території, у т.ч.: 13,02 7,20 

-   під садибну забудову 11,62 6,42 

-   під громадську забудову 0,10 0,06 

-   під вулично-дорожню мережу 1,30 0,72 
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3.4. Обсяги житлового будівництва та його розміщення 

Передбачені в генеральному плані обсяги та структура житлового 

будівництва визначалися на основі аналізу територіальних ресурсів, які 

можливо використати під житлове будівництво, та необхідності задоволення 

черги на житло садибного типу для населення Бурштинської міської ради.  

Перспективне житлове будівництво передбачається садибного типу з 

земельними ділянками в середньому до 0,2 га. Розмір  нового садибного 

будинку прийнято 120 м
2
, що забезпечує комфортний рівень проживання. 

Щільність забудови прийнята з урахуванням містобудівних умов та 

забезпечення комплексності обслуговування території відповідно до 

ДБН Б.2.2-12:2018 "Планування і забудова територій" для одноквартирної  

забудови з розміром присадибної ділянки 0,2 га – 4-5 ділянок на 1 га.  

Згідно архітектурно-планувальних рішень на період розрахункового 

етапу генерального плану нове житлове будівництво пропонується в північній 

частині населеного пункту та по вул. Перемоги за рахунок освоєння 

будівництвом вже відведених на території села земельних ділянок та вільних 

територій, які на сьогодні частково використовуються під городи (31,8 га).  

Нижче, в таблиці 3.4.1., наведені характеристики ділянок розміщення 

житлового будівництва с. Вигівка. 

Таблиця 3.4.1 

Розміщення нового житлового будівництва на 

розрахунковий етап 15-20 років 

Площадки нової забудови 
Територія 

(га) 

Чисельність 

населення 

(осіб) 

Обсяги 

житлового 

фонду (м
2
) 

Кількість 

квартир/будинків 

(од.) 

І. по вул. Перемоги 2,56 39 1560 13 

ІІ. по вул. Проектна 8 1,78 24 960 8 

ІІІ. в районі вул. Проектна1 

– вул. Проектна 7 
27,46 407 16320 137 

Разом нове одноквартирне 

(садибне) будівництво   
31,80 470 18840 158 

 

Виходячи з цього, на розрахунковий етап 15-20 років, генеральним 

планом передбачається будівництво 18,84 тис. м
2
 загальної  площі житла. 

Обсяг житлового фонду с. Вигівка на кінець розрахункового етапу 

генерального плану складе – 32,48 тис. м
2
 (290 садиб).  
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Чисельність населення в новому житловому фонді розрахована виходячи 

з середнього розміру домогосподарства – 3 особи.  Відповідно, на перспективу 

чисельність населення села Вигівка складе 830 осіб.  

В результаті реалізації проектних рішень передбачається підвищення 

житлової забезпеченості мешканців з 37,9 м
2
/особу до 39,1 м

2
/особу.  

Рух житлового фонду наведено нижче, в таблиці 3.4.2. 

Передбачені заходи дають змогу забезпечити житлом мешканців села 

Вигівка, які стоять на квартирному обліку (3 родини) та частково 

задовольнити чергу на ділянки під садибну забудову для мешканців міста 

Бурштин (155 ділянок).  

Таблиця 3.4.2 

Житловий фонд та розселення населення на 

розрахунковий етап 15-20років 

 

Вид забудови 
Існуючий житловий  фонд  

Обсяги 

 житлового будівництва   
Проектний житловий фонд  

тис.м
2
 

 

Кількість 

квартир, 

будинків 

(од) 

 Н
а

се
л

ен
н

я
  

(о
сі

б
) 

 тис.м
2
 

 

Кількість 

квартир, 

будинків 

 (од) 

 Н
а

се
л

ен
н

я
  

(о
сі

б
) 

тис.м
2
 

 

Кількість 

квартир, 

будинків 

(од) 

 Н
а

се
л

ен
н

я
 

 (
о

сі
б

) 

Одноквартирна 

(садибна) 
13,66 132 360 18,84 158 470 32,48 290 830 

Разом 13,66 132 360 18,84 158 470 32,48 290 830 

 

Основні принципи розміщення житлово-громадського будівництва 

наведені в розділі "Функціонально-планувальна організація території". 

 

3.5. Організація культурно-побутового обслуговування 

Організація системи громадського обслуговування створює умови для 

раціонального забезпечення всебічних потреб населення у різних видах 

послуг, які реалізуються в установах і підприємствах обслуговування. 

Схемою планування території Івано-Франковської області заплановано 

забезпечення населення сіл усіма видами підприємств і установ соціально-

культурного обслуговування відповідно до місця населеного пункту в системі 

розселення. Так, в межах території села Вигівка рішеннями генерального 

плану пропонуються об’єкти обслуговування повсякденного та частково 

періодичного попиту населення. 
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Обслуговування населення села установами епізодичного та періодичного 

попиту забезпечується в м. Бурштин і частково в обласному центрі.  

Розрахунок потреби у підприємствах і установах обслуговування 

виконаний відповідно до системи розселення згідно з нормативами 

ДБН Б.2.2 -12:2019 "Планування та забудова територій", і демографічного 

прогнозу населення села на розрахунковий етап реалізації генерального плану. 

Ємкість дитячих установ освіти розрахована на основі прогнозу перспективної 

демографічної структури населення дошкільного та шкільного віку на період 

до 2038 року та рівня забезпеченості дітей дошкільними установами і 

школами. За результатами цього розрахунку генпланом передбачено 

будівництво нових (реконструкція та/або розширення існуючих) підприємств 

та установ обслуговування, що забезпечують досягнення нормативного рівня 

надання соціально гарантованих послуг.  

Нижче у таблиці 3.5.1. наводяться зведені показники необхідної 

місткості установ і підприємств обслуговування та розміщення необхідних 

додаткових обсягів. 

Таблиця 3.5.1 

Установи та підприємства обслуговування 

Установи, 

підприємства 

обслуговування 

Одиниця 

виміру 

Існую-

чий стан 

Етап 

15-20 

років 

Проектом передбачено 

Заклади дошкільної 

освіти 
місць 20

1
 46 

Заклад дошкільної освіти на 20 

місць по вул. Проектна 8 

(реконструкція); 
Заклад дошкільної освіти на 26 

місць по вул. Проектна 3. 

Заклад загальної 

середньої освіти 
місць 45

2
 104

3
 

Заклад загальної середньої 

освіти І ступеня (початкова 

школа) на 40 місць за рахунок 

не діючого на сьогодні 

Вигівського навчально-

виховного комплексу по вул. 

Зелена (реконструкція) 

ФАП об’єкт 1 1 Існуючий по вул. Перемоги 

Спортивні зали 

загального користування м
2
 заг. пл. - 300 

Спортивний зал по  
вул. Проектна 3 в  
Центрі дозвілля  

Культова споруда  
об’єкт 

2 2 
Існуючі по вул. Перемоги та по 

вул. Зелена 

Культурно-просвітні 

заклади 
місць 135 255 

Центр дозвілля на 120 місць по 

вул. Проектна 3  

Бібліотека   
тис. од. 

зберіг 
6 6 Існуюча 

Магазини продтоварів  м
2
 торг. 120 140 Існуючий по вул. Перемоги та у 
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Установи, 

підприємства 

обслуговування 

Одиниця 

виміру 

Існую-

чий стан 

Етап 

15-20 

років 

Проектом передбачено 

пл. проектному торговельному 

комплексі 
по вул. Проектна 3 

Магазини промтоварів 
м

2
 торг. 

пл. 
- 30 

Торговельний комплекс  
по вул. Проектна 3 

Заклади громадського 

харчування 
місць - 32 По вул. Перемоги 

Заклади побутового 

обслуговування 

роб. 

місць 
- 6 По  вул. Перемоги 

1 
Недіючий, дошкільну освіту забезпечують заклади в м. Бурштин. 

2 
Загальну середню освіту забезпечують заклади в м. Бурштин. 

3
 Основну та середню повну шкільну освіту забезпечуватимуть заклади в м. Бурштин, 

передбачається організація підвозу дітей до навчального закладу. 
 

Для забезпечення дотримання нормативних радіусів обслуговування 

закладів освіти (загальної середньої освіти, що знаходяться в м. Бурштин), 

пропонується організація підвозу дітей до цих установ. 

В цілому принципи розміщення об’єктів громадського будівництва 

наведені в розділі "Функціонально-планувальна організація території". 

3.6.  Кладовища 

За даними міської ради існуюче кладовище села займає площу 0,4 га і 

розташоване у південній частині села по вул. Перемоги. Однак, наявного 

резерву території для поховань в межах діючого кладовища немає. На даний 

час територія кладовища розширюється за рахунок прилеглої території. 

Відповідно до  нормативів  ДБН Б.2.2-12:2019 потреба населення села 

Вигівка в територіях для кладовищ традиційних поховань на розрахунковий 

етап генплану складає близько 0,08 га. Однак, враховуючи, що кладовище 

розташоване поряд з житловою забудовою без дотримання санітарно-захисних 

розривів, генеральним планом рекомендується його закриття із забороною 

подальшого повторного використання (проведення підзахоронення на місці 

існуючих поховань). 

Для потреб поховань генеральним планом передбачені території під 

нове кладовище в південно-західній частині села, санітарно-захисна зона 

(300м) якого не суперечить нормам і не матиме впливу на існуючу і проектну 

житлову забудову.  
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Облаштування та утримання кладовищ повинно здійснюватися згідно  з 

ДСанПіН 2.2.2.028-99 "Гігієнічні вимоги щодо облаштування, утримання 

кладовищ в населених пунктах України". 

3.7. Функціонально-планувальна організація території 

Формування проектної планувальної структури підпорядковане 

вирішенню головних задач: 

- забезпечення ефективними зв'язками нових ділянок житлової та 

громадської забудови з зоною центру, кварталами існуючої садибної 

забудови, виробничими територіями і місцями рекреації;  

- визначенням потреб у підприємствах та установах обслуговування 

населення, місць їх розташування. 

В зв’язку з цим в основу територіального упорядкування покладена ідея 

формування планувального каркасу на основі нового будівництва і 

реконструкції вуличної мережі відповідно до сучасних вимог.  

Планувальний каркас будуть складати: головна вулиця та головна 

планувальна ось схід - захід – вул. Перемоги, інші головні вулиці села – 

Проектна 1 – Проектна 2 – Польова. Крім того, значну роль у формування 

планувального каркасу відіграють канали, що виконують функцію по 

відведенню надлишкових вод в дощовий та повеневий період.  

Проектом передбачається розчищення каналів, упорядкування та 

благоустрій смуги відведення, організація озеленених територій загального 

користування з будівництвом ставків на заболочених ділянках.  

Згідно з прийнятою планувальною структурою в даному проекті з метою 

раціонального використання земель села і створення сприятливих умов 

проживання формуються наступні функціональні зони: житлової та 

громадської забудови, виробничої, комунально-складської та інженерної 

інфраструктури, ландшафтно-рекреаційна. 

Зона житлової та громадської забудови. При формуванні 

архітектурно-планувальної структури населеного пункту розміщення житлової 

забудови є основоформуючим.  

Розвиток житлової зони передбачається за рахунок освоєння нових 

ділянок в проектних межах села і включає існуючі квартали садибної 

забудови, проектні квартали, які розташовуються в північній частині 

населеного пункту та по вул. Перемоги на вже відведених земельних ділянках 

та вільних територіях, які на сьогодні частково використовуються під городи. 
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Зона громадської забудови складається з території громадського центру, 

що розташовується вздовж вул. Перемоги, та окремих об’єктів, які необхідно 

розмістити відповідно до виконаних розрахунків щодо визначення соціально-

гарантованого рівня забезпеченості мешканців об’єктами обслуговування та 

меж допустимих радіусів обслуговування. 

Розвиток мережі фізкультурно-спортивних споруд передбачається за 

рахунок реконструкції стадіону з добудовою спортивних площадок та трибун, 

спортивного залу в Центрі дозвілля, а також спортивних площадок на 

території ландшафтно-рекреаційних зон. 

Громадський центр села – компактний, сформований будинком 

культури, де розташовується бібліотека, музей села та 7 гуртків художньої 

самодіяльності, фельдшерсько-акушерським пунктом, магазином 

продовольчих та господарських товарів, територією церкви.  

Проектними рішеннями пропонується реконструкція існуючих дитячих 

освітніх закладів з розширенням. 

Розвиток громадського центру планується на територіях нової садибної 

забудови в північний частині села. Планується будівництво закладу 

дошкільної освіти на 26 місць, Центру дозвілля та торговельного комплексу по 

вул. Проектна 3. 

Зона виробничої, комунально-складської забудови та інженерної 

інфраструктури. В південній частині села проектними рішеннями 

пропонується розміщення виробничих та складських територій V класу 

шкідливості із санітарно - захисною зоною 50 м, площею 14,14 га. 

Під підприємства передбачена ділянка господарського двору 

колишнього сільгосппідприємства – 2,59 га та землі держаної власності з 

цільовим призначенням – для ведення товарного сільськогосподарського 

виробництва (кадастровий номер 2621210300:04:001:04380), площею 

2,5564 га. На вказаних територіях пропонується формування зони переробки 

продукції рослинництва, овоче- та фруктосховищ (5,14 га). В цій же зоні 

передбачається  влаштування об’єктів автосервісу (АЗС, СТО, мийка). 

Південніше, на території площею 8,17 га планується будівництво тепличного 

господарства або розсадника рослин. 

Згідно рішень генерального плану для с. Вигівка передбачено 

будівництво: 

- ділянки водопровідних споруд з регулюючими, протипожежними та 

запасними ємностями, споруд знезараження та поліпшення якості 
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води (при необхідності), для забезпечення централізованого 

водопостачання, орієнтовною площею 0,68 га на півночі по 

вул. Проектна 1; 

- каналізаційних очисних споруд побутових стічних вод для 

забезпечення централізованого водовідведення – 2 ділянки: по 

вул. Проектна 9, біля північно-східної проектної межі та у південній 

частини села – біля південно-східної проектної межі, у напрямку 

продовження вул. Проектна 8; площею 0,03 га кожна, та КНС; 

- інших інженерних споруд електро- та газопостачання. 

Ландшафтно-рекреаційна зона складається з озеленених територій 

загального користування, озеленених територій обмеженого користування і 

озеленених територій спеціального призначення. 

Озеленені території загального користування. На даний час в межах 

населеного пункту озеленені території загального користування відсутні.  

Нормативна кількість для сільських поселень складає 12 м
2 

/ особу, що з 

урахуванням проектної чисельності населення 830,0 осіб на розрахунковий 

строк складає 0,99 га. В проекті вказані території складають – 8,28 га.  

Озеленені території обмеженого користування – насадження на 

територіях громадських центрів, дитячих закладів, спортивно-оздоровчих 

установ на територіях підприємств тощо. 

Озеленені території спеціального призначення – насадження у 

санітарно-захисних зонах підприємств, кладовищ, охоронних зонах 

транспортних, інженерних споруд та комунікацій, водопропускних каналів, 

автошляхів, озеленення вулиць.  

Формування зеленої зони спрямовано на поліпшення екологічної 

ситуації на території села. Взяті до уваги ті обставини, що в останні роки 

суттєвого значення набули міжнародні зобов’язання України і заходи
*/
, 

пов’язані зі зміною клімату. В цьому плані озеленені території мають 

виступати також як суттєвий абсорбент парникових газів (вуглекислого газу, 

метану, окису азоту та ін.). 

                                                 

ПРИМІТКА *Витяг з протоколу №15 засідання секції Житлового будівництва, промислової та 

інженерно-транспортної забудови, будівельних матеріалів і виробів Науково - технічної ради 

Мінрегіону від 20 травня 2016 року, м. Київ  «Про затвердження національного плану заходів з 

реалізації положень Кіотського протоколу до Рамкової конвенції ООН про зміну клімату» – 

розпорядження КМ України від 18.08.2005 р. № 346-р (5.03.2009 р. внесені зміни до цього плану). 
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Формування зеленої зони регламентується Законом України "Про 

благоустрій населених пунктів", також урядовими постановами і наказами, 

державними будівельними нормами, а саме: 

-  "Правила утримання зелених насаджень у населених пунктах 

України", наказ Міністерства будівництва, архітектури та житлово-

комунального господарства України від 10.04.2006 р. № 106; 

- Державні будівельні норми ДБН Б.2.2-12:2019 "Планування та 

забудова територій". 

Проектними рішеннями внесені пропозиції щодо встановлення 

прибережно-захисних смуг водних об’єктів, смуг відведення водопропускних 

каналів.  

 

3.8. Транспортна інфраструктура 

Існуючий стан 

Адміністративно с. Вигівка відноситься до Бурштинської міської ради,   

знаходиться в східній її частині на відстані 3,0 км від Бурштина по 

автодорогах загального користування.  

Зовнішні транспортні зв'язки м. Бурштин та с. Вигівка забезпечуються 

залізничним та автомобільним транспортом. Перевезення пасажирів 

повітряним транспортом здійснюється з міжнародного аеропорту "Івано-

Франківськ". 

Залізничний транспорт 

З південного боку села Вигівка, поза його межами, проходить 

одноколійна не електрифікована залізнична лінія Ходорів – Івано-Франківськ 

Івано-Франківської дирекції залізничних перевезень Львівської залізниці. На 

відстані близько 2,0 км від села в західному та східному напрямку розташовані 

зупинні пункти Мартинів та Тенетники, які за характером роботи відносяться 

до проміжних. По ділянці залізниці в середньому за добу проходить 28,5 пар 

поїздів, у т.ч.: 13 – вантажних, 12 – пасажирських та 3,5 пари приміських 

поїздів. Вантажні та пасажирські поїзди проходять через зупинні пункти 

транзитом. Приміські потяги, що рухаються в напрямку Івано-Франківська та 

Ходорова зупиняються на платформах Мартинів та Тенетники щодня в 

середньому на 1 хвилину.  
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Під'їзд від села до з.п. Мартинів здійснюється по районній автодорозі 

Дем'янів-Вигівка і далі – по територіальній автодорозі Бурштин-Калуш. Із 

з.п. Тенетники безпосереднє автомобільне сполучення відсутнє.    

Перевезення пасажирів у далекому сполученні забезпечує залізнична 

станція Бурштин, яка розташована на відстані близько 6,5 км від села та 4,0 км 

від міста. Будівля вокзалу має залу очікування на 50 пасажирів. Обсяг 

відправлення пасажирів ст. Бурштин за 2018 р. становив 8,9 тис. чол.: 4,7 тис. 

пас. – у далекому сполученні та 4,2 тис. пас. – у приміському.  

За характером та обсягом робіт станція Бурштин відноситься до 

вантажних ІІ класу. Загальна густота руху поїздів через станцію – 31,5 пар 

поїздів на добу (16 – вантажних, 12 – пасажирських, з яких 9 – транзитні, 3,5 

пари – приміських). Всього у 2018 р. на коліях та пристроях станції було 

навантажено 2628 вагонів (182,0 тис. т вантажів); вивантажено – 75783 вагони.  

До станції примикають під'їзні залізничні колії Бурштинської ТЕС, 

Бовшівського цукрового заводу, комбінату хлібопродуктів, заводу 

крупнопанельного домобудування (не функціонує) та інших підприємств. 

Зовнішні автодороги та автомобільні перевезення  

По території Бурштинської міської ради проходить досить розвинена 

мережа зовнішніх автодоріг державного та місцевого значення, що забезпечує 

автомобільні перевезення пасажирів та вантажів у приміському, міжміському 

та міжнародному сполученнях.  

Основною дорогою, що перетинає територію Бурштинської міської ради 

з півночі на південь, є національна автодорога державного значення Н-09 

Мукачеве – Львів. Дорога має ІІ технічну категорію. В межах Бурштина її 

напрямок співпадає з вулицями Бандери та Міцкевича. 

В центрі міста в південно-західному напрямку від Н-09 відгалужується 

територіальна автодорога державного значення Т-09-10 Бурштин – Калуш, 

напрямок якої співпадає з вул. Калуською. В межах міської ради автодорога 

має ІІІ технічну категорію. 

Під'їзди безпосередньо до с. Вигівка здійснюється по районній 

автодорозі місцевого значення С-090314 Дем'янів-Вигівка, що відгалужується 

від територіальної автодороги Т-09-10 Бурштин-Калуш. На підході до села 

дорога С-090314 має біле щебеневе покриття перехідного типу; ширина 

проїзної частини - 4,5 м (V технічна категорія); протяжність автодороги – 

1,8 км. На території села автодорога переходить у вул. Перемоги.  
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Основні характеристики автодоріг в зоні впливу м. Бурштин та 

с. Вигівка наведені в таблиці 3.8.1. 

 

Таблиця 3.8.1 

№ 

п/п 

Індекси і 

назви автодоріг 
Значення  

Техні-

чна 

кате-

горія 

Інтен-

сивність 

руху 

а/транс-

порту на 

добу 

Ширина, м 

Тип 

покриття 

проїзної 

частини 

земля-

ного 

полотна 

проїзної 

части-

ни 

 Державного значення 

1 
Н-09 

Мукачеве-Львів 
Національна ІІ 8000 15,0 9,0 

асфальто-

бетонне 

2 
Т-09-10 

Бурштин-Калуш 
Територіальна ІІІ 1600 12,0 7,0 

чорне 

щебеневе 

 Місцевого значення 

3 
О-091002 

Світанок-Бурштин 
Обласна ІV 600 6,0 - 11,0 4,5 - 6,0 

чорне 

щебеневе 

4 
О-090301 

Більшівці-Княгиничі 
Обласна      

5 
О-090306 

Насташине-Юнашків 
Обласна      

6 
С-090314 

Дем'янів-Вигівка 
Районна V - 6,5 4,5 

біле 

щебеневе 

7 
С-090305 

Задністрянське-Бовшів 
Районна      

8 

С-090307 

Коростовичі-

Куропатники 

Районна      

 

Розвинена мережа автомобільних доріг забезпечує широкі можливості 

для здійснення пасажирських та вантажних перевезень автомобільним 

транспортом, хоча більшість доріг зараз перебуває у незадовільному стані та 

потребує капітального ремонту.  

За даними Головного управління статистики в Івано-Франківській 

області обсяги перевезення вантажів автомобільним транспортом по 

Бурштинській міськраді за 2018 р. становили 7,3 тис. т; вантажооборот – 

1,7 млн. ткм; середня дальність перевезень 1 т вантажу – 230 км. Перевезення 

вантажів здійснюються двома приватними перевізниками м. Бурштин та 

автотранспортними підприємствами, що розташовані за межею міста. Рух 
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вантажного транспорту організовано по вулицях С. Бандери (а/д. Н-09, Т-09-

10), А. Міцкевича (а/д. Н-09), Калуській (а/д. Т-09-10), Т. Шевченка.    

Обслуговування зовнішніх автомобільних пасажирських перевезень до 

2013 р. здійснювалось Бурштинською автостанцією IV класу, яка знаходиться 

в північній частині міста по вул. С. Бандери на ділянці площею 0,0156 га. 

Автостанція не була атестована. Місткість павільйону для пасажирів 

становила 10 місць. У 2012 р. з автостанції в середньому за добу було 

здійснено 104 відправлення автобусів, в тому числі 77 міжміських та 27 

приміських, що відповідає орієнтовним обсягам відправлення 700 - 1000 пас. 

на добу. Через автостанцію також проходило 85 транзитних рейсів. Нині 

автостанція закрита, облік пасажироперевезень не проводиться.  

Транзитні міжміські автобусні маршрути проходять через м. Бурштин по 

вулицях Калуській, С. Бандери та Міцкевича, що є подовженням у місті 

автодоріг державного значення Н-09 та Т-09-10. Маршрути з’єднують 

м. Бурштин з більшістю населених пунктів, розташованих у зоні його впливу, 

а також з іншими населеними пунктами Івано-Франківської області.  

Через Вигівку міжміські чи приміські автобусні маршрути не проходять. 

Трубопровідний транспорт 

По межі території міської ради в її північній частині проходить 

магістральний газопровід Торжок-Долина,  1400 мм, а з північного заходу на 

південний схід безпосередньо біля меж с. Вигівка – газопровід високого тиску 

КС Рогатин – ГРС Бурштин,  500 мм. Охоронна зона магістрального 

газопроводу становить 350 м в кожен бік, газопроводу високого тиску – 125 м. 

Вулично-дорожня мережа. Організація руху транспорту та пішоходів  

В основі вулично-дорожньої мережі с. Вигівка – головна вулиця села 

(вул. Перемоги), що є подовженням районної автодороги Дем'янів-Вигівка, по 

якій здійснюються транспортні зв’язки села з сусіднім населеним пунктом – 

с. Дем'янів та містом Бурштин (через територіальну автодорогу Бурштин-

Калуш). Решта вулиць села: вул. Зелена, вул. Польова та інші нині відносяться 

до житлових вулиць та проїздів (вул. Миру). Під'їзд до території колишньої 

ферми можна вважати дорогою господарського призначення.   

Параметри переважної більшості вулиць щодо ширини проїзних частин 

та в червоних лініях не відповідають ані сучасним нормам, ані параметрам, 

передбаченим діючим генеральним планом. 
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Ширина головної вулиці по межі садиб становить 10,0-12,0 м, хоча 

діючим генеральним планом ширина вул. Перемоги в червоних лініях 

передбачалась 16,0 м. Ширина проїзної частини вул. Перемоги – 4,5 м 

(відповідно до генерального плану передбачалась ширина 7,0 м). Вулиця має 

тверде покриття (асфальтобетон). Протяжність головної вулиці – 1,12 км.  

Ширина житлових вулиць по межі ділянок здебільшого становить 8,0-

10,0 м, хоча генпланом передбачалось 12,0 м; ширина проїзної частини – 2,5-

3,0 м (замість 6,0 м за генпланом). Ширина проїзної частини вул. Миру та 

інших проїздів – біля 2,0 м; ширина проїзду по дорозі господарського 

призначення – 3,0 м. Житлові вулиці та дорога господарського призначення 

мають щебеневе покриття; покриття проїздів – щебеневе або ґрунтове. 

По всіх вулицях села організовано двосторонній рух транспорту. 

Пішохідних доріжок, тротуарів та велодоріжок вздовж вулиць практично 

немає. Рух пішоходів та велотранспорту здійснюється по проїзній частині.  

Загальна протяжність вулично-дорожньої мережі с. Вигівка в існуючих 

межах становить 4,0 км, у т.ч. – з твердим покриттям – 1,12 км; щільність 

вулично-дорожньої мережі – 7,9 км/км
2
; головних вулиць – 2,8 км/км

2
.  

Сільський транспорт 

Транспортне обслуговування мешканців села раніше здійснювалось 

автобусом, що зв’язував село з м. Бурштин. Маршрут автобусу раніше 

проходив по автодорозі Дем'янів-Вигівка та по вул. Перемоги та мав кінцеву 

зупинку біля фельдшерсько-акушерського пункту. Відстань від зупинки 

автобусу (за умови його функціонування) до переважної більшості житлової 

забудови села становила 600-800 м, що цілком забезпечувало нормальну 

доступність до мережі пасажирського транспорту.  

Автобус працював лише в години "пік" в режимі маршрутного 

таксомотору; перевезення здійснював приватний перевізник. Зараз маршрут не 

функціонує. Пасажирські перевезення в межах міськради забезпечують 

транзитні приміські автобуси, що рухаються по національній дорозі Н-09 

Мукачеве – Львів та територіальній автодорозі Т-09-10 Бурштин-Калуш 

(проходить на відстані 0,8 км від межі села) та дві приватні служби радіотаксі: 

"Шанс" та "Еко". Підвезення працівників Бурштинської ТЕС, що є основним 

місцем прикладання праці, та інших підприємств Бурштина до місця роботи 

здійснюється відомчим автотранспортом.  

Автомобільний транспорт та об’єкти автосервісу 
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Точна інформація щодо кількості та структури автомобільного парку в 

межах села чи міськради наразі відсутня. За даними генерального плану на 

початок 2012 року у місті Бурштин нараховувалося 3200 зареєстрованих 

легкових автомобілів приватного користування. Рівень автомобілізації 

легковими індивідуальними автомобілями складав 209 машин на 1000 

мешканців, загальний рівень автомобілізації становив орієнтовно 250 од. на 

1000 чол. Виходячи з цього, орієнтовна кількість легкового індивідуального 

автотранспорту у с. Вигівка становить 70-75 од.  

Зберігання легкових індивідуальних автомобілів відбувається 

безпосередньо на території приватних садиб села.   

На даний час в Бурштині діє 2 станції технічного обслуговування (СТО), 

одна з яких розміщена в південній частині міста на розі вулиць Калуська-

Стуса, а інша – в північній, на розі вулиць Бандери-Зелена та 2 автозаправні 

станції (АЗС), що розташовані в північній частині міста, на вул. Бандери та в 

центрі – на розі вулиць Бандери-Міцкевича.  

Безпосередньо в с. Вигівка будь-які об’єкти автосервісу відсутні. 

Населення користується автосервісом прилеглих населених пунктів, зокрема – 

м. Бурштин.  

Проектні рішення 

Зовнішні транспортні зв'язки м. Бурштин та с. Вигівка на розрахунковий 

строк, як і нині, забезпечуватимуться залізничним та автомобільним 

транспортом. Перевезення пасажирів повітряним транспортом передбачене з 

міжнародного аеропорту "Івано-Франківськ". 

Вузол зовнішнього транспорту в межах Бурштинської міської ради 

розвиватиметься відповідно до рішень Схеми планування території (СПТ) 

Івано-Франківської області, що була затверджена рішенням Івано-

Франківської облради від 30.06.2017 р. № 548-16/2017 та генерального плану 

м. Бурштин, затвердженого рішенням міськради у 2014 р. 

Залізничний транспорт 

Відповідно до рішень СПТ передбачена електрифікація залізничної лінії 

Ходорів – Івано-Франківськ; її модернізація із облаштуванням залізничних 

переїздів сучасною сигналізацією та іншими заходами для поліпшення 

безпеки руху. По залізничній станції Бурштин суттєвої реконструкції не 

передбачається; лише ремонт та модернізація будівлі вокзалу.  
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Зовнішні автодороги та автомобільні перевезення  

На розрахунковий строк рішеннями СПТ Івано-Франківської області та 

генеральним планом м. Бурштин передбачений суттєвий розвиток вузла 

зовнішніх автодоріг в зоні впливу міста. 

З метою виносу інтенсивного руху транзитного транспорту, що прямує 

по національній автодорозі Львів – Мукачеве, передбачається спорудження 

об’їзної дороги довжиною близько 19,0 км. Траса автодороги намічена в 

західній частині міськради вздовж коридору ЛЕП-330 кВт, що проходить між 

м. Бурштин та с. Вигівка. Об'їзна дорога примикатиме до автодороги Н-09 на 

півночі – за селом Насташине, на півдні – в районі перетину залізниці Ходорів 

– Івано-Франківськ з обласною автодорогою О-090301 Більшівці – Княгиничі.  

Параметри об’їзної дороги приймаються як для І-б технічної категорії: 

ширина земляного полотна 46,0 м, проїзної частини – 15,0 м (2х7,5 м), 

розділювальної смуги – 3,0 м; ширина велодоріжки суміщеної з пішохідною 

доріжкою (в межах забудови) – 2,5 м.  

На перетині об’їзної дороги із залізницею передбачено спорудження 

шляхопроводів, а на перетині з автодорогами Н-09 та Т-09-10 – транспортних 

розв'язок в різних рівнях. 

В СПТ передбачена також реконструкція національної автодороги Н-09 

Львів – Мукачеве з підвищенням її технічної категорії з ІІ до І у зв’язку з 

прогнозованим зростанням інтенсивності руху транспорту. 

Генеральним планом с. Вигівка на розрахунковий строк пропонується 

також реконструкція районної автодороги С-090314 Дем'янів-Вигівка за 

параметрами ІV технічної категорії: ширина проїзної частини – 6,0 м (2 смуги 

руху); ширина узбіччя – 2,0 м, у т.ч. укріпленої смуги – 0,5 м та влаштування 

удосконаленого дорожнього покриття полегшеного типу (чорне шосе). 

Для поліпшення транспортних зв’язків села з м. Бурштин та у зв’язку з 

освоєнням нових площадок під садибне будівництво як у самому селі, так і в 

місті Бурштин, на розрахунковий строк передбачене влаштування ще одного 

виїзду з Вигівки в напрямку вулиці Проектної та вул. Д. Галицького у 

м. Бурштин. Дорога намічена за параметрами ІV технічної категорії (2 смуги 

руху по 3,0 м) з можливістю організації по ній автобусного сполучення. 

Перетин проектної автодороги з новим напрямком національної автодороги 

(а/д І-б технічної категорії)  передбачено у різних рівнях. 

З розвитком автодорожньої мережі покращаться міжміські та приміські 

перевезення автомобільним транспортом. Генпланом м. Бурштин передбачено 
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будівництво нової автостанції по вул. А. Міцкевича в районі міського парку. 

Автостанція розрахована на 5 постів висадки та посадки пасажирів (відповідно 

до орієнтовних прогнозів обсягів перевезень). Необхідна площа ділянки – 

близько 0,5 га, враховуючи 7 місць для міжрейсового відстою автобусу.  

Вулично-дорожня мережа. Організація руху транспорту та пішоходів  

Генеральним планом с. Вигівка з огляду на розміщення на 

розрахунковий строк житлової садибної забудови на нових площадках у 

північній частині села, визначено розвиток його транспортної інфраструктури.

 Основу структури вулично-дорожньої мережі складатимуть головні 

вулиці села, що є подовженням зовнішніх автодоріг: районної С-090314 

Дем'янів-Вигівка (вул. Перемоги) та проектованої а/д місцевого значення 

(селищна дорога) у північній частині Вигівки (вул. Проектна 1). Крім того, для 

забезпечення нормативного транспортного обслуговування території в якості 

головних, генпланом пропонується використання вулиці, що запроектована 

паралельно вул. Перемоги в кварталах нової садибної забудови (вул. Проектна 

2), вул. Польової та ділянки вул. Зеленої з їх реконструкцією. 

Решта вулиць відноситься до категорії житлових та проїздів. У південній 

частині села вздовж території комунально-виробничої зони передбачається 

влаштувати дорогу господарського призначення по існуючій ґрунтовій дорозі. 

В перспективі генпланом пропонується подовжити цю дорогу вздовж 

залізниці в напрямку з.п. Тенетники та з.п Мартинів з підключенням до 

територіальної автодороги Т-09-10 Бурштин-Калуш.   

Проектні вулиці забезпечуватимуть транспортний зв'язок кварталів 

нової забудови з існуючою, покращать транспортний зв'язок між різними 

частинами села та м. Бурштин. На розрахунковий строк передбачається також 

проведення реконструкції існуючих головних та житлових вулиць та проїздів з 

розширенням проїзної частини до нормативних параметрів, влаштуванням 

пішохідних та велодоріжок, а також – твердого покриття.  

Відповідно до вимог ДБН В.2.3-5:2018 генпланом намічені такі проектні 

параметри вулиць села в залежності від їх категорії (див. таблицю 3.8.2). 

Таблиця 3.8.2 

№

№ 

з.п 

Найменування вулиці 
Катего-

рія 

вулиці 

Ширина в 

червоних 

лініях, м 

Ширина 

проїзної 

частини,

м  

Ширина 

пішохід-

ної 

доріжки, 

м 

Ширина 

вело-

доріжки, 

м 

1 вул. Перемоги головна 15,0 6,0 2х1,5 1,5 
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№

№ 

з.п 

Найменування вулиці 
Катего-

рія 

вулиці 

Ширина в 

червоних 

лініях, м 

Ширина 

проїзної 

частини,

м  

Ширина 

пішохід-

ної 

доріжки, 

м 

Ширина 

вело-

доріжки, 

м 

2 вул. Проектна 1 та 2 -"- 15,0 6,0 2х1,5 1,5 

3.  
вул. Польова, вул. Зелена 

(ділянка) 
-"- 15,0 6,0 2х1,5 1,5 

4.  вул. Зелена житлова 12,0 5,5 2х1,0 - 

5. вул. Проектна 3 та 6 -"- 15,0 5,5 2х1,5 1,5 

6. вул. Проектна 4,5,7,9 -"- 12,0 5,5 2х1,0 - 

7. вул. Проектна 8 -"- 12,0 5,5 1,0 - 

8.  вул. Проектна 10 

дорога 

господар-

ського 

призна-

чення 

12,0 4,5 1,0 - 

9.  вул. Миру проїзд - 3,0 1,0 - 

10.  
Внутрішньоквартальні 

проїзди 
-"- - 3,0 1,0 - 

 

По всіх вулицях села передбачений двосторонній рух транспорту. Для 

впорядкування та організації руху пішоходів вздовж всіх вулиць (як 

проектних, так і існуючих) намічено влаштування пішохідних доріжок та 

тротуарів. Для організації велосипедного руху вздовж головних та окремих 

житлових вулиць намічене влаштування велодоріжок. В районі зупинок 

автобусу передбачена організація наземних пішохідних переходів. 

Всього генеральними планом на розрахунковий строк намічено 

здійснити реконструкцію 3,7 км вулиць та побудувати 6,1 км вулиць і доріг. 

Таким чином, протяжність вулично-дорожньої мережі с. Вигівка на 

розрахунковий строк в проектних межах становитиме 10,4 км, з яких головні 

вулиці – 3,85 км. Щільність вулично-дорожньої мережі становитиме 

8,2 км/км
2
; головних вулиць – 3,2 км/км

2
.  

Сільський транспорт 

Для забезпечення нормального транспортного обслуговування території 

села та зважаючи на розміщення кварталів нової садибної забудови генпланом 

передбачене відновлення регулярного автобусного сполучення між с. Вигівка 

та м. Бурштин по автодорозі С-090314 Дем'янів-Вигівка. В разі потреби, 

автобус може бути подовжений до м. Бурштин по проектній автодорозі 

місцевого значення (в напрямку вул. Д. Галицького). 
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Рух автобусу передбачається по вул. Перемоги, вул. Польовій, вулицях 

Проектній 1 та Проектній 2. Відстань від зупинок автобусу до переважної 

більшості житлової забудови села становитиме 500-600 м, що відповідає 

нормативній доступності до мережі пасажирського транспорту. 

Передбачається, що автобус працюватиме за розкладом, у режимі маршрутних 

таксомоторів. Підвезення працівників відомчим автотранспортом 

Бурштинської ТЕС та інших підприємств Бурштина збережеться.  

Зважаючи на те, що генпланом передбачене відновлення роботи лише 

початкової школи у с. Вигівка, для організації підвезення дітей до середніх 

навчальних закладів м. Бурштин доцільно впровадження програми "Шкільний 

автобус". Рух автобусів можливий як через с. Дем'янів по районній автодорозі 

Дем'янів-Вигівка, так і по проектній дорозі в напрямку вул. Д. Галицького. 

На розрахунковий строк протяжність мережі маршрутного автобусу 

становитиме близько 3,0 км, щільність – 2,5 км/км
2
. 

Автомобільний транспорт та об’єкти автосервісу 

Зважаючи на відсутність інформації щодо існуючого рівня 

автомобілізації та його динаміки, проектний рівень автомобілізації легковими 

індивідуальними автомобілями для с. Вигівка прийнятий той самий, що й для 

м. Бурштин – 350 одиниць на 1000 мешканців. Очікувана кількість легкового 

автотранспорту на кінець 2038 р. – 290 одиниць. 

Зберігання легкових індивідуальних автомобілів, як і нині, 

передбачається на території приватних садиб. 

Біля громадських об’єктів (клуб, заклади торгівлі, громадського 

харчування) передбачене влаштування тимчасових автостоянок загальною 

місткістю 85 маш-місць. Розрахунок потреби у місцях тимчасового зберігання 

наведено в таблиці 3.8.3; місця розташування – на Схемі вулично-дорожньої 

мережі, сільського та зовнішнього транспорту.  

Таблиця 3.8.3 

Найменування закладів 

Одиниця 

виміру 

Розрахунко-

ва потреба 

в підпри-

ємствах 

обслугову-

вання  

Нормативна 

кількість 

маш-місць 

на розрахун-

кову 

одиницю 

Розрахун-

кова 

потреба у 

місцях 

зберігання, 

маш-місць 

Клуб, бібліотека місць 135 15-20 на 100 20 

Центр дозвілля місць 120 -"- 18 

Заклади торгівлі 
м

2 
торг. 

площі 
170 1-2 на 100 3 
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Заклади громадського харчування місць 32 8-10 на 100 3 

Заклад побутового обслуговування роб. місць 6 5-8 на 100 1 

Кладовище існуюче га 0,65 - 20 

Кладовище проектне га 0,41 - 20 

Зберігання вантажного та спеціального автотранспорту (трактори та 

інша сільськогосподарська техніка) передбачається на території проектних 

сільськогосподарських підприємств у комунально-виробничій зоні в південно-

західній частині села.  

Там же ж проектом генерального плану намічено розмістити й комплекс 

об’єктів автосервісу: малу АЗС на 2 колонки, СТО на 2 поста та мийку для 

обслуговування автомобілів мешканців. 

 

3.9. Інженерна підготовка та захист території 

Гідротехнічні заходи 

Існуючий стан. Село Вигівка  розташоване на правій надзаплавній 

терасі річки Гнила Липа. На території села розташовані канали меліоративної 

системи.  

Для села характерним є горбистий, долинно-балочний рельєф. Позначки 

поверхні становлять 270,0 - 340,0 м, мінімальні приурочені до південно-

західної частини села, а максимальні –  до підвищеної ділянки на заході та в 

центрі села.  

Ґрунтові води в залежності від рельєфу місцевості та сезонності 

залягають на різних глибинах. Території, що мають високий рівень залягання 

ґрунтових вод та заболоченості, знаходяться в пониженнях та вздовж каналів. 

Але в основній частині рівень ґрунтових вод знаходиться на глибині більше 

3,0 м. Окрім того, на території села можливе також сезонне підтоплення 

територій навесні в період інтенсивного сніготанення та протягом року 

внаслідок випадіння надмірної кількості атмосферних опадів.  

Одним із факторів інженерно-геологічної складності умов освоєння є 

можливий розвиток карсту і можливої його активізації,  а також існує 

ймовірність розвитку просідання.   

Проектні рішення. Внаслідок обстеження території, аналізу природних 

умов, вивчення наявного картографічного і планового матеріалів, а також 

враховуючи архітектурно-планувальні рішення та перспективи розвитку міста 

визначився комплекс гідротехнічних заходів з інженерної підготовки та 

захисту території: 
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- розчистка каналів, благоустрій існуючих водойм; 

- захист від підтоплення, ліквідація заболоченостей; 

- протиерозійні заходи; 

- протикарстові заходи; 

- протипросідні заходи. 

Розчистка каналів, благоустрій існуючих водойм 

В межах села Вигівка розташовано ряд каналів та ставків. Живлення їх 

відбувається за рахунок ґрунтових вод та атмосферних опадів. 

Канали та ставки знаходяться в антисанітарному стані та потребують 

розчистки. Основною причиною замулення являється ерозія ґрунтів на 

прилеглих до водних об'єктів схилів.  

Для оздоровлення водних об'єктів, для пропуску паводкових вод, 

створення необхідних глибин, необхідно розчистити русла від мулу і болотної 

рослинності, на окремих ділянках від побутового та будівельного сміття. 

Заходи по розчистці рекомендується виконувати регулярно, так як русла 

поступово замулюються і заростають вологолюбивою рослинністю. В даних 

умовах періодичне спорожнення ставків з виконанням робіт по розчистці чаші 

необхідно проводити раз в 5 років. 

Вийнятий ґрунт при розчистці русел рекомендується розподілити по 

берегу так, щоб вздовж берега можна було розташувати посадку дерев та 

кущів. 

Днопоглиблення русел дозволить знизити рівень ґрунтових вод, тому 

з’явиться можливість використовувати ці території для організації відпочинку 

населення. Крім того, рекомендується провести вертикальне планування на 

таких територіях для організованого скиду поверхневих вод. 

В прибережних територіях встановити санітарно-охоронні зони, 

благоустроїти їх, не допускати скидів побутового і промислового сміття і 

стоків в канали. 

Даним проектом передбачається виконати реконструкцію всіх існуючих 

гідротехнічних споруд із заміною їх на нові, а також влаштування нових 

водопропускних споруд в місцях перетину водотоків їх з проектними 

автодорогами.  

Захист від підтоплення, ліквідація заболоченостей 

Понижені території, по яким проходять канали, можуть підтоплюватися 

ґрунтовими водами.  Окрім того, на території села можливе також сезонне 
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підтоплення територій навесні в період інтенсивного сніготанення та протягом 

року внаслідок випадіння надмірної кількості атмосферних опадів. 

Надходження до понижених ділянок у межах плато зливових та ґрунтових вод 

з прилеглих територій призводить до проявів процесів підтоплення, а також 

утворення так званих "дощових ям".  

Загальна площа підтоплення складає біля 11,0 га. Для боротьби з 

високим рівнем ґрунтових вод рекомендується застосовувати, як спеціальні 

(влаштування дренажу), так і загального характеру (впорядкування 

поверхневого стоку, гідроізоляцію та ін.) заходи. 

Рекомендується провести зниження рівня ґрунтових вод на глибину не 

менше ніж на 2,5 м на ділянках капітальної забудови та на глибину не менше 

1,0 – для стадіонів, парків, скверів та інших зелених насаджень. 

Найбільш ефективним способом зниження рівня ґрунтових вод в даних 

умовах буде розчистка каналів, балок та водойм.   

Заболочені ділянки на території села рекомендується ліквідувати, так як 

такі ділянки можуть бути осередками виплоду малярійного комара. Для 

покращення екологічного стану заболочені ділянки і мілководдя 

передбачається використовувати під організацію зеленої зони відпочинку з 

влаштуванням водойм.  

Для ліквідації осередку малярії проводяться інженерно-меліоративні 

заходи. Наявність, кількість та поширення осередку малярії визначають 

малярійну характеристику території.  

Комплекс протималярійних заходів включає: 

- вертикальне планування та організацію поверхневого стоку; 

- осушення заболочених територій та зниження рівня ґрунтових вод; 

-  пропуск малих водотоків в трубах; 

-  засипку водойм, що не використовуються в містобудуванні; 

-  регулювання стоку; 

-  благоустрій берегів водойм. 

Протиерозійні заходи 

На території села на схилах має інтенсивний розвиток яружно-балочна 

мережа. На схилах крутіше 8% розвивається лінійна та площинна ерозія.  

Такі території є малосприятливими та несприятливими для забудови. 

Освоєння цих територій без попередніх заходів з інженерної підготовки 

неможливе. 
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Ерозійна діяльність проявляється найбільш інтенсивно під час 

сніготанення та літніх зливових дощів. Розмитий матеріал виноситься у водні 

об'єкти.  

Важливими факторами у боротьбі зі зростанням ярів є прийоми, що 

направлені на регулювання стоку талих та зливових вод на вододілі. До них 

відносяться: лісомеліоративні заходи, правильна організація території та 

закріплення балок дерев’яними та кущовими насадженнями. У боротьбі з 

ерозійними процесами і зсувами, даним проектом передбачається виконати 

комплекс протиерозійних і протизсувних заходів. Комплекс цих заходів 

рекомендується виконувати враховуючи функціональне використання 

території і господарську діяльність людини.  

Господарська діяльність людини може викликати появу негативних 

процесів (руйнування і зсуви схилів ярів і балок, утворення обвалів, промоїн, 

ритвин і ін.), що надалі спричинить собою руйнування корисних для 

будівництва територій, руйнування існуючих будівель і споруд. У зв'язку з 

цим в боротьбі з водною ерозією передбачається виконати комплекс 

протиерозійних заходів, що складаються з лісомеліоративних і гідротехнічних. 

Враховуючи специфіку яружно-балкової мережі, рекомендується комплексне 

застосування вищеназваних заходів, що дозволить отримати більший ефект в 

стабілізації ерозійних процесів. Гідротехнічні споруди рекомендується 

розташовувати на вершинах і дні ярів і балок - в місцях найбільш схильних до 

розмиву водним потоком, а лісомеліоративні заходи - на крутих схилах, 

прибалочних і прияружних ділянках. З метою зменшення надходження 

поверхневого стоку з боку водозбірної площі, на вершинах ярів, розташованих 

за межами забудови, рекомендується влаштування водовідвідних валів, а з 

метою зменшення руйнівної енергії водного потоку по дну і вершинах ярів і 

балок, розташованих в забудованих кварталах, необхідно влаштування 

перепадів, бистротоків і донних запруд, лотків і ін. споруд. У місцях 

прокладки автодоріг, яри або їх вершини передбачається засипати з 

обов'язковою прокладкою дренажного колектора по тальвегу частини, що 

засипається, або цілого яру. Круті схили балок і ярів рекомендується 

уположити і терасувати.  

Загальна площа територій с. Вигівка, що потребують проведення 

протиерозійних заходів становить близько 42,6 га, у т.ч. на розрахунковий 

період – 29,7 га.  
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Протипросадні заходи 

Так як на території села можуть зустрічатись лесові ґрунти, існує 

ймовірність розвитку  І типу просадності, при будівництві необхідно вжити 

відповідні протипросідні заходи. 

Для підготовки основи під капітальну забудову необхідно виконати 

більш детальне інженерно-геологічне та інженерно-будівельне обстеження 

ділянок під будинки і споруди. 

При замочуванні основи, складеної просадними ґрунтами, стійкість та 

експлуатаційна надійність споруд забезпечується водозахисними та 

конструктивними заходами, спрямованими на запобігання просадним 

властивостям ґрунтів: 

- в межах деформаційної зони чи її частини – улаштуванням ґрунтових 

подушок, витрамбовка котлованів; 

- вертикальним плануванням ділянки забудови, якісним заповненням 

пазух котлованів та траншей, виключенням витоку води із водонесучих 

комунікацій на проектованій території; 

- підвищенням міцності і загальної просторової жорсткості споруд, 

збільшенням їх піддатливості за допомогою гнучких та розрізних конструкцій, 

з використанням методів, що забезпечують нормальну роботу обладнання при 

деформаціях основи. 

Протикарстові заходи 

В  регіональному плані територія розташована в межах зони  розвитку 

карсту та можливої його активізації в результаті будівництва господарських 

об’єктів. 

Забудова територій з карстом проводиться тільки після інженерно-

геологічних досліджень умов формування карсту, інтенсивності та характеру 

його розвитку. Вибір заходів захисту будівель та споруд, що зводяться у 

карстових районах, виконують в залежності від умов розвитку та характеру 

прояву карсту, призначення та конструктивних особливостей проектованого 

об’єкта. 

У районах з карстовими явищами при освоєнні окремих ділянок під 

забудову інженерну підготовку проектують на основі прогнозу можливих змін 

природних умов не тільки у межах забудованої ділянки, але і на територіях, де 

виявляються гідрогеологічні і гідрологічні особливості карсту. 
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Для оцінки таких територій необхідно виконати геологічне 

обґрунтування, яке складається спеціалізованою організацією і містить у собі: 

- геологічні і гідрологічні дані про підроблену товщу; 

- дані про місця, де можливе утворення провалів та інше. 

Будівництво будівель і споруд здійснюється тільки при наявності 

відповідного висновку організацій, що спеціалізуються в даній області. 

Відведення дощових та талих вод 

Заходи з організації відведення дощових та талих вод розроблено з 

урахуванням планувальних рішень на топографічному матеріалі масштабу 

1:2000 і виконано у відповідності з вимогами Водного кодексу, ДБН Б.1.1-

15:2012, ДБН Б.2.2-12:2019 та ДБН В.2.3-5:2018.  

При опрацюванні "Схеми інженерної підготовки та захисту території" у 

частині засобів відведення дощових та талих вод були вирішені наступні 

основні питання: 

- способи та напрями відведення дощових і талих вод з території 

існуючої житлової забудови, вулиць, та територій, намічених під 

освоєння генеральним планом; 

- запобігання забруднення водних об’єктів шляхом влаштування 

локальних очисних споруд перед випусками стоків дощової каналізації. 

З огляду на топографічні умови, значні перепади відміток існуючої 

поверхні землі, розчленованість території села струмками та водоймами,  

неможливе влаштування єдиної централізованої системи водовідведення із 

улаштуванням централізованих очисних споруд дощової каналізації.  

Генеральним планом розроблено схему організації поверхневого 

водовідведення та очищення дощових стоків, яка передбачає прокладання 

відкритих та закритих мереж дощової каналізації із будівництвом локальних 

очисних споруд в місцях випуску. Окремі системи дощової каналізації 

охоплюють центральну частину села, вуличну мережу та проектні території. 

Відведення дощового стоку передбачено самопливною відкритою (по 

водовідвідним каналам та лоткам проїзної частини) та закритою мережею 

дощової каналізації до локальних очисних споруд. Проект передбачає 

улаштування локальних очисних споруд закритого типу. Дощовий стік після 

очищення скидається у водні об’єкти.  

Санітарно-захисна зона від очисних споруд – 20 м. 
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Враховуючи рельєф місцевості села, планувальну структуру а також 

перспективну вуличну мережу, проектом визначено 3 басейни дощової 

каналізації.  

Таблиця 3.9.1 

Басейни дощового стоку 

№ Басейни 
Скид дощового стоку 

після очищення 

1 
Басейн ОС – 1 проектні території у північній 

частині села 
Канал на північному сході села 

2 Басейн ОС – 2 центральна частина села 
Водойма у центральній частині 

села 

3 
Басейн ОС – 3 існуючі та проектні території у 

південно-східній частина села 

Водойма у південно-східній 

частина села 

 

Для забезпечення надійної роботи системи дощової каналізації проектом 

передбачено наступне будівництво: 

закритої мережі дощової каналізації  –  4,5 км; 

локальних очисних споруд – 3 об’єкти. 

Враховуючи дефіцит територіальних ресурсів у зв’язку з необхідністю 

влаштування комплексів очисних споруд на прибережних територіях, 

проектом передбачено будівництво очисних споруд, розроблених за 

індивідуальними проектами з впровадженням сучасних високоефективних 

технологій по очищенню стоків, що дозволить значно зменшити їх розміри та 

розміри санітарно-захисних зон.  

На очисних спорудах дощової каналізації необхідно  передбачити повну 

очистку поверхневого стоку  відповідно з "Правилами охорони поверхневих 

вод від забруднення стічними водами".  

Вертикальне планування 

Схему вертикального планування розроблено згідно планувальних 

рішень на топографічному матеріалі масштабу 1:2000 і виконано у 

відповідності до діючих норм. 

При опрацюванні схеми були вирішені наступні основні питання:  

- раціональна організація рельєфу; 

- надання плавного профілю проїздам, що створює безпечні умови  руху 

транспорту та пішоходів; 
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- встановлення проектних відміток на перетині осей проїзних частин 

вулиць та в характерних точках перелому рельєфу; 

- способи та напрями відведення дощових і талих вод. 

 Проектні відмітки відносяться до верху покриття проїздів. Ухили та 

відстані представлені у вигляді дробу: в чисельнику – ухил в проміле, в 

знаменнику – відстань  ухилу в метрах. 

Вертикальне планування території на проектних ділянках виконано 

виходячи з умов, що дана територія потребує значної зрізки та підсипки, так 

як село знаходиться у гірській місцевості. 

Даний розділ підтверджує можливість здійснення планувального 

рішення проектної території, потребує уточнення і береться за основу на 

наступних стадіях проектування. 

Таблиця 3.9.2 

Основні показники з інженерної підготовки території 

Заходи з інженерної підготовки та захисту 

території 

Одиниця 

виміру 
Показники 

Пониження рівня ґрунтових вод га 8,8 

Розчистка каналів/ водойм км/га 2,0/1,0 

Протиерозійні, протизсувні, протикарстові заходи га 29,7 

Ліквідація заболочених територій га 0,7 

Освоєння територій із складними умовами:   

- протипросадні заходи га 32,0 

Дощова каналізація (закрита) км 4,5 

Очисні споруди дощової каналізації  одиниць 3 

 

3.10. Інженерна інфраструктура 

3.10.1 Водопостачання 

Існуючий стан 

Централізована система водопостачання у с. Вигівка відсутня. Для 

забезпечення питних, фізіологічних, санітарно-гігієнічних та побутових 

потреб мешканці користуються водою з шахтних колодязів.  

За винятком показників жорсткості та подекуди вмісту заліза, якісь води 

децентралізованих джерел водопостачання відповідає вимогам ДСанПіН 2.2.4-

171-10.  
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Централізована система каналізації у с. Вигівка відсутня. Населення 

користується вигрібними ямами та дворовими вбиральнями. Тому існує 

потенційна небезпека забруднення водоносного горизонту, що експлуатується, 

зворотними водами. 

Проектні рішення 

Відповідно до прогнозних показників чисельності населення та 

підвищення рівня інженерного благоустрою житлового фонду, потреба у воді 

максимального споживання на розрахунковий період проекту складе: 

 

Показник Об’єм (м
3
/добу) 

Вода питної якості 219,95 

Технічна вода 103,75 

 

Питомі показники водоспоживання і водовідведення, прийняті за 

Державними будівельними нормами містобудування ДБН Б.2.2-12:2019, 

ДБН В.2.5-74:2013 та ДБН В.2.5-64:2012. Дані об’єми підлягають уточненню 

при розробці галузевих схем на наступних стадіях проектування. В зв’язку з 

конфіденційністю інформації по підприємствам та відсутністю інформації в 

органах Державної служби статистики, розрахунки об’ємів води на 

технологічні потреби підприємств у даному розділі не приводяться. Дане 

питання вирішується на наступних стадіях проектування при розробці проекту 

конкретного об’єкту. Розрахункові витрати води для потреб виробництва 

приймають за вказівкою технологів даної галузі та на підставі даних по 

розрахунковим об’ємам продукції, типу устаткування та апаратури на 

підприємстві. 

Розрахункові витрати води на пожежогасіння, в цілому по селу 

складають 108 м
3
 (витрата води на зовнішнє пожежогасіння однієї 

розрахункової пожежі - 5 л/с; на внутрішнє пожежогасіння - два струмені із 

витратою по 2,5 л/с; тривалість гасіння пожежі - 3 години). Максимальний 

строк відновлення протипожежного запасу води у даному населеному пункті – 

72 години. Відновлення пожежного об’єму води забезпечується при знижені 

подачі води на інші потреби на 16%, що не перевищує допустимих показників 

згідно ДБН В.2.5-74:2013, п. 6.2.14. Протипожежний запас намічається 

зберігати в резервуарах чистої води (водонапірних баштах) на водопровідних 

ділянках. Протипожежні потреби для кожної зони водопостачання 

визначаються на стадії розробки спеціалізованої схеми відповідно до 

розрахункової чисельності населення, категорії виробництв та ступеню 

вогнестійкості будинків окремих зон (витрати води на зовнішнє 
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пожежогасіння в населеному пункті повинно бути не менше кількості води на 

пожежогасіння житлових та громадських будівель, вказаних у таблиці 4, 

ДБН В.2.5-74:2013). 

Покриття розрахункових потреб у воді питної якості, в першу чергу, 

передбачається за рахунок максимального використання наявних ресурсів 

підземних вод (ДБН В.2.5-74:2013, п. 7.4).  

Для цього необхідно провести роботи по розвідці та затвердженню 

запасів підземних вод, визначенню перспективних ділянок для облаштування 

водозаборів, проектного дебіту артезіанських свердловин. Провести 

будівництво необхідної кількості свердловин із врахуванням забезпечення 

100% покриття розрахункових потреб у воді питної якості.  

Вибір джерела водопостачання має бути обґрунтований за результатами 

топографічних, гідрологічних, гідрогеологічних, гідрохімічних та інших 

вишукувань і санітарно-гігієнічних обстежень (ДБН В.2.5-74:2013, п. 7.2). 

Використання підземних джерел для забезпечення питного 

водопостачання населення також було передбачено проектом "Схема 

планування території Івано-Франківської області" (ДП "ДІПРОМІСТО", 

м. Київ, 2015 рік), що був затверджений рішенням Івано-Франківської облради 

від 30.06.2017 р. № 548-16/2017.  

Господарсько-питне водопостачання села буде здійснюватися 

централізованим комунальним водопроводом, що має забезпечити надійний 

санітарний контроль за якістю, а також за раціональним використанням питної 

води.  

Подача води комунальним водопроводом передбачається шляхом 

будівництва в межах села розподільчої мережі, ділянок водопровідних споруд 

з регулюючими, протипожежними та запасними ємностями, споруд 

знезараження та поліпшення якості води (при необхідності). Розташування 

ділянок водопровідних споруд доцільно у зелених чи комунальних зонах.  

Орієнтовно, розміщення водозабору та ділянки водопровідних споруд 

передбачається у північній частині села. 

Зона санітарної охорони першого поясу, при використанні водоносних 

горизонтів, які мають суцільну водоупорну покрівлю та недостатньо захищені 

підземні горизонти, становить 30 м, при використанні інших водоносних 

горизонтів – 50 м. Межа першого поясу зони санітарної охорони 

водопровідних споруд повинна збігатися з огорожами майданчика цих споруд 
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і передбачатися на відстані не менше ніж 30 метрів, від ствола водонапірної 

башти – не менше 15 метрів.  

Централізованим водопроводом намічається охопити все населення 

села. Система другої категорії подачі води, об’єднана (господарсько-побутова 

та протипожежна), магістральні та розподільчі мережі кільцеві, низького тиску 

з встановленням пожежних гідрантів через 150 м один від одного (згідно з 

ДБН В.2.5-74:2013), а також арматури для аварійного відключення ділянок 

мережі.  

Елементи системи, що відносяться  до протипожежного водопостачання 

– першої категорії. Сумарний об’єм ємностей для зберігання запасу води має 

відповідати розрахунковим протипожежним витратам (108 м
3
), менше - не 

допускається. 

Остаточно, місця розміщення свердловин, ділянок водопровідних 

споруд, необхідна кількість свердловин, склад устаткування водопровідних 

споруд, розвиток мереж визначаються на наступних стадіях проектування при 

розробці "Спеціалізованої схеми водопостачання" та робочих проектів з 

урахуванням даних гідрогеологічних досліджень по кількості та якості 

підземних вод, водоносних горизонтів, які можливо використовувати для 

потреб питного водопостачання, встановлених дебетів свердловин, а також, 

екологічного аналізу, техніко-економічних обґрунтувань, відповідних 

технічних та місцевих умов, інвестиційних пропозицій. 

Розташування головних споруд водопроводу повинно бути ув’язане з 

рішеннями даного проекту щодо територіального розвитку населеного пункту. 

Як у межах так і за межами розрахункового терміну проектування. 

Питання технічного водопостачання підприємств розглядається 

окремою роботою на стадії розробки галузевих схем. Відповідно до вимог 

ДСП № 173-96 (п. 7.8) використання підземних вод питної якості для потреб, 

що не пов’язані з господарсько-питним водопостачанням не допускається. 

Для зрошення садиб, поливання та миття територій передбачається 

використання місцевих поверхневих джерел та ґрунтових вод, очищених та 

знезаражених зворотних вод. Використання води з комунального водопроводу 

- тільки для територій, до санітарного стану яких встановлюються підвищені 

вимоги (дитячі установи, лікарні тощо). Дане питання вирішується на 

наступних стадіях проектування з залученням галузевих організацій,  

визначенням джерел через техніко-економічні розрахунки і обґрунтування, з 

урахуванням технічних умов та технологічних потреб. 
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Основні заходи щодо розвитку системи водопостачання села: 

 Проведення робіт по розвідці та затвердженню запасів підземних 

вод, визначенню перспективних ділянок для облаштування 

водозабірних споруд. 

 Будівництво водозабірних споруд. 

 Будівництво розподільчих мереж, ділянок водопровідних споруд з 

регулюючими, протипожежними та запасними ємностями. 

 Приведення об’єму резервуарного парку відповідно до 

розрахункових потреб у воді на пожежогасіння. 

 Охоплення 100% житлового фонду та інших споживачів системою 

водопостачання. 

 Впровадження автоматизованої системи управління водопровідно-

каналізаційним господарством. 

 Повне обладнання житлового фонду водомірними пристроями і 

регуляторами тиску, ліквідація втрат та непродуктивних витрат води 

тощо. 

 Улаштування вузлів регулювання з метою поліпшення роботи 

системи водопостачання. 

 Впровадження використання індивідуальних і колективних 

установок (пристроїв) доочищення води для питних потреб у місцях її 

безпосереднього споживання. Першочергово - в лікувально-

профілактичних, шкільних і дошкільних закладах, підприємствах 

харчової промисловості та громадського харчування. 

 Створення виробничої бази для забезпечення сталого 

функціонування водопровідно-каналізаційного господарства. 

3.10.2 Каналізація 

Існуючий стан 

Централізована система каналізації у с. Вигівка відсутня. Населення 

користується вигрібними ямами та дворовими вбиральнями. 

Проектні рішення 

Відповідно до розрахункових об’ємів водопостачання (табл. 3.10.1) 

об'єм промпобутових стічних вод на розрахунковий строк проекту у 

максимальну добу складає 215,80 м
3
. 

Відведення розрахункового об’єму стічних вод села буде здійснюватися 

централізованою системою каналізації на каналізаційні очисні споруди (КОС). 
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Враховуючи  умови рельєфу території села рішенням проекту передбачається 

будівництво двох окремих систем каналізації та розміщення двох ділянок 

КОС. 

Запроектована схема відведення стічних вод наступна: 

- стічні води від основної частини проектної забудови села, що 

розташована східніше існуючої забудови, системою самопливних 

колекторів, будуть відводитись на каналізаційні очисні споруди 

(КОС) північної частини села; 

- стічні води від існуючої та частини прилеглої з півночі проектної 

забудови села, по басейнам каналізування, будуть відводитись на 

каналізаційну насосну станцію (КНС) та, безпосередньо, на 

каналізаційні очисні споруди південної частини села. Від КНС, за 

допомогою напірних трубопроводів, стічні води будуть надходити у 

самопливний колектор по вул. Проектна 8 басейну каналізування 

КОС південної частини села.  

Розміщення КОС, з урахуванням сформованих басейнів каналізування та 

можливості скиду очищених стічних вод у водний об’єкт, передбачається у 

східній частині села: 

- каналізаційних очисних споруд північної частини села – по 

вул. Проектна 9, біля північно-західної частини проектної межі; 

- каналізаційних очисних споруд південної частини села – біля 

південно-західної частини проектної межі, у напрямку проектної 

водойми. 

Очисні споруди мають забезпечити відновлення якості води, її 

природної структури та біологічної активності і можливість подальшого 

використання. Відновлення якості води може здійснюватися як за 

традиційною схемою – механічне та глибоке біологічне очищення, 

знезараження, доочищення у ставках з вищою водною рослинністю, так і на 

базі новітніх технологій.  

Враховуючи незначний добовий об’єм надходження стічних вод 

рекомендується використання закритих каналізаційних очисних споруд 

блочно-модульного типу, розрахованих на повне біологічне очищення та 

знезараження зворотних вод.  

Необхідна сумарна продуктивність КОС – 220,00 м
3
/добу. Орієнтовний 

розмір ділянок під розміщення КОС – 15х15 метрів (0,03 га) кожна 

(уточняється на стадії розробки спеціалізованого проекту) 
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Санітарно захисна зона від кожної ділянки КОС – 15 метрів (згідно із 

висновком державної санітарно-епідеміологічної експертизи Міністерства 

охорони здоров’я України № 05.03.02-07/25540 щодо встановленої санітарно-

захисної зони блочно-модульної установки глибокого біологічного очищення 

стічних вод BIOTAL, що прийнята за аналог). 

Очищені зворотні води будуть відводитись в контактний резервуар на 

знезараження ультрафіолетовим випромінюванням. Місце скидання стічних 

вод буде визначено за межами населеного пункту за течією водотоку на 

відстані, яка виключає вплив згінно-нагінних явищ, за умови одержання в 

установленому порядку дозволу на спеціальне водокористування. 

У поливальний період року очищені та знезаражені стічні води можливо 

використовувати для зрошення зелених насаджень, з урахуванням виконання 

вимог, передбачених у висновку Інституту гігієни та медичної екології 

ім. О.М. Марзєєва № 21/4191 від 5.11.2002 р. Для партерних газонів та 

квітників система зрошення – внутрішньо - ґрунтова, для садових газонів з 

посадками дерев та чагарників допускається поверхневий спосіб поливу з 

розташуванням зрошувачів на висоті декілька сантиметрів від поверхні землі. 

Зрошення насаджень у першому поясі зони санітарної охорони джерел 

госппитного водопостачання і поливання покриттів проїздів та майданчиків – 

тільки водою із госппитного водопроводу. 

Осад, що утворюється в процесах кондиціювання зворотних вод, після 

механічного зневоднення та знезараження, може використовуватись для 

удобрювання ґрунтів. 

У складі даного проекту розробляється принципова схема магістральних 

мереж та головних споруд системи каналізації, виконуються розрахунки 

загального добового об’єму стічних вод з урахуванням 100% каналізування 

забудови в межах населеного пункту на розрахунковий строк. 

Остаточне визначення місця розміщення очисних споруд, вибір 

технології очищення та уточнення розрахункових показників вирішується на 

наступних стадіях проектування, при розробці спеціалізованих проектів, з 

урахуванням рішень даного проекту, детального аналізу місцевих умов, 

вихідних даних на проектування. Остаточний вибір варіанту належить до 

компетенції органів місцевого самоврядування. 

 Обов’язкові умови впровадження місцевих очисних споруд: 

- забезпечення надійного централізованого госппитного 

водопостачання; 
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- сертифікація технології та установок очищення; 

- глибоке очищення та знезараження стічних вод; 

- приведення площі зелених насаджень у відповідність з діючими 

нормативами озеленення, що дозволить використовувати очищені 

стічні води для зрошення; 

- улаштування локальних систем без випуску стічних вод, тобто 

повного їх використання; 

- забезпечення нормативної санітарно-захисної зони. 

- організація постійного та надійного моніторингу санітарного та 

екологічного стану території населеного пункту; 

- виконання інших вимог місцевих органів санітарного та екологічного 

нагляду. 

До кінця розрахункового строку проекту передбачається повне 

охоплення забудови села централізованою системою каналізації. 

На перший час, відповідно до п. 2.21. Державних санітарних норм та 

правил утримання територій населених місць № 145, рідкі відходи, що 

утворюються у житлових та громадських будівлях і спорудах за відсутності 

централізованого водопостачання та водовідведення, допускається зберігати у 

вигрібних ямах (вигребах). Вигріб повинен бути водонепроникним та мати 

щільно прилягаючу кришку. 

Основні заходи щодо організації водовідведення: 

 Будівництво мереж централізованої системи каналізації. 

 Будівництво каналізаційних насосних станцій. 

 Будівництво каналізаційних очисних споруд з повним біологічним 

очищенням. 

 Повне обладнання житлового фонду системою водовідведення. 

 Створення виробничої бази, удосконалення економічних та правових 

засад функціонування водопровідно-каналізаційного господарства. 

Таблиця 3.10.1 

Розрахунок об’ємів водоспоживання та відведення стічних вод 

Групи водокористувачів 
Чисельність 

споживачів, осіб 

Норма, 

л/добу 

Об’єм 

м
3
/макс. добу 

Госппитні потреби населення     

- - садибна забудова з ваннами і  

- місцевими водонагрівачами 
830 200 166,00 

Максимальна доба  К=1,2 199,20 
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Групи водокористувачів 
Чисельність 

споживачів, осіб 

Норма, 

л/добу 

Об’єм 

м
3
/макс. добу 

Невраховані витрати  10% 16,60 

Полив-миття територій, у т.ч.:    

- із міського водопроводу 830 5 4,15 

- із локальних систем 830 35 29,05 

- зрошення присадибних ділянок  830 90 74,70 

Разом: - вода питної якості   219,95 

             - технічна вода   103,75 

Стічні води     

- населення    199,20 

- невраховані   16,60 

Разом   215,80 

 

3.10.3. Санітарне очищення 

Існуючий стан 

Збір та вивіз твердих побутових відходів (ТПВ) по селу Вигівка 

проводиться два рази на місяць із послідуючим видаленням на полігоні ТПВ 

с. Німшин Галицького району Івано-Франківської області. Транспортування 

ТПВ до міста видалення здійснюється за допомогою вантажного автомобіля 

(ГАЗ). Більшу частину побутових відходів мешканці села утилізують на 

присадибних ділянках шляхом компостування та спалювання. 

Полігон розташовано на відстані близько 16 км у південно-східному 

напрямку від с. Вигівка, між селами Різдвяни та Німшин. Під’їзна дорога до 

полігону – з твердим покриттям. Площа полігону – 2,50 га. Ділянка полігону 

майже повністю заповнена. Перспективи, щодо подальшого використання 

полігону відсутні. 

Проектні рішення 

Відповідно до норм ДБН Б.2.2-12:2019 обсяг утворення твердих 

побутових відходів та сміття з вулиць на розрахунковий період проекту складе 

0,72 тис. т/рік (чисельність населення 830 осіб; норма утворення ТПВ на одну 

особу - 350 кг/рік та додатково 10%, що враховують утворення 

великогабаритних, ремонтних та будівельних відходів; норма утворення 

сміття з вулиць - 5 кг/м2, площа удосконаленого покриття - 81,00 тис. м2). Для 

забезпечення можливості видалення обсягу ТПВ, що буде утворений до кінця 

розрахункового періоду проекту, необхідна ділянка площею 0,29 га (з 
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розрахунку 0,02 га на 1,00 тис. т відходів і терміну експлуатації 20 років), 

санітарно-захисна зона - 500м.  

На перший час проектний обсяг утворення твердих побутових відходів 

та сміття з вулиць, по існуючої схемі, буде видалятися на полігоні 

ТПВ с. Німшин Галицького району Івано-Франківської області. 

В подальшому утилізація відбуватиметься на підприємстві промислової 

переробки відходів,  будівництво якого, згідно з проектом "Схема планування 

території Івано-Франківської області" (ДП "ДІПРОМІСТО", м. Київ, 2015 рік),  

передбачено для розміщення в районі міста Бурштин. У проекті "Генеральний 

план м. Бурштин" будівництво регіонального підприємства промислової 

переробки відходів із сміттєсортувальним комплексом загальною потужністю 

120,00 тис. кг/добу (або 43,80 тис. т/рік) передбачено на території старих 

очисних споруд в районі Демешківської сільської ради. 

Для зменшення кількості ТПВ, що транспортуються і захоронюються, та 

з урахуванням "Програми поводження з твердими побутовими відходами" 

(постанова Кабінету Міністрів України від 4.04.2004 р. № 265) передбачається 

поетапне впровадження роздільного збирання побутових відходів із 

наступним використанням частини їх компонентів, як вторинної сировини. За 

умови організації роздільного збирання, обсяг захоронення побутових відходів 

можна зменшити на 30-50%. 

Розрахункова кількість машин для санітарного очищення території села: 

1 сміттєвоз; 1 прибиральна машина. 

Приведені показники підлягають уточненню при розробці 

спеціалізованої схеми санітарного очищення.  

Керуючись ст. 21 Закону України "Про відходи", питання щодо 

розміщення на своїй території об’єктів поводження з відходами, створення 

полігонів для поховання відходів, ліквідація неконтрольованих та 

несанкціонованих звалищ тощо, вирішуються органами місцевого 

самоврядування. 

Основні заходи щодо вдосконалення та розвитку  системи санітарного 

очищення: 

- Забезпечення повного збору, вивозу та своєчасного видалення всіх 

видів відходів. 

- Визначення місць розміщення та облаштування майданчиків для 

організованого збору ТПВ. 
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- Придбання спецавтотранспорту. 

- Поетапне впровадження роздільного збирання побутових відходів, 

польового компостування відходів зеленого господарства, 

подрібнення та ущільнення відходів, а також інших заходів, що 

спрямовані на зменшення обсягів вивозу і захоронення відходів. 

- Створення підприємства комунальної або іншої форми власності, для 

забезпечення процесу та виконання робіт по своєчасному збиранню, 

перевезенню та захороненню побутових відходів у повному обсязі. 
 

3.10.4 Електропостачання 

Існуючий стан 

Електропостачання с. Вигівка здійснюється від ПС – "Бурштин" 

110/35/10кВ, яка розташована на три кілометри північніше м. Бурштин, 

повітряними лініями електропередачі 10 кВ. Розподіл електроенергії в межах 

села відбувається через трансформаторні підстанції ТП-108 10/0,4 кВ та ТП-

68 10/0,4 кВ по мережах повітряних ліній електропередачі низької напруги 

(0,4 кВ). 

Сумарна потужність трансформаторів на ТП-108 становить 160 кВА, на 

ТП-68 – 100 кВА. Річне споживання електроенергії по ТП-108 складає 152 

тис. кВт, по ТП-68 – 133 тис. кВт. 

Проектні рішення 

На розрахунковий період забезпечення потреб електропостачання села 

передбачається за рахунок джерела живлення, що використовується нині. 

Зміна джерела живлення, або підключення до додаткових не передбачається. 

Розрахунок перспективного споживання електроенергії та максимальних 

навантажень для потреб села виконано за укрупненими показниками 

електроспоживання згідно з ДБН Б.2.2-12:2019. В даних показниках враховано 

електроспоживання громадського та житлового сектору села, підприємств 

комунально-побутового обслуговування на зовнішнє освітлення, систем 

теплопостачання, водопостачання та водовідведення (ДБН Б.2.2-12:2019, 

табл. 11.4). Результати розрахунків наведено в таблиці 3.10.4.1. 

Виходячи з розрахунків електричного навантаження, для розподілу та 

передачі електроенергії споживачам в проектних межах території села 

передбачається провести будівництво ТП-10/0,4кВ з трансформаторами 

розрахункової потужності. Живлення ТП-10/0,4кВ передбачається здійснити 

шляхом прокладання кабельних ліній 10кВ (приблизно 0,75 км) від існуючих 
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ТП-10/0,4 кВ по вул. Зелена та повітряних ліній електропередачі 10кВ з 

проведенням їх реконструкції для підвищення пропускної здатності (при 

необхідності). 

Таблиця 3.10.4.1 

Розрахунок споживання електроенергії та електричного навантаження  

Найменування 

споживачів 

Кількість 

населення, 

осіб 

Питома 

норма, 

кВт/годин 

на 1 особу 

за рік 

Річне 

споживання 

електроенергії, 

млн. кВт годин 

Кількість 

годин 

використ. 

макс. 

навантаж. 

Загальне 

навантаження, 

тис. кВт 

Садибна 

забудова 
830 950 0,789 4100 0,192 

 

Існуючі електричні мережі та об’єкти 10-0,4кВ, які потрапляють під 

перспективну забудову, підлягають перенесенню за межі забудови або 

демонтажу при їх недоцільності. На перспективу проектні електричні мережі 

всіх рівнів напруги в межах населеного пункту повинні бути кабельними. 

Кількість, місця розміщення ТП-10/0,4кВ, необхідна потужність 

трансформаторів, трасування мереж та схема їх підключення вирішуються на 

подальших стадіях проектування відповідно до технічних умов 

енергопостачальної організації. 

При перспективному будівництві необхідно забезпечувати охоронні 

розриви від мереж та об’єктів електропостачання. 

Продовж розрахункового періоду необхідно проводити своєчасну заміну 

зношеного та морально застарілого обладнання, реконструкцію із 

збільшенням потужності (при необхідності) існуючих трансформаторних 

підстанцій, перебудову ЛЕП 0,4 кВт на більший переріз дротів, впроваджувати 

енергозберігаюче обладнання та технології. 

 

3.10.5 Газопостачання 

Існуючий стан 

Джерелом газопостачання села Вигівка є газорозподільна станція (далі 

ГРС) "Бурштин", яка розташована в південній частині с. Дем’янів. 

Відповідно до даних Регіональної газової компанії "ІВАНО-

ФРАНКІВСЬКГАЗ" щодо  маршрутів транспортування природного газу, до 

ГРС "Бурштин" природний газ надходить по газопроводу високого тиску 

Ø 500 мм від Рогатинської компресорної станції. Далі, по газопроводу 
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середнього тиску (до 0,3 МПа) Ø 114 мм, природний газ подається до села 

Вигівка. 

Забезпечення газом споживачів с. Вигівка здійснюється розподільчою 

мережею газопроводів низького тиску (до 0,005 МПа). Для зниження тиску 

газу у системі газопостачання села задіяний газорозподільний пункт (далі - 

ГРП). 

Середньорічне споживання газу по с. Вигівка становить 0,22 млн. м³. 

Протяжність газопроводів середнього тиску - 3,30 км, низького тиску – 2,80 км.  

Проектні рішення 

Подальший розвиток системи газопостачання с. Вигівка намічається з 

урахуванням нових споживачів. 

На базі мережного природного газу розглядається забезпечення таких 

категорій споживачів: 

- житлові будинки – для приготування їжі та газового водонагрівача; 

- джерела теплопостачання – як паливо. 

Норми питомих витрат природного газу для господарсько-побутових 

потреб прийнято відповідно до ДБН В.2.5-20-2018 "Газопостачання" при 

наявності в будинку газової плити та газового водонагрівача. 

Результати розрахунків річних витрат природного газу за умови 100% 

забезпеченості споживачів, наведено у таблиці 3.10.5.1. 

Таблиця 3.10.5.1 

Розрахунок споживання газу на кінець розрахункового етапу 

Споживачі 

Річні витрати природного газу на кінець 

розрахункового строку, млн. м³/рік 

Житлові 

будинки  

(приготування 

їжі і  

гарячої води  

за наявності 

газової плити і 

газового 

водонагрівача) 

Опалювальні 

установки 

 забудови 

Всього 

Проектний житловий фонд 0,208 0,788 0,996 

- у тому числі: нова забудова 0,118 0,429 0,547 

Для забезпечення сталого газопостачання розрахункової кількості 

споживачів передбачається поступовий розвиток газифікації с. Вигівка 
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шляхом реконструкції існуючих та будівництва нових розподільчих 

газопроводів середнього та низького тисків, додаткових ГРП (2 одиниці) із 

застосуванням сучасних матеріалів та обладнання, а також технологій 

прокладання мереж. 

На подальших стадіях проектування, після затвердження даного 

проекту, рекомендується провести розробку (коригування) спеціалізованої 

схеми газопостачання села з уточненням розрахункових показників, 

визначенням складу заходів щодо забезпечення ефективної і безпечної подачі 

та споживання природного газу, скорочення витрат на одиницю виробленої 

теплоти та продукції, стабільності експлуатації системи в цілому. 

Остаточно, необхідна кількість та місця розміщення ГРП їх потужність 

та склад устаткування, траси будівництва нових розподільчих мереж, ділянки 

існуючих мереж, що підлягають реконструкції або збільшення пропускної 

здатності визначаються на наступних стадіях проектування при розробці 

спеціалізованих та робочих проектів з урахуванням екологічного аналізу, 

техніко-економічних обґрунтувань, відповідних технічних та місцевих умов, 

інвестиційних пропозицій. 

 

3.10.6 Теплопостачання 

Існуючий стан 

Опалення житлової забудови села та частина об’єктів громадського 

обслуговування населення здійснюється від індивідуальних теплогенераторів, 

що працюють на природному газі або інших видах палива. Клуб та 

фельдшерсько-акушерський пункт опалюються електричними конвекторами. 

Проектні рішення 

Теплопостачання існуючого та нового житлового фонду, закладів та 

підприємств обслуговування і надалі буде здійснюватися за рахунок 

використання автономних та індивідуальних систем теплопостачання. За 

основне джерело теплопостачання приймається природний газ. 

Розрахункові показники теплових потоків для споживачів прийняті за 

Державними будівельними нормами містобудування ДБН В.2.5-39:2008 

"Теплові мережі", ДСТУ-Н Б В.1.1-27:2010 "Будівельна кліматологія", 

ДБН В.2.6-31:2016 "Теплова ізоляція будівель". Дані обсяги підлягають 

уточненню при розробці галузевих схем на наступних стадіях проектування.  
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Результати розрахунків укрупнених величин необхідного теплового 

потоку за умови 100% забезпеченості споживачів на кінець розрахункового 

періоду проекту наведено в таблиці 3.10.6.1. 

Таблиця 3.10.6.1 

Споживачі 

Тепловий потік, МВт 

Опалення Вентиляція 
Гаряче 

водопостачання 
Всього 

Проектний житловий 

фонд 0,003 0,00037 0,753 0,756 

- у тому: числі нова 

забудова 
0,002 0,00021 0,426 0,428 

 

З метою покращення екологічного стану довкілля та економії паливно-

енергетичних ресурсів, рекомендується провести поступове переобладнання 

індивідуальних теплогенераторів об’єктів забудови населеного пункту на 

теплові установки із сучасними технологіями та устаткуванням 

(теплогідромеханічні генератори, теплові насоси та інші). Для теплонасосних 

установок, як джерело низькопотенційного тепла можливе використання тепла 

ґрунтів, водоймищ, повітря тощо. 

Остаточно, вибір варіанту систем теплопостачання об’єктів забудови 

населеного пункту, джерел та місць їх розміщення, типу основного 

обладнання тощо визначається на подальших стадіях проектування із 

врахуванням результатів техніко-економічних розрахунків та 

обґрунтуваннями,  на підставі відповідних технічних умов, з урахуванням 

інвестиційних пропозицій. 

3.10.7. Телефонний зв'язок, проводове мовлення, телебачення  

Існуючий стан 

Стаціонарний телефонний зв’язок на території Бурштинської міської 

ради здійснюється на базі автоматичної телефонної станції (АТС) ємністю 

4000 номерів, яка розташована в приміщенні центру електрозв'язку Івано-

Франківської філії ВАТ "Укртелеком" по вул. Січових Стрільців, 17. 

Крім того, жителі села користуються мобільним телефонним зв’язком, 

послуги якого надають оператори стільникового зв'язку "Київстар GSM", 

"МТС (Vodafon)", "Lifecell", "Інтертелеком" та інш. 

Територія с. Вигівка розташована в зоні прийому ефірно-кабельного 

телебачення від існуючого радіотелевізійного передавального центру 
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приватної ТРК "РАІ" (вул. Січових Стрільців, 27), що має права на цілодобове 

мовлення в межах Івано-Франківської області.  

Послуги проводового радіомовлення надаються існуючим радіовузлом 

м. Бурштин потужністю 15 кВт, що розміщений в приміщенні відділення 

зв'язку у по вул. Січових Стрільців, 29.  

Проектні рішення 

На розрахунковий період, за умови 100% телефонізації для с. Вигівка 

потрібно біля 300 номерів (із розрахунку один телефон на одну сім’ю плюс 

20% від розрахункової кількості – для громадських об'єктів). Для забезпечення 

розрахункової потреби у телефонах на території села передбачається 

встановлення малих архітектурних форм із розміщенням розподільчих шаф 

(РШ) з обмеженим доступом сторонніх осіб. Прокладання телефонних кабелів 

необхідної ємності в телефонній каналізації від РШ до будинків та споруд. 

Також, потрібно провести роботи з прокладання телефонного кабелю 

необхідної ємності в телефонній каналізації з підключенням до найближчої 

автоматичної телефонної станції (АТС) з урахуванням збільшення її 

потужності при необхідності. Як основний варіант, рекомендується 

розглядати АТС, яка розміщена у м. Бурштин по вул. Січових Стрільців. 

Остаточно, обсяги робіт та місце підключення визначаються після 

отримання технічних умов у оператора зв’язку. 

Радіофікація села можлива через прокладання (проводом РМПЗЭП 

1х2х1,2) розподільчої фідерної лінії від радіовузла у м. Бурштин по 

вул. Січових Стрільців, 29. Місце підключення та обсяги робіт визначаються 

після отримання технічних умов на підключення. Розрахункова потреба у 

кількості радіоточок – 1 точка на сім’ю плюс 20% від розрахункової потреби – 

для громадських об'єктів, тобто – 300 радіоточок. 

Для забезпечення с. Вигівка послугами цифрового телебачення та 

Інтернету пропонується виконати прокладання волоконно-оптичних кабелів 

від найближчого оптичного вузла.  

На території села у захисних шафах необхідно встановити оптичні 

приймачі для прийому ефірного сигналу DVB-T2. Побудову мережі 

телебачення доцільно здійснювати за допомогою радіочастотного 

коаксіального кабелю з використанням телевізійних підсилювачів. Вибір 

вузла, траси прокладання, а також місць розташування оптичних приймачів 

визначаються на подальших стадіях проектування. Прийом додаткових 

каналів може здійснюватись за допомогою приватних супутникових антен. 
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Забезпечення Інтернет-зв'язком передбачається за рахунок приєднання 

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

провайдера здійснюється на подальших стадіях проектування.  

3.11. Протипожежні заходи 

На сьогодні протипожежний захист с. Вигівка забезпечує пожежне депо 

на 2 автомобілі, що розташоване в м. Бурштин по вул. Шухевича,1. В 

перспективі протипожежний захист села разом з існуючим також 

забезпечуватиме проектне пожежне депо на 5 автомобілів по вул. В. Стуса, 

передбачене генеральним планом м. Бурштин. Радіус обслуговування 

пожежних депо не перевищує 3 км по дорогах загального користування.  

З урахуванням вимог пожежної безпеки, у відповідності з "Правилами 

пожежної безпеки України" та ДБН Б.2.2-12:2019 "Планування та забудова 

територій", в проекті генерального плану передбачаються наступні 

містобудівні протипожежні заходи: 

 формування житлових утворень, розділених системою головних 

вулиць; 

 організація безперервної системи вулиць для забезпечення 

транспортних зв’язків між житловими кварталами; 

 створення єдиної системи зелених насаджень, які у випадках 

пожежної небезпеки повинні бути шляхами евакуації населення і 

під’їзду пожежних машин; 

 забезпечення проїздів до водних об’єктів на територіях зелених 

насаджень загального (спільного) користування та місць відпочинку для 

забору води пожежними автомобілями з організацією пірсів та 

розворотних майданчиків розміром 12×12 м.   

Крім цього, забудова села повинна здійснюватись при умові: 

 дотримання нормативних протипожежних відстаней між будинками 

та спорудами згідно розділу 15.2 "Вимоги до протипожежних відстаней" 

ДБН Б.2.2-12:2018; 

 дотримання нормативних протипожежних відстаней від будинків і 

споруд до лісових масивів згідно розділу 15.2 "Вимоги до 

протипожежних відстаней" ДБН Б.2.2-12:2019 – не менше 50 м; 

 організації під’їздів до будинків та проїздів до них шириною не 

менше 3,5 м. Відстань від краю проїздів до стін будинку не менше 8 м 
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згідно розділу 15.3 "Вимоги до проїздів для пожежних автомобілів" 

ДБН Б.2.2-12:2019; 

 забезпечення можливості проїзду пожежних машин до житлових і 

громадських будинків, в тому числі із вбудовано-прибудованими 

приміщеннями, і доступ пожежних автодрабин і автопідйомників у 

будь-який будинок чи приміщення згідно розділу 15.3 "Вимоги до 

проїздів для пожежних автомобілів"  ДБН Б.2.2-12:2019; 

 при будівництві потенційно небезпечних об’єктів - забезпечення 

виконання заходів, визначених Кодексом цивільного захисту України та 

Законом України "Про об’єкти підвищеної небезпеки". 

Розрахункові витрати води на пожежогасіння, в цілому по селу 

складають 108 м3 (витрата води на зовнішнє пожежогасіння однієї 

розрахункової пожежі - 5 л/с; на внутрішнє пожежогасіння - два струмені із 

витратою по 2,5 л/с; тривалість гасіння пожежі - 3 години). Максимальний 

строк відновлення протипожежного запасу води у даному населеному пункті – 

72 години. Відновлення пожежного об’єму води забезпечується при знижені 

подачі води на інші потреби на 16%, що не перевищує допустимих показників 

згідно ДБН В.2.5-74:2013, п. 6.2.14. Протипожежний запас намічається 

зберігати в резервуарах чистої води (водонапірних баштах) на водопровідних 

ділянках. Елементи водопровідної системи, що відносяться до 

протипожежного водопостачання, – першої категорії, низького тиску. 

Передбачено встановлення пожежних гідрантів через 150 м один від одного, а 

також арматура для аварійного відключення ділянок мережі.  

Система водопостачання господарчо-питна, протипожежна низького 

тиску - кільцева. Водопровід - система третьої категорії надійності подачі 

води.  

Протипожежні потреби для кожної зони водопостачання визначаються 

на стадії розробки спеціалізованої схеми відповідно до розрахункової 

чисельності населення, категорії виробництв та ступеню вогнестійкості 

будинків окремих зон (витрати води на зовнішнє пожежогасіння в населеному 

пункті повинно бути не менше кількості води на пожежогасіння житлових та 

громадських будівель, вказаних у табл. 4 ДБН В.2.5-74:2013). 
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4. ОХОРОНА НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА 

Розділ розроблений відповідно до вимог Закону України "Про 

стратегічну геологічну оцінку" (ст. 11, п. 3), ДБН Б.1.1-15:2012 "Склад та зміст 

генерального плану населеного пункту", ДБН Б.2.2-12:2019 "Планування та 

забудова територій", ДСТУ-Н Б Б.1.1-10:2010 "Настанова з виконання розділів 

"Охорона навколишнього природного середовища" у складі містобудівної 

документації", ДСП 173-96. 

Графічне викладення матеріалу представлено на "Схемі планувальних 

обмежень", М 1:2000. Санітарно-захисні зони (СЗЗ) підприємств і об’єктів 

наведені нормативні. 

На основі аналізу природної та техногенно-екологічної ситуації була 

складена схема планувальних обмежень, яка є основою для розроблення 

функціонально-планувальної структури території. 

4.1. Оцінка існуючого стану навколишнього природного середовища 

Екологічна ситуація 

Екологічна ситуація  у зв’язку з відсутністю істотних джерел впливу на 

навколишнє середовище характеризується як досить сприятлива.  

Нижче наведені характеристики стану окремих складових 

навколишнього природного середовища, на основі аналізу яких виконано 

еколого-містобудівне обґрунтування перспективного розвитку території. 

Геологічне середовище 

В геоструктурному відношенні район розміщення населеного пункту 

розташований в границях південно-західної околиці Руської платформи, 

відомої під назвою Подільська плита, безпосередньо перед самим 

Передкарпатським прогином. Територія району складена породами палеозою, 

мезозою і кайнозою. 

Палеозойські відклади представлені породами силуру і девону (виявлені 

на північному сході району вздовж долини р. Дністер). Це вапняки, сланці, 

пісковики з прошарками глини, потужністю більше 200 м. Ці відклади 

зустрічаються на глибинах більше 200 м від поверхні землі. 

Мезозойські відклади представлені породами юри і крейди, які розкриті 

на глибинах 120-160 м. Це мергелі, пісковики, гіпси, вапняки, потужність яких 

коливається в межах 110-140 м. 

Кейнозойські відклади представлені осадочною товщею пісковиків і 

гіпсо-ангідритами. Потужність пісковиків різноманітна, від 0 до 20-30 м, 
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потужність гіпсоангідритової товщі коливається від 15 до 30 м. Замикають 

розріз четвертинні відклади, які повсюдно покривають корінні породи і 

представлені алювіальними, делювіальними і лесовими породами. 

Алювіальні породи пристосовані до долин річок Гнила Липа і Дністер, 

які представлені гравійно-галечниковими відкладами, пісками, які з поверхні 

прикриті супісками та суглинками. В заплавах річок зустрічаються торфи. 

Потужність алювію коливається від 2,0-3,0 до 6,0-8,0 м. 

Делювіальні породи зустрічаються на схилах долин, представлені в 

основному суглинками потужністю до 4,0 м. 

Лесові породи зустрічаються на височині Опілля, представлені 

супісками потужністю 15-25 м. 

Підземні води зустрічаються в юрських, крейдяних, третинних і 

четвертинних відкладах. 

Підземні води юрських відкладів напірні, виявлені свердловинами на 

глибині 140-180 м в кавернозних вапняках. Дебети свердловини коливаються 

від 1,0 до 4,0 м3/год. Ці води мінералізовані і тому не придатні для 

водопостачання.  

Підземні води верхньокрейдяних відкладів розповсюджені на території 

району, експлуатуються великою кількістю свердловин. Водонасиченість 

горизонту залежить від тріщинуватості мергелів, яка розповсюджена в 

основному до глибини 80-100 м. Дебети свердловин коливаються від 2,0 до 

12,0 м3/год. Підземні води слабонапірні, водонасиченість водоносного 

горизонту в районі міста дуже низька. 

Підземні води третинних відкладів виявлені в гіпсо-ангідритовій товщі і 

мають обмежене розповсюдження. Зафіксовані в основному у вигляді джерел і 

мають підвищену мінералізацію, тому не придатні для водопостачання. 

Підземні води четвертинних відкладів є в алювіальних відкладах долини 

р. Гнила Липа. Виявлені на глибинах 0,5-4,0 м, безнапірні, дебети колодязів 

досягають 2,0-4,0 м3/год. Придатні для централізованого водопостачання. 

В межах Бурштинської міської ради в різний час проводились 

інженерно-геологічні вишукування під окремі об'єкти будівництва. За цими 

даними, враховуючи геологічну і геоморфологічну будову району, територія 

ділиться на три типи: сприятливі, малосприятливі, несприятливі для забудови. 

Території сприятливі для будівництва з ухилами до 0,5-8,0% і 

заляганням ґрунтових вод на глибині 3,0 м і більше від поверхні – це схили 
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Опілля і сама височина Опілля, складені суглинками і супісками твердими з 

прошарками пісків з розрахунковим тиском на них більше 1,5 кг/см2. Тверді 

суглинки і супіски на деяких ділянках володіють просадочними 

властивостями І типу, що потребує більш повних дослідних робіт при 

вишукуваннях на кожній окремій ділянці. 

Території малосприятливі для будівництва, з ухилами 0,5% і від 8,0% до 

15,0%, займають ділянки першої надзаплавної тераси р. Гнила Липа з рівнем 

підземних вод 1,0-3,0 м від поверхні землі, складені суглинками з прошарками 

піску, пісками, гравійно-галечниковими породами з розрахунковим тиском на 

них більше 1,5 кг/см2, місцями 1,0-1,5 кг/см2. 

Території несприятливі для будівництва, займають ділянки заплави 

р. Гнила Липа, з рівнем підземних вод 1,0 м і вище від поверхні землі, з 

ухилом 10-15%, складені вони заторфованими відкладами – торфами, 

замуленими супісками, пісками, суглинками, загальною потужністю 1,0-7,0 м 

з розрахунковим тиском на них менше 1,0 кг/см2. 

Фізико-геологічні явища в межах Бурштинської міської ради не 

спостерігаються. На лівобережжі р. Гнила Липа зафіксована товща 

гіпсоангідриту в геологічному розрізі, тому при активізації людської 

діяльності на цих територіях можуть бути зафіксовані карстові явища (розмив 

гіпсів, провали, осідання земної поверхні). Сейсмічність району 6 балів. 

Повітряне середовище 

За метеорологічними умовами Бурштинська міська рада відноситься до 

територій з помірним потенціалом забруднення атмосферного повітря та 

умовно сприятливими умовами розсіювання промислових викидів 

(районування України за потенціалом забруднення). 

Стан атмосферного повітря залежить від обсягів забруднюючих речовин 

стаціонарних та пересувних джерел забруднення.  

Виробничі об’єкти в межах села Вигівка відсутні. Джерелами 

забруднення атмосферного повітря в межах села є індивідуальні 

теплогенераторні установки, що працюють на природному газі, та 

автомобільний транспорт.  

Головним джерелом забруднювання повітряного басейну Бурштинської 

міської ради виступає ВП "Бурштинська ТЕС" ПАТ "ДТЕК Західенерго", на 

яку припадає 80% викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря від 

загального обсягу викидів по області. Викиди з двох 250-метрових й однієї 

180-метрової труб розносять пануючі в цій місцевості західні й північно-



74 

 

 

західні вітри на відстані до 100 кілометрів. Викиди в атмосферне повітря у 

2017 р. від виробничої діяльності підприємства ВП "Бурштинська ТЕС" ПАТ 

"ДТЕК Західенерго" становили 158,5 тис. т забруднюючих речовин, які в 

порівнянні з 2016 роком зменшились на 5,9%. Тверді частинки від спалювання 

вугілля (їх ще називають золою, вугільним пилом), які не вловило газоочисне 

обладнання, осідають у 30-кілометровому радіусі навколо станції. 

Стаціонарні пости спостереження за станом забруднення атмосферного 

повітря в межах Бурштинської міської ради відсутні. 

Водне середовище 

Згідно схеми геоморфологічного районування територія Бурштинської 

міської ради розташована в межах Передкарпаття, в складі Галицько-

Букачівської улоговини, для якої характерним є акумулятивно-рівнинний тип 

рельєфу, ускладнений долиною р. Гнила Липа. Долина характеризується 

відносно крутими і високими берегами. В її структурі розвинені заплава і 

перша надзаплавна тераса. Заплава розвинена з обох сторін річки, її ширина 

коливається в межах 600-1400 м. Перша надзаплавна тераса розвинена в 

основному на правому березі, обмежуючись уступами Опілля. 

Безпосередньо в районі Бурштинської міської ради спостерігається 

заплава, яка характеризується абсолютними відмітками 229,0-232,0 м, що 

поступово переходить в першу надзаплавну терасу, яка характеризується 

абсолютними відмітками 234,0-241,0 м. Перша надзаплавна тераса 

відокремлюється височиною Опілля, яка простягається в західному напрямку. 

Бурштинська міська рада розташована в основному на першій надзаплавній 

терасі і височині Опілля. 

Для с. Вигівка характерним є горбистий, долинно-балочний рельєф. 

Позначки поверхні становлять 270,0-340,0 м, мінімальні приурочені до 

південно-західної частини села, а максимальні – до підвищеної ділянки на 

заході та в центрі села. 

Місце розташування і основні геоморфологічні особливості території 

визначили і її гідрологічні умови. Гідрологічна сітка Бурштинської міської 

ради представлена лівою притокою р. Дністер – р. Гнила Липа (Бурштинське 

водосховище). Режим живлення річки змішаний, але з переважанням 

дощового. Вздовж р. Гнила Липа є захисна дамба висотою 0,8-1,1 м, а вздовж 

водосховища є водовідвідний канал, що створює захист від підтоплення 

території Бурштинської міської ради. 
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Поверхневі водойми с. Вигівка представлені ставком та мережею 

меліоративних каналів. Забруднення поверхневих вод в першу чергу 

відбувається за рахунок попадання у водні об'єкти неочищених зливових вод 

та незадовільного стану утримання території прибережної захисної смуги. 

Водопостачання с. Вигівка децентралізоване та здійснюється за рахунок 

підземних вод. Якість питної води по санітарно-мікробіологічних та фізико-

хімічним показниках частково відповідає вимогам ДСанПіН 2.2.4-171-10 

"Гігієнічні вимоги до води питної призначеної для споживання людиною". 

Територія населеного пункту не каналізована. Мешканці с. Вигівка 

користуються вигребами, що призводить до забруднення ґрунтових вод, 

природних джерел водопостачання і поверхневих водних об'єктів. 

Ґрунти 

Територія Бурштинської міської ради відноситься до Рогатинського 

природно-сільськогосподарського району. Відповідно до природної 

зональності, рельєфу та ґрунтоутворення порід тут поширені сірі, темно-сірі та 

чорноземи опідзолені глеюваті різного ступеня еродованості та переважно 

середньосуглинкового механічного складу. 

В балках, пониженні та на заплаві поширені лучні ґрунти з плямами 

болотних. В місцях, де ґрунтові води залягають близько до поверхні, 

сформувались глейові ґрунти. 

Ґрунти техногенного походження в межах с. Вигівка відсутні. 

Всього на території с. Вигівка при виконанні грошової оцінки земель 

(ДП "Івано-Франківській інститут землеустрою", 2010 р.) виділено 6 типів 

ґрунтів: сірі опідзолені глеюваті слабозмиті з плямами середньозмитих 10-30% 

та сильнозмитих до 10% важкосуглинкові, чорноземи опідзолені глеюваті 

середньосуглинкові, темносіри опідзолені глеюваті слабозмиті 

середньосуглинкові, дерново-буроземні глейові середньосуглинкові, лучно-

болотні неосушені, чорноземи опідзолені глеюваті намиті середньо 

суглинкові.  

Землі в межах с. Вигівка за категоріями основного цільового 

призначення розподіляється наступним чином: 

- для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка); 

- для ведення особистого селянського господарства, садівництва, 

городництва, сінокосіння і випасання худоби; 
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- для ведення товарного сільськогосподарського виробництва. 

В планувальній структурі села переважає частка земель житлової 

забудови та земель сільськогосподарського використання (52,36% та 29,93% 

відповідно). 

Потенційною територією зони екологічного ризику, де можливе 

забруднення ґрунтів з перевищеннями ГДР за бактеріологічними та хімічними 

показниками може бути існуюче кладовище, яке розташоване в межах 

населеного пункту, вздовж головної вулиці – вул. Перемоги на пагорбі без 

дотримання необхідних санітарних розривів. Санітарно-захисна зона від 

території кладовища до житлових і громадських будівель повинна бути не 

меншою 300 м. При цьому, мають виконуватись вимоги ДСанПіН 2.2.2.028-99 

"Гігієнічні вимоги щодо облаштування і утримання кладовищ в населених 

пунктах України". 

Варто зауважити, що забруднені ґрунти є вторинним джерелом 

забруднення підземних та поверхневих вод, а також атмосферного повітря 

через незадовільний стан покриття вулиць, недостатню кількість зелених 

насаджень. 

Рослинний і тваринний світ 

Флора області представлена 1500 видами судинних рослин (30% рослин 

України). Є 435 видів хребетних тварин і 280 видів птахів. 

В області є багато своєрідних і унікальних природних комплексів з 

різноманітним рослинним і тваринним світом. Це – збережені унікальні 

кедрово-смерекові ліси і зарості сосни гірської (жерепу) у природному 

заповіднику "Горгани", природний комплекс високогірного ландшафту 

Карпатського національного природного парку, одне з найбільших місць 

проростання тиса ягідного (релікт третинного періоду) у ботанічному 

заказнику загальнодержавного значення "Княждвірський", збережені степові 

угруповання на "Касовій горі" (біля м. Бурштина), "Чортовій горі" (біля 

м. Рогатин), в урочищі "Масьок" (Городенківського району). 

Природоохоронні території у с. Вигівка представлені прибережними 

захисними смугами ставків розміром 25 метрів. Також у межах населеного 

пункту наявна система меліоративно-дренажних водотоків (каналів), які 

мають смуги відведення розміром 10 метрів. Господарське використання 

земель даної території регламентується дією Земельного та Водного кодексів 

України та ПКМУ № 502 від 13.05.1996 р. "Про затвердження Порядку 

користування землями водного фонду". 
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У прибережних захисних смугах навколо водойм забороняється: 

- розорювання земель (крім підготовки ґрунту для залуження й 

залісення), а також садівництво та городництво; 

- зберігання та застосування пестицидів і добрив; 

- улаштування літніх таборів для худоби; 

- будівництво будь-яких споруд (крім гідротехнічних, гідрометричних та 

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

- улаштування звалиш сміття, гноєсховищ, накопичувачів рідких і 

твердих відходів виробництв, кладовищ, скотомогильників, полів фільтрації 

тощо; 

-  миття та обслуговування транспортних засобів і техніки. 

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

експлуатуватись, якщо при цьому не порушується її режим. Не придатні для 

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

господарювання, підлягають винесенню з прибережних захисних смуг. 

На даному етапі з урахуванням сучасних вимог землекористування 

необхідне розроблення технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж прибережної захисної водних об’єктів в 

натурі (на місцевості) спеціалізованими землевпорядними організаціями на 

існуючій кадастровій базі. 

Отже, проектне рішення розглядає території прибережних захисних 

смуг, як складову екологічної мережі з перспективою їх упорядкування, 

озеленення та благоустрою. 

Природно-заповідний фонд 

Природно-заповідний фонд області нараховує 482 територій та об’єктів 

загальною площею 218,9 тис. га, що складає 15,7% від загальної площі 

області, у тому числі 33 об’єкти загальнодержавного значення площею  

131,6 тис. га та 449 об’єктів місцевого значення площею 87,26 тис. га. 

Об’єкти природно-заповідного фонду у межах населеного пункту 

відсутні. З західної сторони с. Вигівка межує з територією урочища Ліс 

Бурштинський, що входить до складу "Галицького національного природного 

парку".  ГНПП – об’єкт природно-заповідного фонду, створений згідно з 

Указом Президента України від 9 серпня 2004 року на площі 14684,8 га, з яких 

у постійному користуванні парку перебуває 12159,3 га. Парк створено з метою 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/9_%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%BF%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/2004
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збереження, відтворення та раціонального використання типових та 

унікальних лісових та лісостепових природних комплексів Передкарпаття. 

Акустичне середовище 

Основним джерелом акустичного впливу у с. Вигівка є автомобільна 

дорога місцевого значення С090314 Дем'янів – Вигівка V технічної категорії, 

яка відгалужується від територіальної автодороги Т-09-10 Бурштин-Калуш та 

має не інтенсивне транспортне навантаження. Автодорога Бурштин-Калуш (ІІІ 

технічної категорії) проходить на відстані близько 800 м від межі села та не 

має безпосереднього акустичного впливу на житлову забудову Вигівки. Згідно 

ДСП 173-96 нормативна відстань від бровки земляного полотна доріг до 

житлової забудови і садівницьких товариств для доріг V категорії не 

встановлюється. 

Вздовж південної межі населеного пункту проходить одноколійна не 

електрифікована залізнична лінія Ходорів – Івано-Франківськ Івано-

Франківської дирекції залізничних перевезень Львівської залізниці. Шумове 

забруднення від залізниці має лінійно-векторне поширення і утворює зону 

акустичного дискомфорту з рівнями шуму, що перевищують 65 дБА, на 

відстані до 100 м від колій. Як планувальні обмеження в проекті прийнята 

нормативна санітарно-захисна зона 100 м (у відповідності з ДСП 173-96). 

Решта джерел шумового забруднення, такі як підприємства та 

трансформаторні підстанції, мають локальний вплив, що, як правило, не 

виходить за межі санітарно-захисної або охоронної зони об`єктів. Таким 

чином, можна зробити висновок, що сучасні рівні шуму на території житлової 

забудови не перевищують допустимих рівнів. 

Електромагнітне середовище 

Джерелом електромагнітного випромінювання на території населеного 

пункту є існуючі коридори електромережі 10 кВ із охоронними зонами 

10 метрів та трансформаторні підстанції із охоронними зонами 3 метри від 

огорожі або споруди (ПКМУ від 04.03.1997р. № 209 "Про затвердження 

"Правил охорони електричних мереж"). 

Проведене в межах розробки генерального плану м. Бурштин 

визначення електромагнітної обстановки на території Бурштинської міської 

ради показало, що в усьому діапазоні частот, що використовуються 

промисловими та радіотехнічними пристроями, рівні електромагнітних полів 

випромінювань значно нижчі за гранично допустимі. 

 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%BF%D0%B0%D1%82%D1%82%D1%8F
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Розміщення виробничих і побутових відходів 

Збір та вивіз твердих побутових відходів (ТПВ) по селу Вигівка 

проводиться два рази на місяць із послідуючим видаленням на полігоні ТПВ 

с. Німшин Галицького району Івано-Франківської області. Транспортування 

ТПВ до міста видалення здійснюється за допомогою вантажного автомобіля 

(ГАЗ). Більшу частину побутових відходів мешканці села утилізують на 

присадибних ділянках шляхом компостування та спалювання. 

Полігон розташовано на відстані близько 16 км у південно-східному 

напрямку від с. Вигівка, між селами Різдвяни та Німшин. На сьогодні полігон 

ТПВ м. Бурштин є переповненим і знаходиться у незадовільному стані, 

забруднюючи навколишнє природне середовище та погіршуючи санітарно-

гігієнічну стан прилеглих територій. Для вирішення питання поводження з 

твердими побутовими відходами у населеному пункті у подальшому 

необхідна розробка спеціалізованої схеми санітарного очищення з уточненням 

першочергових та перспективних заходів, поліпшення екологічного та 

санітарного стану території, скорочення об’ємів ТПВ тощо. 

Існуючі планувальні обмеження 

В результаті аналізу природно-екологічної ситуації в генплані с. Вигівка 

складена Схема існуючих планувальних обмежень, яка стала однією із 

основних для вибору конкретних ділянок забудови. 

Важливим фактором територіально-планувального розвитку села є 

санітарно-захисні та охоронні зони комунальних та інженерних об’єктів, 

прибережні захисні смуги, заболочені території. В структурі планувальних 

обмежень генплану враховані нормативні санітарно-захисні зони та санітарні 

розриви до житлової та громадської забудови від регламентованих існуючими 

екологічно-містобудівними нормативами об’єктів, розташованих в межах 

села. Їх перелік наведений в таблиці 4.1.1. 

Таблиця 4.1.1 

Існуючі планувальні обмеження на території с. Вигівка 

Назва обмеження 
Розміри зон, 

м 

Площа  

га %  

Санітарно-захисна зона (СЗЗ) кладовища 300,0 23,85 44,4 

Охоронна зона ліній електропередач та 

трансформаторних підстанцій  
10,0 0,43 0,8 

Охоронна зона газорозподільного пункту 

(ГРП) 
10,0 0,20 0,4 
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Назва обмеження 
Розміри зон, 

м 

Площа  

га %  

Прибережно-захисна смуга ставка 

(нормативна) 
25,0 3,13 5,8 

Заболочені території  0,06 0,1 

Площа населеного пункту  53,70 100 

Загалом, площі всіх планувальних обмежень займають близько 

половини території села. Найбільшим планувальним обмеженням є СЗЗ 

діючого кладовища (300,0 м), яка накриває майже половину житлової садибної  

забудови.  

Крім того, як пожежонебезпечний фактор необхідно розглядати великі 

лісові масиви, розташовані на західній околиці Вигівки. Відповідно до 

п. 15.2.4 ДБН Б.2.2-12:2019 протипожежна відстань від садибної забудови до 

лісових масивів (змішаний ліс) має становити не менше 50,0 м.  

У зв’язку з тим, що на розрахунковий строк планується розширення меж 

села Вигівка та введення в експлуатацію нових виробничих, складських, 

комунальних об’єктів, очікується зміна співвідношення площ різних видів 

планувальних обмежень. 

4.2 Проектні планувальні обмеження та оцінка прогнозованого  

стану навколишнього природного середовища 

Проектні рішення генерального плану враховують збільшення 

чисельності населення села з 360 до 830 осіб, розширення його території з 

57,3 га до 158,6 га, будівництво нових кварталів садибної забудови, 

організацію виробничих та комунально-складських територій, будівництво 

нової інженерної та транспортної інфраструктури, закладів культурно-

побутового обслуговування, дошкільної та начальної шкільної освіти тощо.  

Найбільші обсяги нової садибної забудови плануються в північній 

частині Вигівки. Там же намічено побудувати заклади торгівлі, громадського 

харчування, побутового обслуговування тощо. Будівництво передбачається 

проводити на вільних від забудови землях сільськогосподарського 

призначення. Зважаючи на складний рельєф місцевості, це потребуватиме 

великих обсягів інженерної підготовки. В центральній частині села 

передбачається ущільнення садибної забудови за рахунок вільних земель; 

розміщення громадських та інженерних об'єктів.  

Значні зміни очікуються в південній частині Вигівки, де формується 

виробнича та комунально-складська зона. Тут планується розміщення 
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проектних підприємств сільськогосподарського призначення, комунальних та 

складських об’єктів V класу шкідливості із СЗЗ 50 м, яка практично не 

впливає на існуючу забудову.  

У зв’язку з тим, що діюче кладовище розташоване практично у центрі 

села і його СЗЗ (300 м) накриває майже половину існуючої житлової забудови, 

генеральним планом намічено з одного боку – будівництво на відстані 100 м 

від огорожі бактерицидної вапнякової завіси, з іншого – одночасне 

влаштування в південній частині Вигівки нового кладовища та закриття нині 

діючого. Таким чином, передбачається зменшити негативний вплив місць 

поховань на територію житлової забудови.  

Зважаючи на те, що більшість проектних рішень щодо забудови 

стосуються земель сільськогосподарського призначення, на подальших стадіях 

проектування необхідно провести відповідні екологічні обґрунтування та 

забезпечити дотримання вимог ЗУ "Про охорону земель", Земельного кодексу 

України, діючих ДБН та ДСТУ. 

Позитивним рішенням генерального плану є впорядкування озеленених 

територій, розташованих вздовж меліоративних каналів та влаштування 

штучних ставків із ліквідацією заболоченостей та створенням рекреаційної 

зони.  

Для створення сприятливого гідрологічного та гідрохімічного режимів, 

поліпшення санітарного стану об’єктів навколо водойм встановлюються 

водоохоронні зони (прибережні захисні смуги). Водоохоронна зона є 

природоохоронною територією господарської діяльності, що регулюється. 

Зовнішні межі водоохоронних зон визначаються за спеціально розробленими 

проектами. В межах с. Вигівка водоохоронні зони ставків визначені згідно 

Водного кодексу України (ст. 87-88) – 25,0 м. Території в межах прибережно-

захисних смуг водойм, які мають рекреаційне призначення, потребують 

подальшого благоустрою. 

Для підземних джерел водопостачання, які планується побудувати в 

північній частині с. Вигівка, встановлюються зони І поясу санітарної охорони – 

50 м. СЗЗ для проектних об’єктів каналізаційного господарства (КОС та КНС) 

становитиме 15 м; для локальних очисних споруд дощової каналізації – 20 м. 

В результаті аналізу проектних рішень, прийнятих у генеральному плані 

була складена схема проектних планувальних обмежень, що представлена СЗЗ 

ІІІ-V класу шкідливості, прибережними захисними смугами та системою 

зелених насаджень спецпризначення. При прийнятті проектних рішень щодо 
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функціонального використання території також враховуються охоронні зони 

комунікаційних об’єктів, інженерних мереж та споруд (як існуючих, так і 

проектних).  

Основні планувальні обмеження, що діятимуть на території с. Вигівка в 

результаті реалізації заходів генерального плану наведені в таблиці 4.2.1  

Таблиця 4.2.1 

Проектні планувальні обмеження на території с. Вигівка 

№ 

з/п 
Об’єкти 

Нормативна 

СЗЗ, (м) 
Документ 

1 Виробничі та сільськогосподарські об’єкти 

 

Сільськогосподарське підприємство 

(переробка та зберігання продукції 

рослинництва) 

50 
ДСП 173-96 

(додатки № 5,6) 

 Тепличне господарство, розсадник рослин 
не 

нормується 

ДСП 173-96 

(додаток № 5) 

 АЗС, СТО, мийка 50 
ДСП 173-96 

(додаток № 4) 

2 Об’єкти комунального призначення 

 Кладовище (закрите) 100 ДСанПіН 2.2.2.028-99 

 Кладовище (нове) 300 ДСП 173-96 

 
Каналізаційна насосна станція потужністю 

до 200 м
3
/добу 

15 
ДСП 173-96 

(додаток № 12) 

 
Каналізаційні очисні споруди повного 

біологічного очищення типу "BIOTAL" 
15 

Висновок державної 

санітарно-епідеміологіч-

ної експертизи 

Міністерства охорони 

здоров’я України 

№ 05.03.02-07/25540 

 Локальні очисні споруди дощової каналізації 20 
ДБН Б.2.2-12:2019,  

дод. И.3 

 
Підземні водозабірні споруди (І пояс зони 

санітарної охорони) 
50 

ДБН В.2.5-74:2013,  

п. 15.2.1.1 

3 Інженерні об’єкти та комунікації 

 ЛЕП напругою 10 кВ (охоронна зона) 
10 

 

ПКМУ від 04.03.1997р. 

№ 209 "Про 

затвердження "Правил 

охорони електричних 

мереж" 

 
Газопроводи низького та середнього тиску 

(відстані до фундаментів будинків і споруд) 
2-4 

ДБН Б.2.2-12:2019,  

дод. И.1 

 ГРП 10 

Наказ Міненерговугілля 

від 15.05.2015 № 285 

"Про затвердження 

Правил безпеки систем 

газопостачання" 
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№ 

з/п 
Об’єкти 

Нормативна 

СЗЗ, (м) 
Документ 

4 Транспортні комунікації 

 
Автомобільна дорога загального 

користування V технічної  категорії 

не 

нормується 
ДСП 173-96 

 Залізниця (магістральна) 100 
п. 10.1.6 ДБН Б.2.2-

12:2019 

5 Природоохоронні об’єкти 

 
Прибережна захисна смуга водного об’єкту 

(ставок) 
25 

ВКУ (ст. № 88) 

нормативна та згідно 

містобудівної 

документації 

 
Орієнтовна смуга відведення меліоративно - 

дренажних каналів 
10 

Розраховується згідно з 

ДБН В.2.4-1-99 

"Меліоративні системи та 

споруди" 

Формування СЗЗ в умовах забудови, що склалася – надзвичайно складне 

питання. СЗЗ деяких об’єктів можуть бути не витриманими й охоплювати 

житлову забудову. У відповідності з ДСН 173-96 (п. 5.14) конкретні проекти 

організації СЗЗ слід розробляти в комплексі з проектом будівництва 

(реконструкції) об’єкту. Враховуючи те, що в умовах сформованого 

населеного пункту витримати вимоги щодо нормативних розривів СЗЗ не 

завжди можливо, головне завдання місцевих органів влади – робота по 

скороченню нормативних СЗЗ до мінімально-можливих розмірів з подальшим 

відповідним погодженням.  

У таблиці 4.2.2. наведено оцінку прогнозованого стану навколишнього 

природного середовища, що очікується в результаті реалізації рішень 

генерального плану с. Вигівка. 

Таблиця 4.2.2  

№ 

з/п 
Показники екологічного стану 

Одиниці 

виміру 

Значення 

показника 

1 
Території, на яких запроектовано відновлення 

природних ландшафтів 
га 

не потребує 

відновлення 

2 
Площа проектованої екомережі та її структурних 

складових 
га 8,28 

3 
Території, на яких передбачена ліквідація негативних 

геологічних процесів  
га 40,3 

4 
Території із кратністю перевищення гранично-

допустимого забруднення атмосферного повітря 
га відсутні 

5 
Ризик для здоров'я населення від забруднення 

атмосферного повітря проектованої території 
 вкрай малий 

6 Екологічний стан водних об'єктів  добрий 
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№ 

з/п 
Показники екологічного стану 

Одиниці 

виміру 

Значення 

показника 

7 Території з наднормативним рівнем шуму га відсутні 

8 
Території з наднормативним рівнем електро-

магнітного впливу 
га відсутні 

9 Території з наднормативним забрудненням ґрунтів га відсутні 

10 Зони впливу місць захоронення відходів га відсутні 

11 

Стан навколишнього природного середовища в 

результаті здійснення планувальних заходів з охорони 

навколишнього природного середовища 

 добрий 

Таким чином, істотні зміни в навколишньому середовищі як в окремих 

частинах села так і в цілому у населеному пункті, у зв’язку з реалізацією 

рішень генерального плану не передбачаються. Реалізація проектних рішень 

генплану може мати ймовірні незначні наслідки для таких складових 

навколишнього природного середовища, як атмосферне повітря, ґрунти, 

поверхневі води. 

4.3. Планувальні заходи з охорони 

навколишнього природного середовища 

Аналіз природних умов і ресурсів свідчить, що село Вигівка на даному 

етапі має достатній природно-ресурсний потенціал для його життєдіяльності 

та розвитку. З метою охорони й оздоровлення навколишнього середовища 

села у генеральному плані рекомендовано виконати ряд планувальних заходів. 

Даний комплекс заходів повинен реалізовуватись через дію законів України 

щодо екологічного стану та санітарно-епідеміологічного контролю території, 

місцевого самоуправління. 

Геологічне середовище 

Внаслідок обстеження території, аналізу природних умов, вивчення 

наявного картографічного і планового матеріалів, а також враховуючи 

архітектурно-планувальні рішення та перспективи розвитку міста визначився 

комплекс гідротехнічних заходів з інженерної підготовки та захисту території: 

розчистка каналів, благоустрій існуючих водойм; захист від підтоплення, 

ліквідація заболоченостей; протиерозійні заходи; протикарстові заходи; 

протипросідні заходи. 

 Розчистка каналів, благоустрій існуючих водойм 

Канали та ставки в межах с. Вигівка знаходяться в антисанітарному 

стані та потребують розчистки. Основною причиною замулення являється 

ерозія ґрунтів на прилеглих до водних об'єктів схилів. 
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Для оздоровлення водних об'єктів, для пропуску паводкових вод, 

створення необхідних глибин, передбачено розчистити русла від мулу і 

болотної рослинності, на окремих ділянках від побутового та будівельного 

сміття. Заходи по розчистці рекомендується виконувати регулярно (раз на 

5 років). 

На прибережних територіях передбачено встановлення водоохоронних 

зон. Території в межах прибережно-захисних смуг водойм, які мають 

рекреаційне призначення потребують подальшого благоустрою. 

Також передбачається виконати реконструкцію всіх існуючих 

гідротехнічних споруд із заміною їх на нові, а також влаштування нових 

водопропускних споруд в місцях перетину водотоків з проектними 

автодорогами.  

 Захист від підтоплення, ліквідація заболоченостей 

В межах села на понижених ділянках рельєфу, по яким проходять 

водовідвідні канали, можливе сезонне підтоплення територій ґрунтовими 

водами. Загальна площа підтоплення незначна, близько 8,8 га. На цих 

територіях рекомендується провести зниження рівня ґрунтових вод на 

глибину не менше ніж на 2,5 м на ділянках капітальної забудови та на глибину 

не менше 1,0 – для стадіонів, парків, скверів та інших зелених насаджень. 

Найбільш ефективним способом зниження рівня ґрунтових вод в даних 

умовах буде розчистка каналів, балок та водойм. Для покращення 

екологічного стану заболочені ділянки і мілководдя передбачається 

ліквідувати шляхом організації рекреаційної зеленої зони та влаштування 

водойм. 

 Протиерозійні заходи 

На території села на схилах має інтенсивний розвиток яружно-балочна 

мережа. На схилах крутіше 8% розвивається лінійна та площинна ерозія.  

Такі території є малосприятливими та несприятливими для забудови. 

Освоєння цих територій без попередніх заходів з інженерної підготовки 

неможливе. Площа територій с. Вигівка, що потребують проведення 

протиерозійних заходів на розрахунковий етап становить близько 27,9 га. 

Важливими факторами у боротьбі зі зростанням ярів, що направлені на 

регулювання стоку талих та зливових вод на вододілі, є: лісомеліоративні 

заходи, правильна організація території та закріплення балок деревними та 

кущовими насадженнями. У боротьбі з водною ерозією, викликаною 

господарською діяльністю людини, передбачається виконання комплексу 
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лісомеліоративних і гідротехнічних заходів: влаштування водовідвідних валів, 

лотків і ін. споруд. У місцях прокладання автодоріг, яри або їх вершини 

передбачається засипати з обов'язковою прокладкою дренажного колектора. 

Круті схили балок і ярів рекомендується уположити і терасувати. 

 Протипросадні заходи 

Так як на території села можуть зустрічатись лесові ґрунти, існує 

ймовірність розвитку І типу просадності, при будівництві необхідно вжити 

відповідні протипросідні заходи. 

При замочуванні основи, складеної просадними ґрунтами, стійкість та 

експлуатаційна надійність споруд забезпечується водозахисними та 

конструктивними заходами, спрямованими на запобігання просадним 

властивостям ґрунтів: улаштуванням ґрунтових подушок, витрамбовкою 

котлованів; вертикальним плануванням ділянки забудови; підвищенням 

міцності і загальної просторової жорсткості споруд; виключенням витоку води 

із водонесучих комунікацій тощо. 

 Протикарстові заходи 

В регіональному плані територія розташована в межах зони  розвитку 

карсту та можливої його активізації в результаті будівництва господарських 

об’єктів. 

Вибір заходів захисту будівель та споруд, що зводяться у карстових 

районах, виконують в залежності від умов розвитку та характеру прояву 

карсту, призначення та конструктивних особливостей проектованого об’єкта. 

У районах з карстовими явищами при освоєнні окремих ділянок під 

забудову інженерну підготовку проектують на основі прогнозу можливих змін 

природних умов не тільки у межах забудованої ділянки, але і на територіях, де 

виявляються гідрогеологічні і гідрологічні особливості карсту. 

Повітряне середовище 

Щодо охорони атмосферного повітря, рекомендовано виконати 

наступний комплекс заходів: застосування сучасних технологій та обладнання, 

у тому числі – очисного устаткування, що дозволить мінімізувати шкідливий 

вплив на навколишнє середовище від проектних виробничих та інженерних 

об'єктів; закриття існуючого кладовища, що в подальшому дає можливість 

скоротити розмір СЗЗ; інтенсивне озеленення та упорядкування санітарно-

захисних зон (між джерелами забруднення та житловою забудовою). 
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Головним джерелом забруднювання повітряного басейну на території 

всієї Бурштинської міської ради та с. Вигівка зокрема, виступає ВП 

"Бурштинська ТЕС" ПАТ "ДТЕК Західенерго". Для забезпечення ефективної 

та безаварійної роботи електрофільтрів, а також для зниження концентрації 

пилу у викидах та зменшення викидів твердих часток в атмосферне повітря 

ВП "Бурштинська ТЕС" ПАТ "ДТЕК Західенерго" в 2017 р. виконано: 

реконструкцію і технічне переоснащення електрофільтрів енергоблоку № 10; 

капітальний ремонт електрофільтрів енергоблоку № 1; середній ремонт 

електрофільтрів енергоблоку № 6; поточний ремонт електрофільтрів 

енергоблоків № 2-5, 7-9, 11, 12; ремонт газоходів, мікроборовів та боровів 

блоків № 1-12.  

Основними завданнями ВП "Бурштинська ТЕС" ПАТ "ДТЕК 

Західенерго", що дозволять покращити стан атмосферного повітря, є: 

продовження робіт по реконструкції і технічному переоснащенню 

електрофільтрів енергоблоку № 10; капітальний ремонт електрофільтрів 

енергоблоків № 4, 12; середній ремонт електрофільтрів енергоблоку № 11; 

поточний ремонт електрофільтрів енергоблоків № 1-3, 5, 7-11. 

Водне середовище 

Для забезпечення охорони водного басейну рекомендовано виконати 

комплекс такий заходів:  

- облаштування нових водних об’єктів на території населеного пункту із 

нормативною прибережною захисною смугою 25 м;  

- розроблення проекту водоохоронної зони водних об’єктів; розроблення 

проекту смуг водовідведення загальної мережі меліоративно-дренажних 

водотоків (каналів); 

- розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

меж прибережної захисної смуги та смуг відведення водних об’єктів в натурі;  

- проведення гідротехнічних заходів для екологічного оздоровлення 

водних об’єктів населеного пункту;  

- будівництво мережі зливової каналізації з очисними спорудами;  

- впровадження системи комунального водопостачання за рахунок 

будівництва підземного водозабору та будівництва мереж водопостачання;  

- розробка спеціалізованих проектів зон санітарної охорони джерел 

водопостачання (свердловин);  

- будівництво мереж господарсько-побутової каналізації, застосування 

локальних очисних споруд каналізації закритого типу; 
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- організація нагляду та контролю за дотриманням режимів 

господарської діяльності. 

Найбільша проблема на сьогоднішній в с. Вигівка – це якість питної 

води. Відповідно до проектних рішень господарсько-питне водопостачання 

передбачається централізованим комунальним водопроводом, що має 

забезпечити надійний санітарний контроль за якістю, а також за раціональним 

використанням питної води. Орієнтовно, розміщення підземного водозабору 

та ділянки водопровідних споруд передбачається у північній частині села. 

Зона санітарної охорони першого поясу – 50,0 м.  

Для зрошення садиб, поливання та миття територій передбачається 

використання місцевих поверхневих джерел та ґрунтових вод, очищених та 

знезаражених зворотних вод. 

На території Вигівки генпланом передбачене влаштування 

централізованої системи каналізації. Відведення розрахункового об’єму 

стічних вод села буде здійснюватися на каналізаційні очисні споруди (КОС). 

Враховуючи незначний добовий об’єм надходження стічних вод 

рекомендується використання закритих каналізаційних очисних споруд 

блочно-модульного типу BIOTAL, розрахованих на повне біологічне 

очищення та знезараження зворотних вод. Санітарно захисна зона від кожної 

ділянки КОС – 15 метрів. Очищені зворотні води будуть відводитись в 

контактний резервуар на знезараження ультрафіолетовим випромінюванням, 

після чого скидатись у меліоративні канали (за течією нижче населеного 

пункту) і далі надходити у Бурштинське водосховище. У поливальний період 

року, очищені та знезаражені стічні води можливо використовувати для 

зрошення. 

Ґрунти 

Деградовані, забруднені та еродовані землі в проектних межах с. Вигівка 

відсутні. 

З метою охорони ґрунтів рекомендовано виконати наступний комплекс 

заходів:  

- проведення геохімічного обстеження території села; 

- 100% охоплення території планово-подвірною санітарною очисткою, 

реалізація програми роздільного збору побутових відходів, що дозволить 

зменшити на 30-50% обсяг вивозу твердих побутових відходів;  

- розробка спеціалізованої схеми санітарного очищення населеного 

пункту з уточненням першочергових та перспективних заходів, спрямованих 

на поліпшення екологічного та санітарного стану території; 
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- закриття діючого кладовища, із подальшим зменшенням санітарно-

захисної зони до 100 м після завершення кладовищного періоду (ДСанПіН 

2.2.2.028-99); 

- відведення та облаштування території під розміщення нового 

кладовища традиційного поховання із дотриманням нормативної санітарно-

захисної зони розміром 300 метрів (ДСанПіН 2.2.2.028-99); 

- покращення дорожнього покриття вуличної мережі. 

 Протифільтраційні заходи 

Зменшення СЗЗ від цвинтаря з 300 м до 100 м можливе при умові 

створення на відстані 100 м від огорожі бактерицидної вапнякової завіси та 

протифільтраційної завіси. Бактерицидний захист від зараження ґрунтової 

води можливо створити шляхом вапнування ґрунту. 

Поєднання цих двох завіс дає великі переваги: збільшується стійкість 

закріплення, бактерицидна завіса дає сильний тепловий ефект "гашення", 

збільшується локальна концентрація гідрогелю, що підсилює бактеріальну 

непроникність вапняної стінки. Конструктивно – це ланцюг свердловин, що  

розміщуються на відстані 1,2-1,5 м одна від другої та в які закачується 

спеціальний тампонажний розчин. Глибина завіси встановлюється  на основі 

конкретних геологічних досліджень і обмежується необхідністю з'єднання 

ґрунтами водоупору. Паралельно завісі облаштовується дренаж (в даному 

випадку – вже існує), який збирає ґрунтові води в межах цвинтаря, що 

подаються на очисні споруди. 

Рослинний і тваринний світ 

З метою запобігання негативного впливу від господарської діяльності на 

заповідну зону ур. Бурштинський ліс, на прилеглих територіях передбачено 

влаштування буферної зони розміром 50 м, що одночасно є й протипожежним 

розривом. 

Щодо охорони рослинного та тваринного світу рекомендовано виконати 

комплекс заходів:  

- поліпшення стану і збереження існуючих, а також створення нових 

зелених насаджень у межах с. Вигівка;  

- формування локальних місць рекреаційного використання з їх 

благоустроєм та ландшафтною організацією;  

- формування СЗЗ (озеленення, благоустрій); гідротехнічне 

упорядкування та екологічне оздоровлення водних об’єктів;  
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- формування єдиної системи контрольно-спостережних постів системи 

моніторингу сільського середовища (житлова зона, рекреаційна зона, 

промислова зона, акваторія). 

Акустичне середовище 

Одним із основних джерел шумового забруднення є автомобільний 

транспорт та лінія залізниці.  

Рух транзитного автотранспорту через територію Вигівки не 

передбачається. Лінія магістральної залізниці Ходорів - Хриплин проходить 

поза межами села, на значній відстані і не впливає на стан його акустичного 

середовища. 

Електромагнітне середовище 

Для забезпечення електропостачання нової садибної забудови генпланом 

передбачається  прокладання ЛЕП напругою 10 кВ, охоронна зона для яких 

встановлюється розміром 10 метрів в кожен бік.  

Охоронна зона існуючих ЛЕП 10 кВ витримана, у зв'язку із чим зміна 

трас електромагнітного випромінювання та просторове віддалення джерел і 

приймачів електромагнітних хвиль не передбачається. 

Знешкодження виробничих і побутових відходів 

На розрахунковий строк утилізація твердих побутових відходів 

відбуватиметься на регіональному підприємстві промислової переробки 

відходів із сміттєсортувальним комплексом загальною потужністю  

43,80 тис. т/рік, будівництво якого, згідно з рішеннями Схеми планування 

території Івано-Франківської області, передбачено на території старих 

очисних споруд в районі Демешківської сільської ради.  

До введення в дію підприємстві з переробки ТВП тверді побутові 

відходи будуть видалятися по існуючої схемі, на полігоні ТПВ с. Німшин 

Галицького району Івано-Франківської області. 

Для зменшення кількості ТПВ, що транспортуються і захоронюються та 

з урахуванням "Програми поводження з твердими побутовими відходами" 

передбачається поетапне впровадження роздільного збирання побутових 

відходів із наступним використанням частини їх компонентів, як вторинної 

сировини. За умови організації роздільного збирання, обсяг захоронення 

побутових відходів можна зменшити на 30-50%. 

Основні заходи щодо вдосконалення та розвитку  системи санітарного 

очищення села:  
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- забезпечення повного збору, вивозу та своєчасного видалення всіх 

видів відходів; 

 - визначення місць розміщення та облаштування майданчиків для 

організованого збору ТПВ, придбання спецавтотранспорту;  

- поетапне впровадження роздільного збирання побутових відходів (із 

наступним використанням частини їх компонентів, як вторинної сировини);  

- створення підприємства комунальної або іншої форми власності, для 

забезпечення процесу та виконання робіт по своєчасному збиранню, 

перевезенню та захороненню побутових відходів у повному обсязі. 
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5. ОСНОВНІ ЗАХОДИ ПО РЕАЛІЗАЦІЇ  

ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНУ с. ВИГІВКА  

Реалізація генерального плану - це безперервний процес актуалізації та 

проектування, який стає можливим за умов створення і ведення моніторингу 

реалізації генерального плану на основі створення банку даних з містобудівної 

документації засобами комп'ютерних технологій. Управління реалізацією 

положень генерального плану базується на постійному коригуванні проектних 

рішень, пов'язаному з неминучими змінами різних чинників, що не завжди 

піддаються прогнозуванню економічного, соціального, демографічного, 

природного характеру.  

Організаційне забезпечення реалізації генерального плану має 

здійснювати спеціально уповноважений орган місцевої виконавчої влади, 

основною функцією якого є контроль за виконанням рішень генерального 

плану населеного пункту. 

Після затвердження у встановленому порядку генерального плану для  

реалізації основних стратегічних цілей по забезпеченню розвитку села на 

довгострокову перспективу органам місцевого самоврядування Бурштинської 

міської ради необхідно запровадити ряд заходів, провести дослідження і 

виконати містобудівні та проектні розробки по таких напрямках: 

Загальноміські організаційні заходи. Соціальна сфера. Житлове будівництво. 

- Розробка стратегії комплексного соціально-економічного розвитку 

Бурштинської міської ради з урахуванням рішень генерального плану. 

- Розробка нової землевпорядної документації по встановленню межі 

міста. 

- Розробка плану земельно-господарського устрою. 

- Розробка програм забезпечення різних категорій населення житлом, в 

тому числі, для соціально незахищених і малозабезпечених верств населення  

"Соціальне житло".  

- Розробка детальних планів окремих частини території села та плану 

червоних ліній вулиць. 

Транспортна інфраструктура.  

- Проведення тендерів на відновлення автобусного сполучення з 

м. Бурштин. Впровадження програми "Шкільний автобус". 
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- Розробка проектної документації з будівництва нових та 

реконструкції існуючих вулиць і доріг, зокрема – автодоріг, що зв’язують 

с. Вигівка з м. Бурштин. 

Інженерна інфраструктура та санітарне очищення, охорона   

навколишнього середовища.  

- Коригування існуючих схем електро- та газопостачання у 

відповідності до нових навантажень і пропозицій щодо забезпечення їх 

стабільної експлуатації. 

- Розробка галузевої Схеми водопостачання с. Вигівка у відповідності з 

рішеннями по складу, кількості та розміщенню водокористувачів, 

установлення складу першочергових і перспективних заходів та механізму 

реалізації зазначеної Схеми. 

- Розробка спеціалізованої проектної документації щодо організації 

системи  водовідведення з урахуванням рішень генерального плану щодо 

кількості та розміщення водокористувачів з метою визначення повного складу 

першочергових та перспективних заходів на будівництво і розвиток системи 

водовідведення та економічного механізму реалізації цих заходів. 

- Розробка спеціалізованої схеми санітарного очищення с. Вигівка з 

уточненням першочергових та перспективних заходів, спрямованих на 

поетапне впровадження роздільного збирання побутових відходів, одержання 

вторинної сировини та вилучення небезпечних відходів, що є у складі 

побутових відходів, зменшення їх кількості, що захоронюються на полігонах 

ТПВ, відповідних витрат на транспортування, поліпшення екологічного та 

санітарного стану не тільки території села, а і громади в цілому. 

- Розробка  проекту землеустрою щодо визначення прибережних 

захисних смуг водних об’єктів міста. 

- Розробка проекту зон санітарної охорони ІІ-го та ІІІ-го поясів для 

нового джерела централізованого водопостачання. 

- Прийняття рішення щодо закриття діючого кладовища, 

розташованого серед житлової забудови без дотримання  санітарно-захисних 

розривів. Розробка протифільтраційних заходів для скорочення СЗЗ від нього 

та захисту розташованої поруч житлової забудови. Розробка проекту 

розміщення нового кладовища  в південно-західній частині села. 

Згідно чинного законодавства (ст. 12 Закону України "Про планування і 

забудову територій") міська рада та її виконавчі органи мають керуватися 

генеральним планом під час:  

- підготовки обґрунтованих пропозицій щодо зміни меж міста;  
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- вирішення питань щодо розміщення та проектування нового 

будівництва,  

- вирішення питань вибору, вилучення, надання у власність чи 

користування земельних ділянок, розміщення об'єктів містобудування;  

-  здійснення реконструкції, капітального ремонту об'єктів 

упорядкування та благоустрій територій;  

- організації розроблення та затвердження детальних планів території, 

іншої містобудівної документації та проектів;  

- організації проведення грошової оцінки земель;  

- розроблення і затвердження місцевих містобудівних програм та 

програми соціально - економічного розвитку міста;  

- організації роботи з проведення оцінки впливу діяльності 

підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності на стан 

довкілля;  

- узгодження питань забудови та іншого використання територій, в 

яких зацікавлені територіальні громади суміжних адміністративно-

територіальних одиниць;  

- встановлення на відповідних територіях режиму використання 

земель, передбачених для певних містобудівних потреб.  
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6. ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНУ 

№ 

п/п 
Показники 

Одиниця 

виміру 
Існуючий стан  

Етап 15-20 

років  

1 Населення чол. 360 830 

2 Територія, всього га 57,30 180,80 

 у т.ч. житлова забудова, всього га 30,00 67,20 

 - садибна забудова га 30,00 67,20 

 
Виробнича, комунально-

складська та інженерної 

інфраструктури всього 

га 0,03 14,14 

 Громадська забудова, всього га 2,37 3,52 

 
Транспортної інфраструктури, 

всього 
га 4,20 13,50 

 - вулично-дорожня мережа га 4,20 13,50 

 
Ландшафтно-рекреаційна та 

озеленена, всього 
га - 8,28 

 
-  зелені насадження загального 

користування 
га - 8,28 

 Кладовища га 0,40 1,06 

 Водні поверхні га 0,42 1,27 

 
Резервні території під житлову та 

громадську забудову 
га - 13,02 

 
Сільськогосподарські угіддя, 

всього 
га 17,15 58,81 

 Інші території га 2,73 - 

3 Житловий фонд 

тис. м
2 

13,66
1
 32,48 

кількість 

будинків  
132 290 

 
Розподіл житлового фонду за 

видами забудови 
   

 - садибний 

тис. м
2
 13,66

1
 32,48 

кількість 

будинків 
132 290 

 
Середня житлова забезпеченість 

населення загальною площею 
м

2
 на людину 37,9 39,1 

4 
Нове житлове будівництво, 

всього 

тис. м
2 

 18,84 

кількість 

будинків 
 158 

 - одноквартирне садибне 

тис. м
2
  18,84 

кількість 

будинків 
 158 

5 
Об’єкти громадського 

обслуговування: 
   

  дитячі дошкільні заклади, всього місць - 46 

 загальноосвітні школи
2
, всього місць - 104 

 лікарні
3
,
 
 всього ліжок 165 263 

 поліклініки (амбулаторії),
3 

 всього відв. у зміну 500 500 

 пожежні депо
4
, всього об’єкти 1 2 
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№ 

п/п 
Показники 

Одиниця 

виміру 
Існуючий стан  

Етап 15-20 

років  

автомобілі 2 7 

6 
Вулично-дорожня мережа та 

транспорт населеного пункту 
   

 
Загальна довжина вулично-

дорожньої мережі 
км 4,0 10,4 

 
Щільність вулично-дорожньої 

мережі  
км/км

2
 7,9 8,2 

 
Довжина мережі автобусу по осі 

вулиць 
км - 3,0 

 Щільність мережі автобусу км/км
2
 - 2,5 

 
Рівень автомобілізації легковими 

індивідуальними автомобілями 

машин на 

1 тис. осіб 
209 350 

 
Кількість місць постійного 

зберігання легкових автомобілів 

машино-

місць 
На території садибної забудови 

7 Інженерне обладнання:    

 Водопостачання    

 

Сумарний відпуск води: 

- питної якості 

- технічної якості 
тис. м

3
/добу - 0,22 

0,10 

 

Потужність головних споруд 

водопроводу тис. м
3
/добу

 
Індивідуальні 

шахтні 

колодязі 

0,22 

 Каналізація    

 Загальне надходження стічних вод тис. м
3
/добу

 
- 0,22 

 
Сумарна потужність очисних 

споруд 
тис.м

3
/добу Вигрібні ями 0,22 

 Електропостачання    

 
Сумарне споживання 

електроенергії 
млн.кВтгод

на рік 
0,29 0,79 

 Теплопостачання    

 Подача тепла, усього МВт Індивідуальні джерела теплоти 

 Газопостачання    

 Споживання газу, усього млн. м
3
/рік 0,22 1,00 

8 
Інженерна підготовка та захист 

території 
   

 Пониження рівня ґрунтових вод га - 8,8 

 Протиерозійні заходи га - 29,7 

 Ліквідація заболочених територій га - 0,7 

 Розчистка каналів/водойм км/га  2,0/1,0 

 Дощова каналізація (закрита) км - 4,5 

 
Очисні споруди (локальні) дощової 

каналізації 
об’єкт - 3 
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№ 

п/п 
Показники 

Одиниця 

виміру 
Існуючий стан  

Етап 15-20 

років  

9 Санітарне очищення території    

 
Обсяги твердих побутових 

відходів, всього 
тис. т/рік н.д. 0,72 

 Полігони     

 Кількість  од. 1 - 

 Площа га 2,50 - 

 Сміттєпереробні заводи
5
    

 Кількість од. - 1 

 Загальна потужність тис.т/рік - 43,8 
 

1
 З урахуванням існуючого житлового фонду с. Вигівка поза існуючими межами села. 

2
 Заклад загальної середньої освіти І ступеня. Загальну середню освіту забезпечують заклади 

м. Бурштин. 
3
 Мешканців села обслуговує  Бурштинська міська клінічна лікарня. В селі діє фельдшерсько-

акушерський пункт. 
4
 Територія с. Вигівка обслуговується пожежними депо м. Бурштин. 

5
 Сміттєпереробний завод потужністю 43800 т/рік для всього Галицького району передбачено 

спорудити на землях Демешківської сільської ради.  
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ІІ. ПЛАН ЗОНУВАННЯ ТЕРИТОРІЇ с. ВИГІВКА 

План зонування території села Вигівка Бурштинської міської ради (далі – 

зонінг) – містобудівний документ, що визначає умови та обмеження 

використання території села для містобудівних потреб у межах визначених зон. 

План зонування території створюється з метою: 

 регулювання планування та забудови територій з урахуванням 

державних, громадських та приватних інтересів; 

 раціонального використання території населеного пункту; 

 створення сприятливих умов для залучення інвестицій у будівництво 

шляхом забезпечення можливості вибору найбільш ефективного виду 

використання земельної ділянки для містобудівних потреб; 

 забезпечення вільного доступу громадян до інформації стосовно 

розвитку населеного пункту; 

 забезпечення сумісності забудови окремих земельних ділянок з 

оточуючою забудовою та землекористуванням; 

 сприяння реалізації завдань довгострокового розвитку населеного 

пункту, з урахуванням його містобудівних особливостей, об’єктів 

історико-культурної спадщини та екологічного стану; 

 розвитку інженерної та транспортної інфраструктури населеного пункту; 

 вдосконалення мережі соціально-культурного та торгівельно-побутового 

обслуговування. 

Нормативно-правовою базою Плану зонування  території (зонінгу) є 

Конституція України, Закони України, підзаконні акти, у тому числі 

національні стандарти, будівельні та санітарні норми, якими регламентується 

містобудівна діяльність, земельні та майнові відносини, охорона здоров'я 

громадян, охорона природи, охорона культурної спадщини та повноваження 

та вирішення зазначених питань. 

План зонування території не визначає розміщення конкретних об’єктів 

та обсяги їх будівництва, а лише встановлює види використання територій та 

умови і обмеження використання земельних ділянок в межах визначених зон 

та підзон. 

План зонування території (зонінг) затверджуються рішенням сесії 

міської ради  та  набуває  юридичної  сили  у  порядку,  визначеному  

законодавством України. Вимоги, установлені в плані зонування території, 

поширюються на всі об'єкти нерухомості незалежно від форм власності. 

Регламенти зонування обов’язкові для виконання всіма об’єктами 
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містобудівної діяльності. Порушення затвердженої містобудівної документації 

(Плану зонування території) тягне за собою відповідальність згідно з 

вимогами чинного законодавства.  

Згідно із завданням, План зонування території розроблено  

ДП "Укрдержбудекспертиза" в складі генерального плану села Вигівка у 

відповідності до вимог ДБН Б.1.1-22:2017 та з урахуванням матеріалів 

нормативної грошової оцінки земель в межах с. Вигівка, виконаних ДП 

"Івано-Франківський інститут землеустрою" у 2010 році.  

 

7. ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ 

Наведені нижче терміни вживаються у таких значеннях: 

Автостоянка (парковка, паркінг) – спеціально обладнане місце для 

тимчасової стоянки автотранспорту, що має тверде покриття та позначене 

дорожніми знаками. 

Будівля – це споруда, що складається з несучих та огороджувальних або 

сполучених (несучо-огороджувальних) конструкцій, які утворюють наземні 

або підземні приміщення, призначені для проживання або перебування людей, 

розміщення устаткування, тварин, рослин, а також предметів. 

Будинок – будівля для житла, розміщення підприємств, установ тощо. 

Вбудоване приміщення – приміщення, що є частиною внутрішнього 

об’єму будівлі. 

Вбудовано-прибудоване приміщення – приміщення, частина 

внутрішнього об’єму яких є частиною внутрішнього об’єму основної будівлі, а 

інша частина – прибудованою. 

Вид використання території – використання та забудова території, що 

поєднуються за подібністю відповідних ознак. Розрізняються існуючий, 

переважний, супутній та допустимий вид використання. 

Вихідні дані для проектування – містобудівні умови і обмеження 

забудови земельної ділянки, технічні умови, завдання на проектування. 

Відсоток забудови – відношення площі під забудовою житлового 

будинку з урахуванням площі в контурах, що виступають, до площі земельної 

ділянки. 

Відсоток озеленення – співвідношення площі зелених насаджень до 

загальної площі земельної ділянки. 
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Відчуження земельної ділянки – передача права власності на земельну 

ділянку (тобто права володіння, користування та права розпоряджатися 

землею) її власником іншій фізичній чи юридичній особі, територіальній 

громаді чи державі. Відчуження може бути платне (купівля-продаж, міна) і 

безоплатне (дарування, спадщина тощо).  

Власність на землю – належність фізичній особі, юридичній особі, 

територіальній громаді чи державі земельної ділянки на праві володіння, 

користування та розпорядження нею. 

Власник земельної ділянки – особа, яка в установленому 

законодавством порядку отримала державний акт на право власності та має 

право володіти, користуватись і розпоряджатись нею відповідно до її 

цільового призначення із дотриманням обов'язків і набуттям прав, 

встановлених законодавством з метою господарювання на ній.  

Генеральний план населеного пункту – містобудівна документація, 

яка визначає принципові вирішення розвитку, планування, забудови та іншого 

використання території населеного пункту. 

Гранична висота забудови – максимально допустима висота об’єктів 

(від рівня землі до гребеню даху).  

Господарча будівля в кварталах садибної забудови – одноповерхова 

споруда призначена для виконання функцій, пов'язаних з веденням підсобного 

господарства на присадибній ділянці та обслуговування житлового будинку. 

Громадські слухання – форма громадського обговорення проекту 

містобудівної документації, місцевих правил забудови. 

Державний акт на право власності або постійного користування 

земельною ділянкою – документ, що посвідчує право власності або 

постійного користування земельною ділянкою юридичною чи фізичною 

особою, наданий в установленому порядку та складений за формою, 

затвердженою Кабінетом Міністрів України. 

Детальний план території – містобудівна документація, що визначає 

зонування територій, розташування червоних ліній, інших ліній регулювання 

забудови, зон, у яких встановлюються планувальні обмеження, розміщення та 

функціональне призначення об'єктів містобудування, види забудови для 

окремих районів, мікрорайонів, кварталів та районів реконструкції існуючої 

забудови міста. 
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Договір оренди землі – це договір, за яким орендодавець зобов’язаний 

за плату передати орендареві земельну ділянку у володіння і користування на 

певний строк, а орендар зобов’язаний використовувати земельну ділянку 

відповідно до умов договору та вимог земельного законодавства. 

Дозволений (переважний та супутній) вид використання території – 

використання, яке відповідає переліку переважних та супутніх видів 

використання та діючій містобудівній документації. 

Допустимий вид використання території (земельної ділянки) – вид 

використання, який не відповідає переліку переважних та супутніх видів 

використання для даної територіальної зони, але може бути дозволеним за 

умови спеціального погодження. 

Допустимий вид забудови – вид забудови, який не відповідає переліку 

переважних та супутніх видів забудови у плані зонування території для даної 

зони, але можливий при умові спеціального погодження після необхідного 

обґрунтування. 

Документ дозвільного характеру – документ встановленого зразка 

(дозвіл, спеціальний дозвіл, погодження, висновок, довідка тощо), який надає 

суб'єкту господарювання право на здійснення певних видів господарської 

діяльності або окремх господарських операцій. 

Житлове приміщення – приміщення, яке належить до житлового 

комплексу (будинку), що відноситься до житлового фонду і є складовою 

квартири як самостійного об'єкта цивільно-правових відносин. 

Єдині умови і обмеження забудови та іншого використання 

земельних ділянок – установлені планом зонування території для кожної 

окремої зони з урахування місцевих умов під час визначення функціональних 

зон: 

- гранично допустимі поверховість будинків і споруд та щільність 

забудови; 

- мінімальні відступи будинків і споруд від червоних ліній, ліній 

регулювання забудови, меж суміжних ділянок; 

- вимоги до впорядкування доріг та під'їздів до будинків і споруд, місць 

паркування транспортних засобів; 

- вимоги до забезпечення експлуатації інженерно-транспортної 

інфраструктури;  

- вимоги до озеленення та впорядкування територій;  

- вимоги до утримання будинків і споруд;  
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- перелік обмежень використання земельних ділянок (містобудівних, 

інженерних, санітарно-епідеміологічних, природоохоронних, історико-

культурних).  

Забудова територій – розміщення та здійснення будівництва нових 

об'єктів, реконструкції, реставрації, капітального ремонту, впорядкування 

існуючих об'єктів містобудування, розширення та технічного переоснащення 

підприємств (далі - будівництво). 

Земельна ділянка – це частина земної поверхні з установленими 

межами, певним місцем розташування, з визначеними щодо неї правами. 

Зонування – встановлення територіальних зон в межах населеного 

пункту з визначенням відповідних видів використання території, об’єктів 

нерухомості та встановленням містобудівного регламенту. 

Інженерна, транспортна та соціальна інфраструктури – комплекс 

інженерних, транспортних споруд і комунікацій, а також об’єктів соціального 

та культурно-побутового обслуговування населення, призначених для 

забезпечення стійкого розвитку та функціонування населеного пункту. 

Існуючий вид використання земельної ділянки – вид використання 

земельної ділянки або будівлі на момент прийняття плану зонування 

території. 

Інвестиційна діяльність – сукупність практичних дій громадян, 

юридичних осіб і держав щодо реалізації інвестицій у сфері містобудування, в 

тому числі комплексна забудова, фінансування на договірних засадах, 

здійснення планувальних робіт. 

Кадастровий номер – унікальний (не повторюється на всій території 

України) номер, який присвоюється при формуванні земельної ділянки і 

зберігається за нею на весь час її існування. 

Комплексна забудова території – упорядкування території шляхом 

забезпечення громадських та приватних інтересів, спрямованих на попереднє 

проведення інженерної підготовки, спорудження зовнішніх інженерно-

транспортних мереж, об’єктів соціальної сфери, жилих будинків, благоустрою 

території, інших об’єктів містобудування. Комплексна забудова території 

може здійснюватися шляхом комплексної реконструкції кварталів 

(мікрорайонів) застарілого житлового фонду і забезпечуватися одним або 

кількома інвесторами. 
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Квартал – первинний елемент планувальної структури міста, що являє 

собою частку території, обмежену вулицями, у деяких випадках проїздами, 

природними та іншими межами. 

Користувач або орендар земельної ділянки – фізична або юридична 

особа будь-якої форми власності, що у передбаченому законом порядку 

набула право володіння та користування земельною ділянкою, яке не 

припинено, та зобов'язана використовувати її за визначеним цільовим 

призначенням із дотриманням обов'язків і набуттям прав, встановлених 

законодавством,  в тому числі – з метою господарювання на ній, спорудження 

житлових будинків, інших будівель та споруд.  

Лінії граничної висоти забудови – лінії, що утворюють умовну 

площину над поверхнею землі, яка регламентує максимально допустиму 

висоту забудови території кварталу або його чистини; визначаються в 

абсолютних відмітках висот Балтійської системи координат. 

Лінія регулювання забудови – умовна лінія, що фіксує існуюче або 

встановлене розташування будівель і споруд вздовж вулиць і доріг по 

зовнішніх стінах будинків. 

Максимальний відсоток забудови у межах земельної ділянки – 

відношення сумарної площі земельної ділянки, що може бути забудована, до 

всієї площі земельної ділянки.  

Мінімальна площа розміщення земельної ділянки для розміщення 

об’єкта – мінімальна сума площ територій, зайнятих об’єктом будівництва, 

необхідних озеленених територій, площ проїздів, автостоянок та інших 

допоміжних об'єктів, призначених для експлуатації та обслуговування об'єкта 

згідно із зонінгом. 

Містобудівна діяльність – це цілеспрямована діяльність державних 

органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, 

громадян, об'єднань громадян із створення та підтримання повноцінного 

життєвого середовища, яка включає прогнозування розвитку населених 

пунктів і територій, планування, забудову та інше використання територій, 

проектування, будівництво об'єктів містобудування, спорудження інших 

об'єктів, реконструкцію історичних населених пунктів при збереженні 

традиційного характеру середовища, реставрацію та реабілітацію об'єктів 

культурної спадщини, створення інженерної та транспортної інфраструктури. 

Містобудівна документація – затверджені текстові і графічні 

матеріали, якими регулюється забудова та інше використання територій. 
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Містобудівне законодавство – сукупність законів, державних правових 

актів, а також міжнародних договорів, угод, конвенцій, які регламентують 

права, обов’язки та відповідальність усіх учасників містобудівної діяльності. 

Містобудівний кадастр – система даних, яка містить дані генерального 

плану, плану зонування території чи детального плану, належність територій 

до відповідних зон, правовий статус, допустимі види забудови та іншого 

використання земельних ділянок, єдині умови та обмеження забудови окремих 

земельних ділянок, відомості про функціональне призначення, поверховість та 

матеріал стін будівель, магістральні інженерні мережі, інші відомості згідно з 

державними будівельними нормами. 

Містобудівний паспорт ділянки – затверджена міською радою форма 

документу, де містяться план та опис умов і обмежень на використання та 

забудову земельної ділянки. 

Містобудівний регламент – сукупність вимог щодо використання 

земельних ділянок, що встановлюється у межах відповідних територіальних 

зон і визначає види переважного та супутнього використання земельних 

ділянок, граничні (мінімальні або максимальні) розміри земельних ділянок, 

граничні параметри дозволеного нового будівництва, реконструкції об’єктів 

архітектури, і використовується в процесі проектування, забудови та 

наступної експлуатації об’єктів. 

Містобудівні умови та обмеження забудови земельної ділянки – 

документ, що містить комплекс планувальних та архітектурних вимог щодо 

меж земельної ділянки, поверховості та щільності забудови, відступів 

будинків і споруд від червоних ліній, її благоустрою та озеленення та інші 

вимоги, що встановлені містобудівною документацією. 

Намір забудови (земельної ділянки, території) – заява (клопотання) 

фізичної або юридичної особи, подана в установленому законодавством 

порядку щодо забудови земельної ділянки або певної території із зазначенням 

призначення будівлі, споруди та орієнтовних характеристик забудови. 

Нежитлове приміщення – приміщення, яке належить до житлового 

(нежитлового) комплексу, але не відноситься до житлового фонду і є 

самостійним об'єктом цивільно-правових відносин. 

Нове будівництво – зведення нового об'єкта із заданими техніко-

економічними показниками та призначенням, який споруджується за єдиним 

проектом в першу та наступні черги, на визначених для цього об’єкта, нових 

майданчиках або територіях, звільнених від існуючих будівель.   
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Об'єкти містобудування – функціональні території міста (житлової і 

громадської забудови, виробничі, рекреаційні, комунальні, охорони 

культурної та природної спадщини та інші), будинки та споруди, їх 

комплекси, комунікації та споруди інженерної і транспортної інфраструктури, 

об'єкти архітектурної діяльності.  

Оренда землі – засноване на договорі строкове платне володіння, 

користування земельною ділянкою. 

План зонування території (зонінг) – містобудівна документація 

місцевого рівня, що визначає умови та обмеження використання території для 

містобудівних потреб у межах визначених зон. 

Площа земельної ділянки: 

- геодезична – площа проекції межі ділянки на площину проекції, на якій 

встановлена геодезична система координат. Геодезична площа визначається 

за координатами кутів повороту межі; 

- фізична – площа земної поверхні в межах ділянки з урахуванням 

нерівностей фізичної поверхні землі: схилів, ярів, пагорбів, западин тощо. 

Погоджувальна комісія – комісія, що утворюється під час проведення 

громадських слухань для розгляду пропозицій (зауважень) фізичних та 

юридичних осіб, територіальних громад та держави до проекту містобудівної 

документації, плану зонування території і для прийняття узгоджених рішень. 

Планувальне утворення – структурний елемент планувальної зони, що 

має ознаки житлового району, промислово-комунального району або 

ландшафтно-рекреаційної зони та складається з кварталів, мікрорайонів, 

інших територій та обмежується магістральними вулицями, природними або 

штучними рубежами. 

Поверховість – основний техніко-економічний показник, за яким 

визначається висота будівель у поверхах.  

Поверховість забудови у містобудівній документації визначається згідно 

з ДБН Б.2.2-12:2019 "Планування та забудова територій". 

Переважний вид використання території (земельної ділянки) – вид 

використання, який відповідає переліку дозволених планом зонування 

території для даної зони та не потребує спеціального погодження. 

План благоустрою та озеленення – графічне зображення ділянки, що 

виконується на кресленні генерального плану і відображає відповідно до 

вимог державних будівельних норм запроектовані та існуючі, що 
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зберігаються, зелені насадження з визначенням їх асортименту, малі 

архітектурні форми, обладнання майданчиків різного призначення з 

визначенням переліку усіх об'єктів, зображених на кресленні. 

Регламентні обмеження – встановлюються щодо певних видів 

будівництва, функціонального використання території, параметрів забудови, 

благоустрою та облаштування територій, допустимого перетворення 

ландшафту та озеленення та інші необхідні умови, встановлені містобудівним 

регламентом. 

Реконструкція – комплекс будівельних робіт, пов’язаних із зміною 

техніко-економічних показників або використанням об’єкта за новим 

призначенням в межах існуючих будівельних габаритів. Складовою частиною 

реконструкції об’єкта може бути його капітальний ремонт. 

Санітарно-захисна зона – функціональна територія, що відокремлює 

промислові, складські, комунальні або інші об’єкти, що є джерелом 

надходження шкідливих чинників в навколишнє середовище, від житлової та 

громадської забудови. Зона створюється для зменшення залишкового впливу 

цих об’єктів з метою захисту населення від їх несприятливого впливу; ширина 

СЗЗ залежить від ступеня санітарної шкідливості об’єкту і може становити від 

50 до 3000 м. 

Спеціальне погодження – погодження, яке, після належного 

обґрунтування намірів, необхідно отримати на ті види використання земельної 

ділянки, що не відповідають переліку переважних та супутніх для даної зони, 

але відносяться до допустимих видів використання. 

Процедура погодження є рекомендованою і не може бути однаковою для 

усіх об’єктів. 

Заявка повинна містити належно обґрунтовані наміри, тобто заяву у 

довільній формі щодо бажаного використання земельної ділянки, або 

існуючих об’єктів та споруд, що знаходяться у власності або користуванні 

заявника та містобудівний розрахунок. 

На підставі пропозицій заявника відділ (сектор) містобудування та 

архітектури в залежності від містобудівної ситуації та враховуючи інтереси 

всіх сторін для уникнення конфліктних ситуацій, визначає перелік необхідних 

погоджень відповідних служб та організацій та, у разі необхідності, забезпечує 

інформування громадян та проведення громадських слухань. 

Пропозиції під час громадських слухань щодо питань, які відносяться до 

спеціальних погоджень в межах певної територіальної зони, мають право 
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надавати фізичні та юридичні особи, якщо вони є власниками (користувачами) 

земельних ділянок або об’єктів нерухомого майна, розташованих в межах цієї 

територіальної зони та на суміжній із зазначеною зоною території. 

За результатами громадських слухань та засідання архітектурно-

містобудівної ради відділ (сектор) містобудування та архітектури  приймає 

рішення про надання або відмову у наданні містобудівних умов та обмежень. 

Супутній вид використання території (земельної ділянки) – вид 

використання, який необхідний для забезпечення повноцінного 

функціонування переважного виду використання земельної ділянки. 

Схема зонування території – картографічний матеріал, який 

відображає розташування і типи зон в межах населеного пункту, що 

відрізняються за видами використання земельних ділянок і вимогами щодо їх 

забудови, зафіксованими в плані зонування території та затвердженими 

сесією міською радою. 

Територія – частина земної поверхні у визначених межах (кордонах) з 

властивими їй географічним положенням, природними та створеними 

діяльністю людей умовами та ресурсами, а також з повітряним простором та 

розташованими під нею надрами. 

Територіальна зона – територія у визначених межах, стосовно якої (і, 

відповідно, до всіх земельних ділянок, які там розташовані) планом зонування 

території встановлюється містобудівний регламент дозволеного використання. 

Територіальна підзона – частина територіальної зони, в межах якої 

деякі умови і обмеження забудови та використання земельних ділянок 

відрізняються від аналогічних показників територіальної зони, що пов’язане з 

відповідними планувальними обмеженнями.  

Тимчасова споруда торговельного, побутового, соціально-

культурного чи іншого призначення для здійснення підприємницької 

діяльності – одноповерхова споруда, що виготовляється з полегшених 

конструкцій з урахуванням основних вимог до споруд, визначених технічним 

регламентом будівельних виробів, будівель і споруд, і встановлюється 

тимчасово, без улаштування фундаменту. 

Цільове призначення земельної ділянки – це встановлені 

законодавством і конкретизовані відповідним органом влади допустимі види 

використання земельної ділянки її власником або користувачем, відповідно до 

категорії земель. 
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Червоні лінії – визначені в містобудівній документації відносно пунктів 

геодезичної мережі межі існуючих та запроектованих вулиць, доріг, майданів, 

які відокремлюють територію вулиць і доріг від інших функціональних 

територій населеного пункту: сельбищної, виробничої, ландшафтно-

рекреаційної та іншого призначення. 

Щільність забудови – відношення сумарної площі під забудовою 

будівель до площі території земельної ділянки (кварталу). 

Щільність населення – відношення чисельності постійно 

проживаючого населення до площі території мікрорайону або іншого 

планувального утворення, що має ознаки мікрорайону. 

 

8. ЗОНУВАННЯ ТЕРИТОРІЇ.  

ТИПИ ТА МЕЖІ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ЗОН 

В основі переліку територіальних зон с. Вигівка Бурштинської міської 

ради покладені рішення генерального плану села та враховано можливість 

встановлення в межах певних зон достатньо однорідних параметрів 

використання територій та забудови земельних ділянок.  

Відповідно до основного креслення генерального плану, схеми 

планувальних обмежень та схеми інженерної підготовки території межами 

територіальних зон прийняті: 

- проектна межа села; 

- червоні лінії вулиць; 

- межі земельних ділянок, кварталів чи планувальних утворень; 

- межі природних комплексів (яри, канали, зелені насадження). 

Межі територіальних зон можуть уточнюватись після розробки 

детальних планів території з планом червоних ліній на окремі частини або на 

всю територію населеного пункту. 

Кодові позначення зон та підзон групуються за видами. Кодова позначка 

включає код територіальної зони, в межах якої вона встановлена, та цифровий 

додаток, що встановлюється в залежності від виду планувальних обмежень, 

які розповсюджуються на територію зони чи підзони.  

Відповідно до ДБН Б.1.1-22:2017 "Склад та зміст плану зонування 

території" в проектних межах с. Вигівка встановлені такі типи територіальних 

зон (таблиця 8.1). 
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Таблиця 8.1 

Кодові 

позначення зон 
Типи територіальних зон 

Г-2 Громадські зони 

Г-2-1 Зона розташування об’єктів громадського обслуговування 

ПГ-2-1 Зона розміщення проектних об’єктів громадського 

обслуговування 

Г-3-1 Зона розташування шкіл та дитячих дошкільних закладів 

ПГ-3-1 Зона розміщення проектних шкіл та дитячих дошкільних 

закладів 

Г-4-1 Спортивна зона 

Г-4-2 Зона розташування культурно-освітніх закладів 

ПГ-4-2 Зона розташування проектних культурно-мистецьких та 

спортивних  закладів 

Г-4-4 Зона розташування культових споруд 

Г-5-1 Зона розташування лікувальних закладів 

Ж Зони житлової забудови  

Ж-1 Зона садибної забудови 

Жс-1 Підзона садибної забудови в межах санітарно-захисних зон 

Жтн-1 Підзона садибної забудови тимчасової невідповідності 

санітарним нормам 

ПЖ-1 Зона проектної садибної забудови 

Жр-1 Зона резервних територій під садибну забудову 

Р Ландшафтно-рекреаційні зони 

ПР-3-1 Зона проектних озеленених територій загального 

користування 

ПРс-3-1 Підзона проектних озеленених територій загального 

користування в межах прибережних захисних смуг та смуг 

відведення каналів 

ТР Зони транспортної інфраструктури 

ПТР-1-3 Зона розміщення проектних АЗС, СТО 

ТР-2 Зона вулиць та доріг в межах червоних ліній 

ПТР-2 Зона проектних вулиць та доріг в межах червоних ліній 

ІН Зони інженерної інфраструктури 

ІН-1 Зона розташування об’єктів електромережі 

ПІН-1 Зона розміщення проектних об’єктів електромережі 

ІН-2 Зона розташування головних об’єктів газопостачання  

ПІН-2 Зона розміщення проектних об’єктів водопостачання, 

каналізації, зливової каналізації та газопостачання 
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Кодові 

позначення зон 
Типи територіальних зон 

КС Комунально-складські зони 

КС-3-1 Зона розташування кладовища 

ПКС-3-1 Зона розміщення проектного кладовища 

ПКС-5 Зона розміщення проектних об’єктів V класу санітарної 

класифікації (СЗЗ – 50,0 м) 

В Виробничі зони 

ПВ-5 Зона розміщення проектних підприємств V класу 

шкідливості (СЗЗ – 50,0 м) 

С Спеціальні зони 

С-4 Зона озеленення спеціального призначення в охоронній 

зоні ЛЕП  

ПС-4 Зона озеленення спеціального призначення в санітарно-

захисних та охоронних зонах проектних об'єктів 

СВ Зона сільськогосподарського призначення 

СВ-1 Зона земель сільськогосподарського призначення 

ПСВ-2 Зона проектних підприємств сільськогосподарського 

призначення 

Території, які визначені генеральним планом для освоєння в період 

розрахункового строку, у своєму кодовому позначенні мають літеру "П" 

(проектні). Території, передбачені для освоєння на перспективу, позначені 

літерою "р" (резерв). Кодові позначення територіальних зон та підзон, на які 

розповсюджується дія певних планувальних обмежень, мають додатковий  

індекс "с". Для підзон, на які планувальні обмеження розповсюджуються 

тимчасово, до коду додано індекс "тн" (тимчасова невідповідність). 

 

9. МІСТОБУДІВНИЙ РЕГЛАМЕНТ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ЗОН 

9.1. Дозволені та допустимі види використання земельних ділянок  

в межах територіальних зон 

Містобудівний регламент, встановлений для кожної територіальної 

зони, визначає види дозволеного використання земельних ділянок та граничні 

параметри дозволеного нового будівництва та реконструкції об'єктів 

архітектури, які викладені у містобудівних умовах та обмеженнях забудови 

земельних ділянок. 

Сукупність видів використання та граничних параметрів нового 

будівництва чи реконструкції об'єктів у складі містобудівного регламенту  
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єдині для всіх об’єктів у межах відповідної зони, якщо інше не обумовлено 

регламентом. Містобудівні регламенти підзон можуть відрізнятися від 

містобудівних регламентів територіальних зон лише окремими показниками 

дозволеного використання, що обумовлені дією планувальних обмежень.  

У межах територіальних зон, перелік яких наведений вище, 

встановлюються наступні види використання земельних ділянок: 

Дозволені, у тому числі: 

- переважні види використання; 

- супутні види використання. 

Допустимі види використання земельних ділянок, які можуть бути 

дозволені за умови одержання спеціального погодження відповідними 

органами виконавчої влади, спеціально уповноваженими органами 

містобудування та архітектури, а також розробником генерального плану (при 

необхідності). 

Для окремої земельної ділянки дозволеним є таке використання, яке 

відповідає містобудівному регламенту зони (підзони), на території якої дана 

ділянка знаходиться. 

При відсутності на земельній ділянці переважного виду використання, 

супутній вид не дозволяється. 

Інженерно-технічні об'єкти, споруди, комунікації, які забезпечують 

реалізацію переважних і допустимих видів використання окремих земельних 

ділянок (під'їзди до об’єктів, розташованих на земельній ділянці, 

електрозабезпечення, водопостачання, водовідведення, газопостачання, 

телефонні мережі тощо), є також дозволеними, за умови їх відповідності 

будівельним нормам, правилам і стандартам.  

Види використання земельних ділянок, які відсутні в переліку 

дозволеного використання, є забороненими для відповідної територіальної 

зони. 

Зміна видів використання земельних ділянок і об’єктів будівництва 

фізичними та юридичними особами здійснюється у відповідності до переліку 

видів переважного та супутніх видів допустимого використання в межах 

відповідної територіальної зони при дотриманні вимог містобудівних 

регламентів та в порядку, визначеному законодавством, за умов забезпечення 

надійності та безпеки об’єктів нерухомості. 
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Земельні ділянки та розташовані на них об’єкти, що існували до 

впровадження в дію зонінгу, призначення та граничні параметри яких не 

відповідають містобудівному регламенту, можуть використовуватися без 

визначення строку їх приведення у відповідність до містобудівного 

регламенту, якщо вони не створюють загрози для життя, здоров’я людини, для 

навколишнього середовища та об’єктів культурної спадщини. 

Території перспективного розвитку до початку їх освоєння згідно з 

генеральним планом використовуються за своїм сучасним призначенням. На 

таких територіях забороняється будь-яке капітальне будівництво, яке не 

відповідає функціональному призначенню даної території за генеральним 

планом. 

На райони перспективної забудови в обов’язковому порядку 

виконуються Детальні плани території. 

Нижче наведений перелік дозволених та допустимих видів використання 

земельних ділянок, розташованих у межах відповідних територіальних зон 

с. Вигівка (таблиця 9.1.1).  
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Таблиця 9.1.1 

Види використання земельних ділянок та містобудівної діяльності на території с. Вигівка 

Кодове позначення, назва та  

місцезнаходження зони 

Види використання території та містобудівної діяльності 

Дозволені 
Допустимі 

Переважні Супутні 

1 2 3 4 

Громадські зони 

Г-2-1  

Зона розташування об’єктів 

громадського обслуговування 

Розташована в центральній 

частині села по вул. Перемоги 

- магазин продовольчих товарів 

повсякденного попиту 

- проїзди; відкриті автостоянки для 

тимчасового зберігання автомобілів 

- об’єкти інженерної інфраструктури 

для обслуговування закладів 

- елементи благоустрою - місця для 

відпочинку, малі архітектурні форми 

- пристрої зовнішньої реклами 

- тимчасові павільйони для 

роздрібної торгівлі та 

обслуговування 

- майданчики для сезонної торгівлі 

 

ПГ-2-1 

Зона розміщення проектних 

об’єктів громадського 

обслуговування 

Формується в центрі села та у 

районах перспективної житлової 

забудови (вул. Проектна 2) 

- проектні магазини 

продовольчих та непродовольчих 

товарів повсякденного попиту 

- проектні заклади громадського 

харчування 

- проектні заклади побутового 

обслуговування  

- проїзди; відкриті автостоянки для 

тимчасового зберігання автомобілів 

- об’єкти інженерної інфраструктури 

для обслуговування проектних закладів 

- елементи благоустрою - дитячі 

майданчики, місця для відпочинку, малі 

архітектурні форми 

- озеленені території 

- пристрої зовнішньої реклами 

- тимчасові павільйони для 

роздрібної торгівлі та 

обслуговування 

- майданчики для сезонної торгівлі 

- аптека 

Г-3-1 

Зона розташування шкіл та 

дитячих дошкільних закладів 

Розташовані в центральній 

- заклад дошкільної освіти 

(реконструкція) 

- заклад загальної середньої 

освіти І ступеня (реконструкція) 

- проїзди; відкриті автостоянки для 

тимчасового зберігання автомобілів 

співробітників 

- об’єкти інженерної інфраструктури 
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Кодове позначення, назва та  

місцезнаходження зони 

Види використання території та містобудівної діяльності 

Дозволені 
Допустимі 

Переважні Супутні 

1 2 3 4 

частині села по вул. Перемоги та 

вул. Зеленій 

для обслуговування закладів 

- елементи благоустрою - дитячі 

майданчики, місця для відпочинку, малі 

архітектурні форми 

- озеленені території 

ПГ-3-1 

Зона розміщення проектних 

шкіл та дитячих дошкільних 

закладів  

Формується у районах 

перспективної житлової 

забудови (вул. Проектна 2) 

- проектний заклад дошкільної 

освіти 

- проїзди; відкриті автостоянки для 

тимчасового зберігання автомобілів 

співробітників 

- об’єкти інженерної інфраструктури 

для обслуговування проектних закладів 

- елементи благоустрою: дитячі 

майданчики, місця для відпочинку, малі 

архітектурні форми 

- озеленені території 

 

Г-4-1 

Спортивна зона  

Розташована в західній частині 

села по вул. Перемоги 

- стадіон - трибуни для глядачів 

- проїзди; відкриті автостоянки для 

тимчасового зберігання автомобілів 

- об’єкти інженерної інфраструктури 

для обслуговування стадіону 

- медичний пункт 

- пункт  прокату спортивного інвентарю 

- будівлі адміністративного та 

господарського призначення для 

обслуговування зони 

- пристрої зовнішньої реклами 

- спортивні площадки, тенісні 

корти 
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Кодове позначення, назва та  

місцезнаходження зони 

Види використання території та містобудівної діяльності 

Дозволені 
Допустимі 

Переважні Супутні 

1 2 3 4 

- елементи благоустрою: місця для 

відпочинку, малі архітектурні форми 

- озеленені території 

Г-4-2 

Зона розташування культурно-

освітніх закладів 

Розташовані в східній частині 

села по вул. Перемоги 

- культурно-просвітній заклад 

(клуб) 

- бібліотека 

- музей 

проїзди; відкриті автостоянки для 

тимчасового зберігання автомобілів 

- об’єкти інженерної інфраструктури 

для обслуговування закладів 

- будівлі адміністративного та 

господарського призначення 

- елементи благоустрою - місця для 

відпочинку, малі архітектурні форми 

- озеленені території 

 

ПГ-4-2 

Зона розташування проектних 

культурно-мистецьких та 

спортивних  закладів 

Формується у районах 

перспективної житлової 

забудови (вул. Проектна 2) 

- проектні культурно-мистецькі 

заклади (центр дозвілля) 

- проектний спортивний зал 

загального користування 

 

- проїзди; відкриті автостоянки для 

тимчасового зберігання автомобілів 

- об’єкти інженерної інфраструктури 

для обслуговування проектних закладів 

- елементи благоустрою - місця для 

відпочинку, малі архітектурні форми 

- медичні пункти, аптеки 

- озеленені території 

- пристрої зовнішньої реклами 

- басейн, СПА 

- тимчасові павільйони для 

роздрібної торгівлі та 

обслуговування 

Г-4-4 

Зона розташування культових 

споруд 

- культові споруди  - проїзди; відкриті автостоянки для 

тимчасового зберігання автомобілів 

- об’єкти інженерної інфраструктури 
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Кодове позначення, назва та  

місцезнаходження зони 

Види використання території та містобудівної діяльності 

Дозволені 
Допустимі 

Переважні Супутні 

1 2 3 4 

Розташовані в центральній 

частині села по вул. Перемоги та 

вул. Зеленій 

для обслуговування культових споруд 

- будівлі адміністративного та 

господарського призначення 

- елементи благоустрою - місця для 

відпочинку, малі архітектурні форми 

- озеленені території 

Г-5-1 

Зона розташування лікувальних 

закладів 

Розташована в центральній 

частині села по вул. Перемоги 

- лікувальні заклади 

(фельдшерсько-акушерський 

пункт) 

- проїзди; відкриті автостоянки для 

тимчасового зберігання автомобілів 

- об’єкти інженерної інфраструктури 

для обслуговування ФАП 

- елементи благоустрою - місця для 

відпочинку 

- аптечний кіоск 

 

Зони житлової забудови 

Ж-1 

Зона садибної забудови 

Розташована в центральній та 

південній частині Вигівки (по 

відношенню до проектної межі) 

- окремо розташовані 

одноквартирні житлові будинки з 

присадибними ділянками  

- внутрішньоквартальні проїзди 

- споруди інженерно-технічної 

інфраструктури для обслуговування 

будинків 

На території садиб: 

- господарські будівлі 

- будівлі для утримання птиці, дрібних 

тварин та одиничних свійських тварин 

за умови дотримання санітарних 

розривів  

- блоковані одноквартирні житлові 

будинки з приквартирними 

ділянками площею до 0,05 га 

- об’єкти повсякденного 

обслуговування та  індивідуальної 

трудової діяльності, розташовані у 

приватних житлових будинках без 

порушення санітарних норм та  

умов добросусідства  

- окремо розташовані 
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Кодове позначення, назва та  

місцезнаходження зони 

Види використання території та містобудівної діяльності 

Дозволені 
Допустимі 

Переважні Супутні 

1 2 3 4 

- окремо розташовані, або вбудовано-

прибудовані гаражі на 1-2 автомобілі 

- теплиці, оранжереї 

- колодязі 

- надвірні вбиральні 

адміністративні будівлі місцевого 

значення 

Жс-1 

Підзона садибної забудови в 

межах санітарно-захисних зон 

Розташована в центральній 

частині села по вул. Перемоги 

- окремо розташовані 

одноквартирні житлові будинки з 

присадибними ділянками, що 

існують на момент затвердження 

Зонінгу 

- внутрішньоквартальні проїзди 

- споруди інженерно-технічної 

інфраструктури для обслуговування 

будинків 

На території садиб: 

- господарські будівлі 

- окремо розташовані, або вбудовано-

прибудовані гаражі на 1-2 автомобілі 

- будівлі для утримання птиці, дрібних 

тварин та одиничних свійських тварин 

за умови дотримання санітарних 

розривів  

- оранжереї 

- надвірні вбиральні 

- об’єкти повсякденного 

обслуговування та  індивідуальної 

трудової діяльності, розташовані у 

приватних житлових будинках без 

порушення санітарних норм та  

умов добросусідства 

- окремо розташовані 

адміністративні будівлі місцевого 

значення 

Жтн-1 

Підзона садибної забудови 

тимчасової невідповідності 

санітарним нормам 

Розташована в центральній 

- окремо розташовані 

одноквартирні житлові будинки з 

присадибними ділянками, що 

існують на момент затвердження 

Зонінгу в СЗЗ діючого кладовища 

 

На час збереження впливу СЗЗ - те 

саме, що для зони Жс-1 

Після скорочення СЗЗ - те саме, що для 

зони Ж-1 

 

На час збереження впливу СЗЗ - те 

саме, що для зони Жс-1 

Після скорочення СЗЗ - те саме, що 

для зони Ж-1 
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Кодове позначення, назва та  

місцезнаходження зони 

Види використання території та містобудівної діяльності 

Дозволені 
Допустимі 

Переважні Супутні 

1 2 3 4 

частині села по вулицях 

Перемоги, Польовій, Зеленій 

  

ПЖ-1 

Зона проектної садибної 

забудови 

Передбачається в центральній 

(вздовж вул. Проектна 2,3), 

північно-західній (вул. Проектна 

1, 4, 5) та південній (вул. 

Проектна 8) частинах села  

- окремо розташовані проектні 

одноквартирні житлові будинки з 

присадибними ділянками  

- внутрішньоквартальні проїзди 

- споруди інженерно-технічної 

інфраструктури для обслуговування 

будинків 

На території садиб: 

- теплиці, оранжереї 

- господарські будівлі 

- будівлі для утримання птиці, дрібних 

тварин та одиничних свійських тварин 

за умови дотримання санітарних 

розривів  

- окремо розташовані, або вбудовано-

прибудовані гаражі на 1-2 автомобілі 

- блоковані одноквартирні житлові 

будинки з приквартирними 

ділянками площею до 0,05 га 

- об’єкти повсякденного 

обслуговування та  індивідуальної 

трудової діяльності, розташовані у 

приватних житлових будинках без 

порушення санітарних норм та  

умов добросусідства  

- окремо розташовані 

адміністративні будівлі місцевого 

значення 

Жр-1 

Зона резервних територій під 

садибну забудову 

Передбачаються в західній (вул. 

Проектна 8,9), північній (вул. 

Проектна 1,6) та східній (вул. 

Проектна 7) частинах села  

 

 

- окремо розташовані проектні 

одноквартирні житлові будинки з 

присадибними ділянками  

 

Те саме, що для зони ПЖ-1 

 

Те саме, що для зони ПЖ-1 
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Кодове позначення, назва та  

місцезнаходження зони 

Види використання території та містобудівної діяльності 

Дозволені 
Допустимі 

Переважні Супутні 

1 2 3 4 

Ландшафтно-рекреаційні зони 

ПР-3-1 

Зона проектних озеленених 

територій загального 

користування 

Формується переважно в 

центральній частині села на 

основі існуючих зелених 

насаджень 

- проектні зелені насадження 

загального користування (парки, 

сквери) 

- місця короткочасного 

відпочинку  

- дитячі ігрові майданчики, 

спортивні майданчики 

- елементи благоустрою, малі 

архітектурні форми 

- об’єкти інженерної інфраструктури 

для обслуговування зони 

- господарські будівлі для 

обслуговування зони 

- громадські вбиральні 

 

 

- об’єкти інженерної 

інфраструктури 

- відкриті автостоянки для 

тимчасового зберігання автомобілів 

- пристрої зовнішньої реклами 

- тимчасові павільйони для 

роздрібної торгівлі та 

обслуговування 

ПРс-3-1 

Підзона проектних озеленених 

територій загального 

користування в межах 

прибережних захисних смуг та 

смуг відведення каналів 

Передбачається в центральній та 

північній частині села, вздовж 

водовідвідних каналів та біля 

ставків 

- проектні зелені насадження 

загального та обмеженого 

користування 

- елементи благоустрою, малі 

архітектурні форми 

 

- об’єкти інженерної інфраструктури 

для обслуговування зони 

- господарські будівлі для 

обслуговування зони 

 

- об’єкти інженерної 

інфраструктури  

- пристрої зовнішньої реклами 

 

Зони транспортної інфраструктури 

ПТР-1-3 

Зона розміщення проектних 

Проектні об’єкти автосервісу: 

- автозаправна станція (АЗС) 

- павільйони для роздрібної торгівлі  

- заклади громадського харчування 

- пристрої зовнішньої реклами 
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Кодове позначення, назва та  

місцезнаходження зони 

Види використання території та містобудівної діяльності 

Дозволені 
Допустимі 

Переважні Супутні 

1 2 3 4 

АЗС, СТО 

Передбачається в південній 

частині села поряд з 

виробничою зоною 

- станція технічного 

обслуговування автомобілів 

(СТО)  

- мийка автомобілів 

- відкриті автостоянки для тимчасового 

зберігання автомобілів 

- майданчики для відстою 

автотранспорту 

- громадські вбиральні 

- господарські будівлі для 

обслуговування зони 

ТР-2 

Зона вулиць та доріг в межах 

червоних ліній 

Розташована в існуючій 

забудові с. Вигівка 

- проїзні частини вулиць, 

велодоріжки та тротуари  

- зелені насадження спеціального 

призначення вздовж вулиць 

- павільйони зупинок 

громадського транспорту та їх 

обладнання 

- огорожа вулиць 

- зовнішнє освітлення  

- засоби регулювання дорожнього 

руху (світлофори, дорожні знаки, 

інформаційні засоби тощо) 

- наземні та підземні інженерні 

комунікації  

- елементи відкритої мережі 

дощової каналізації (лотки) 

- штучні споруди (мости, дамби, 

водоперепускні труби) 

- відкриті автостоянки для тимчасового 

зберігання легкових автомобілів 

- майданчики для відстою 

автотранспорту 

- елементи благоустрою (клумби, місця 

для відпочинку, малі архітектурні 

форми) 

 

 

- пристрої зовнішньої реклами, що 

не перешкоджають дорожньому 

руху 

- тимчасові павільйони для 

роздрібної торгівлі та 

обслуговування 

- споруди інженерно-технічної 

інфраструктури для 

обслуговування села 



121 

 

 

Кодове позначення, назва та  

місцезнаходження зони 

Види використання території та містобудівної діяльності 

Дозволені 
Допустимі 

Переважні Супутні 

1 2 3 4 

ПТР-2 

Зона проектних вулиць та доріг 

в межах червоних ліній 

Формується у районах 

перспективної забудови 

 

Те саме, що для зони ТР-2 

(проектні елементи поперечного 

профілю вулиць) 

 

Те саме, що для зони ТР-2 

 

Те саме, що для зони ТР-2 

Зони інженерної інфраструктури 

ІН-1 

Зона розташування об’єктів 

електромережі 

Розташована в південній частині 

с. Вигівка поза межами існуючої 

забудови 

- повітряні лінії електропередачі 

напругою 10 кВ з охоронною 

зоною 10,0 м у відповідності до 

вимог ПУЕ 

- електропідстанції, 

трансформаторні підстанції з 

охоронною зоною у відповідності 

до вимог ПУЕ 

- зелені насадження спеціального 

призначення в охоронних зонах 

- технічні проїзди для обслуговування 

зони 

- майданчики для розвороту 

автотранспорту 

- огорожа електропідстанцій 

- господарські будівлі, розташовані 

із дотриманням вимог ПУЕ 

 

ПІН-1 

Зона розміщення проектних 

об’єктів електромережі 

Формується в східній частині 

села в районі проектної 

житлової забудови 

- проектні повітряні лінії 

електропередачі напругою 10 кВ 

з охоронною зоною 10,0 м (у 

відповідності до вимог ПУЕ) 

- проектні електропідстанції, 

трансформаторні підстанції з 

охоронною зоною у відповідності 

до вимог ПУЕ 

 

Те саме, що для зони ІН-1 

 

Те саме, що для зони ІН-1 
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Кодове позначення, назва та  

місцезнаходження зони 

Види використання території та містобудівної діяльності 

Дозволені 
Допустимі 

Переважні Супутні 

1 2 3 4 

ІН-2 

Зона розташування головних 

об’єктів газопостачання 

Розташована в центральній 

частині с. Вигівка 

- газорозподільний пункт (ГРП) 

на газопроводі середнього тиску 

- технічні проїзди для обслуговування 

зони;  

майданчик для розвороту 

автотранспорту 

- господарські будівлі для 

обслуговування зони 

- зелені насадження спецпризначення 

- огорожа ГРП 

 

ПІН-2 

Зона розміщення проектних 

об’єктів водопостачання, 

каналізації, зливової каналізації 

та газопостачання 

Формується в східній та 

північній (водозабір) частинах 

села в районі проектної 

житлової забудови 

- проектні об’єкти 

водопостачання, каналізації, 

зливової каналізації та 

газопостачання 

- технічні проїзди для обслуговування 

зони  

- майданчики для розвороту та відстою 

автотранспорту  

- зелені насадження спецпризначення 

- господарські будівлі для 

обслуговування зони 

- огорожа об’єктів інженерної 

інфраструктури 

 

Комунально-складські зони 

КС-3-1 

Зона розташування кладовища 

Розташована в центральній 

частині с. Вигівка по 

вул. Перемоги 

- об’єкти і споруди комунального 

призначення (існуюче 

кладовище) 

- адміністративні будівлі; приміщення 

для обслуговуючого персоналу 

- споруди для проведення траурних 

обрядів, ритуальні зали 

- господарські будівлі для 

- культові споруди 

- розсадник рослин для озеленення 

території 

- тимчасові павільйони для 

роздрібної торгівлі та 
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Кодове позначення, назва та  

місцезнаходження зони 

Види використання території та містобудівної діяльності 

Дозволені 
Допустимі 

Переважні Супутні 

1 2 3 4 

обслуговування зони 

- об’єкти складського призначення  

- майстерні по виготовленню 

пам’ятників 

- зелені насадження спеціального 

призначення 

- проїзди; відкриті автостоянки для 

тимчасового зберігання легкових 

автомобілів 

- елементи благоустрою (майданчики 

для відпочинку, малі архітектурні 

форми) 

- громадські вбиральні 

обслуговування 

- підприємства по наданню 

ритуальних послуг 

ПКС-3-1 

Зона розміщення проектного 

кладовища 

Передбачається в південній 

частині села поряд з 

виробничою зоною 

- об’єкти і споруди комунального 

призначення (проектне 

кладовище) 

 

Те саме, що для зони КС-3-1 

 

Те саме, що для зони КС-3-1 

ПКС-5 

Зона розміщення проектних 

об’єктів V класу санітарної 

класифікації (СЗЗ – 50,0 м) 

- проектні споруди складського 

призначення V класу шкідливості  

- господарські проїзди для 

обслуговування зони 

- відкриті автостоянки для тимчасового 

зберігання легкових автомобілів 

- майданчики для відстою вантажного 

- об’єкти інженерної 

інфраструктури села 

- майданчики для сезонної торгівлі 

- різнотемпературне сховище для 

зберігання продукції рослинництва 
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Кодове позначення, назва та  

місцезнаходження зони 

Види використання території та містобудівної діяльності 

Дозволені 
Допустимі 

Переважні Супутні 

1 2 3 4 

Формується в південній частині 

села поряд з виробничою зоною 

автотранспорту 

- адміністративні будівлі 

- господарські будівлі для 

обслуговування зони 

- елементи благоустрою: майданчики 

відпочинку, малі архітектурні форми 

за умови погодження з органами 

Держпродспоживслужби 

 

Виробничі зони 

ПВ-5 

Зона розміщення проектних 

підприємств V класу 

шкідливості (СЗЗ – 50,0 м) 

Передбачається в південній 

частині села поряд з 

комунально-складською зоною 

- проектне сільськогосподарське 

підприємство V класу 

шкідливості (переробка продукції 

рослинництва) 

- господарські проїзди для 

обслуговування зони 

- відкриті автостоянки для тимчасового 

зберігання легкових автомобілів 

- майданчики для відстою вантажного 

автотранспорту 

- адміністративні будівлі 

- господарські будівлі для 

обслуговування зони 

- елементи благоустрою: майданчики 

відпочинку, малі архітектурні форми 

- споруди інженерно-технічної 

інфраструктури для обслуговування 

підприємств 

- пристрої зовнішньої реклами 

- тимчасові павільйони для 

роздрібної торгівлі та 

обслуговування 

- заклади громадського харчування 

Спеціальні зони 

С-4 - зелені насадження спеціального - технічні проїзди для обслуговування - землі сільськогосподарського 
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Кодове позначення, назва та  

місцезнаходження зони 

Види використання території та містобудівної діяльності 

Дозволені 
Допустимі 

Переважні Супутні 

1 2 3 4 

Зона озеленення спеціального 

призначення в охоронній зоні 

ЛЕП 

Розташована в південній частині 

с. Вигівка поза межами існуючої 

забудови 

призначення в охоронній зоні 

ЛЕП 10 кВ  

зони призначення (городи, сіножаття, 

пасовища) в межах охоронної зони 

ЛЕП, що існували на момент 

затвердження Зонінгу 

- відкриті автостоянки для 

тимчасового зберігання автомобілів 

в межах охоронної зони ЛЕП, що 

розміщуються із дотриманням 

вимог ПУЕ 

- споруди інженерно-технічної 

інфраструктури, господарські 

будівлі, розташовані із 

дотриманням вимог ПУЕ 

ПС-4 

Зона озеленення спеціального 

призначення в санітарно-

захисних та охоронних зонах 

проектних об'єктів 

Передбачається в східній 

частині села, в районі 

розміщення основних проектних 

споруд інженерної 

інфраструктури 

- проектні зелені насадження 

спеціального призначення  в 

охоронних та санітарно-захисних 

зонах проектних інженерних 

об'єктів 

- технічні проїзди для обслуговування 

зони 

- розсадник рослин для озеленення 

території 

- елементи поперечного профілю 

вулиць в межах охоронної зони 

ЛЕП, що розміщуються із 

дотриманням вимог ПУЕ 

- відкриті автостоянки для 

тимчасового зберігання автомобілів 

в межах охоронних зон, що 

розміщуються із дотриманням 

вимог ПУЕ та інших Державних 

норм 

- споруди інженерно-технічної 

інфраструктури, господарські 
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Кодове позначення, назва та  

місцезнаходження зони 

Види використання території та містобудівної діяльності 

Дозволені 
Допустимі 

Переважні Супутні 

1 2 3 4 

будівлі, розташовані із 

дотриманням вимог ПУЕ та інших 

Державних норм 

- землі сільськогосподарського 

призначення (городи, сіножаття, 

пасовища) в межах охоронних зон, 

розташовані із дотриманням вимог 

ПУЕ та інших Державних норм 

Зона сільськогосподарського призначення 

СВ-1 

Зона земель 

сільськогосподарського 

призначення  

Розташована по всій території 

Вигівки на вільних від забудови 

та іншого використання 

територіях 

- городи, рілля, сіножаття 

пасовища та багаторічні 

насадження 

 

- господарські проїзди для 

обслуговування зони 

- господарські будівлі та споруди 

 

 

- окремі теплиці та оранжереї 

- об’єкти інженерної 

інфраструктури села 

- майданчики для сезонної торгівлі 

- антени стільникового, 

радіорелейного, супутникового 

зв’язку 

ПСВ-2 

Зона проектних підприємств 

сільськогосподарського 

призначення 

Формується в південно-західній 

частині села  

- об’єкти і споруди проектного 

тепличного господарства 

- розсадники рослин для 

озеленення території 

 

- господарські проїзди для 

обслуговування зони 

- автостоянки для тимчасового 

зберігання легкових автомобілів 

- майданчики для відстою вантажного 

автотранспорту 

- об’єкти інженерної 

інфраструктури села 

- майданчики для сезонної торгівлі 
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Кодове позначення, назва та  

місцезнаходження зони 

Види використання території та містобудівної діяльності 

Дозволені 
Допустимі 

Переважні Супутні 

1 2 3 4 

- адміністративні будівлі 

- господарські будівлі для 

обслуговування зони 

- майданчики відпочинку 

- споруди інженерно-технічної 

інфраструктури для обслуговування 

господарства 
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9.2. Планувальні обмеження та режими використання території,  

пов'язані з їх дією 

 

Встановлені планом зонування територіальні зони частково 

потрапляють під дію планувальних обмежень, які накладають додаткові 

вимоги до використання й забудови земельних ділянок, розташованих у їх 

межах. Найбільшим існуючим планувальним обмеженням є СЗЗ від діючого 

кладовища – 300,0 м. Охоронні зони від повітряних ліній електропередач 

10 кВ (10,0 м в кожен бік) та газорозподільного пункту (ГРП) становлять 

10,0 м. Нормативна прибережна захисна смуга від ставка – 25,0 м. На території 

села також є невелика заболочена ділянка площею 0,06 га.  

Рішення щодо забудови та використання земельних ділянок 

приймаються з урахуванням цих планувальних обмежень, які поширюються 

на всі будинки, споруди, земельні ділянки, інші об'єкти нерухомості 

територіальних зон незалежно від форм власності. Виключенням є система 

магістрально-вуличної мережі та зони інженерної інфраструктури. 

Для кожної земельної ділянки дозволяється таке використання, яке 

відповідає режиму використання територій з відповідними планувальними 

обмеженнями. Якщо земельна ділянка розміщується в зоні дії кількох 

планувальних обмежень, до неї застосовуються всі режими використання цих 

обмежень.  

Режим використання земельних ділянок та нерухомості в зоні 

планувальних обмежень буде відповідати Умовам та обмеженням, прийнятим 

Зонінгом, до моменту впровадження в дію проектних планувальних 

обмежень у відповідності до генерального плану, які вступають в силу в 

наслідок запровадження технологічних, містобудівних та інших заходів по 

покращенню екологічного стану навколишнього середовища.  

Так, згідно з "Державними санітарними правилами планування та 

забудови населених пунктів", розміри санітарно-захисних зон можуть бути 

зменшені, коли в результаті розрахунків та лабораторних досліджень, 

проведених для району розташування підприємств або інших виробничих 

об'єктів, буде встановлено, що на межі житлової забудови та прирівняних до 

неї об'єктів, концентрації шкідливих речовин у атмосферному повітрі, рівні 

шуму, вібрації, ультразвуку, електромагнітних та іонізуючих випромінювань, 

статичної електрики не перевищуватимуть гігієнічні нормативи. 

В разі реалізації цих заходів, результатом яких є зміна, скорочення, або 

ліквідація СЗЗ, при визначенні містобудівних умов та обмежень забудови 



129 

 

 

земельних ділянок необхідно буде керуватися проектними планувальними 

обмеженнями, визначеними в генеральному плані, або розрахунковими, 

розробленими та затвердженими в установленому порядку. 

Проектні планувальні обмеження, що діятимуть на території с. Вигівка 

після реалізації рішень генерального плану (таблиця 9.2.1). 

Таблиця 9.2.1 

№ 
з/п 

Планувальні обмеження 

Розміри СЗЗ (м); 
території, в межах 

яких діють 
планувальні 

обмеження (га) 

Коди зон, які 
потрапляють під дію 

планувальних 
обмежень 

 Санітарно-захисні та охоронні зони 

 СЗЗ Виробничих, сільськогосподарських та транспортних об’єктів   

1 

Сільськогосподарське підприємство 

(переробка та зберігання продукції 

рослинництва) 

50 м ПКС-3-1, ПТР-1-3 

2 АЗС, СТО, мийка 50 м ПВ-5, ПСВ-2 

 СЗЗ об’єктів комунального призначення 

3 Кладовище (закрите)  100 м 

Жс-1, Г-3-1,  

Г-4-4, Г-2-1, ПГ-2-1,  

СВ-1, ІН-1 

4 Кладовище (нове)  300 м 
Жс-1, ПВ-5, ПКС-5, ПТР-

3-1, ПСВ-2 

 СЗЗ об’єктів інженерної інфраструктури 

5 
Каналізаційна насосна станція 

потужністю до 200 м
3
/добу 

15 м ПР-3-1, ПРс-3-1 

6 

Каналізаційні очисні споруди 

повного біологічного очищення 

типу "BIOTAL" 

15 м ПР-3-1, ІН-1  

7 
Локальні очисні споруди дощової 

каналізації 
20 м ПР-3-1, ІН-1 

8 
Водозабірні споруди (І пояс зони 

санітарної охорони) 
50 м СВ-1 

 Охоронні зони інженерних об’єктів та комунікацій 

9 ЛЕП напругою 10 кВ  10 м 
СВ-1, Г-4-4, КС-3-1, 

 ПЖ-1, Жр-1, ПТР-2 

10 ГРП 10 м Жс-1 

 Природоохоронні території 

11 
Прибережна захисна смуга 

водного об’єкту (ставок) 
25 м ПРс-3-1, Г-3-1 
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№ 
з/п 

Планувальні обмеження 

Розміри СЗЗ (м); 
території, в межах 

яких діють 
планувальні 

обмеження (га) 

Коди зон, які 
потрапляють під дію 

планувальних 
обмежень 

12 
Смуга відведення меліоративних 

каналів 
10 м ПРс-3-1, ІН-1 

 Інженерно-геологічні фактори 

13 

Території, які потребують 

зниження рівня ґрунтових вод та 

ліквідації заболоченостей 

8,8 га 

Ж-1, Г-3-1, Г-4-1, 

ПРс-3-1, ПС-4, ІН-1, 

ПІН-2 

14 

Ділянки з ухилом поверхні більше 

8% (потребують вертикального 

планування, протиерозійних, 

протизсувних заходів) 

29,7 га 

Ж-1, ПЖ-1, Жр-1, 

ПСВ-2, ПКС-3-1, 

ПГ-2-1, ПГ-3-1, ТР-2, 

ПТР-2 

 

9.3. Містобудівні умови і обмеження забудови земельних  

ділянок в різних територіальних зонах 

 

Відповідно до Закону України "Про регулювання містобудівної 

діяльності" із змінами, внесеними згідно із Законом № 2059-VIII від 

23.05.2017, містобудівні умови та обмеження містять: 

1) назву об’єкта будівництва, що повинна відображати вид будівництва 

та місце розташування об’єкта; 

2) інформацію про замовника; 

3) відповідність на дату надання містобудівних умов та обмежень 

цільового та функціонального призначення земельної ділянки містобудівній 

документації на місцевому рівні; 

4) гранично допустиму висотність будинків, будівель та споруд у 

метрах; 

5) максимально допустимий відсоток забудови земельної ділянки; 

6) максимально допустиму щільність населення в межах житлової 

забудови відповідної житлової одиниці (кварталу, мікрорайону); 

7) мінімально допустимі відстані від об’єкта, що проектується, до 

червоних ліній, ліній регулювання забудови, існуючих будинків та споруд; 

8) планувальні обмеження (охоронні зони пам’яток культурної 

спадщини, межі історичних ареалів, зони регулювання забудови, зони 

охоронюваного ландшафту, зони охорони археологічного культурного шару, в 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2059-19/paran558#n558
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2059-19/paran558#n558
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межах яких діє спеціальний режим їх використання, охоронні зони об’єктів 

природно-заповідного фонду, прибережні захисні смуги, зони санітарної 

охорони); 

9) охоронні зони об’єктів транспорту, зв’язку, інженерних комунікацій, 

відстані від об’єкта, що проектується, до існуючих інженерних мереж. 

Перелік зазначених умов є вичерпним. 

Після набрання чинності ДБН Б.1.1-22:2017 "Склад та зміст плану 

зонування території", деякі позиції було уточнено.  

Г-2 - громадські зони 

Таблиця 9.3.1 

Г-2-1, ПГ-2-1 

зона розташування об’єктів громадського обслуговування 

№№ Найменування вимог та 

 обмежень 

Вимоги та обмеження 

(опис та посилання) 

1 Відповідність на дату надання 

містобудівних умов та обмежень 

цільового та функціонального 

призначення земельної ділянки 

містобудівній документації на 

місцевому рівні 

Функціональне призначення території 

відповідно до затвердженої містобудівної 

документації: генерального плану міста – 

громадської забудови 

 

2 Гранично поверховість, або висота 

будівель та споруд у метрах 

До 3 поверхів 

3 Максимальний коефіцієнт забудови, 

% 

Відповідно до Державних будівельних норм 

за видами забудови  

4 Мінімальний коефіцієнт озеленення 25% (ДБН Б.2.2-12:2019, п. 6.2.13) 

5 Мінімальна кількість м/м для 

зберігання індивідуального 

транспорту, (одиниці) 

Відповідно до ДБН Б.2.2-12:2019, табл. 10.7. 

Згідно проекту генерального плану: 

Заклади торгівлі – 3 м/м 

Заклади громадського харчування – 3 м/м 

Заклад побутового обслуговування – 1 м/м 

6 Мінімально допустимі відстані від 

об’єкта, що проектується, до 

червоних ліній, ліній регулювання 

забудови, існуючих будинків та 

споруд 

Відповідно до ДБН Б.2.2-12:2019, табл. 9.1: 

до червоних ліній – 5 м 

до стін житлових будинків – 25 м 

7 Планувальні обмеження (охоронні 

зони пам’яток культурної 

спадщини, межі історичних ареалів, 

зони регулювання забудови, зони 

охоронюваного ландшафту, зони 

охорони археологічного 

Відповідно матеріалів генерального плану 

с. Вигівка зона Г-2-1, ПГ-2-1, знаходиться 

частково в СЗЗ кладовища, що не 

суперечить п. 5.12 Державних санітарних 

правил планування та забудови населених 

пунктів (затверджено Наказом Міністерства 
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№№ Найменування вимог та 

 обмежень 

Вимоги та обмеження 

(опис та посилання) 

культурного шару, в межах яких діє 

спеціальний режим їх 

використання, охоронні зони 

об’єктів природно-заповідного 

фонду, прибережні захисні смуги, 

зони санітарної охорони) 

охорони здоров’я Україна від 19.06.1996 

№ 173) 

8 Охоронні зони об’єктів транспорту, 

зв’язку, інженерних комунікацій, 

відстані від об’єкта, що 

проектується, до існуючих 

інженерних мереж 

Згідно ДБН Б.2.2-12:2019, додаток И.1, та 

"Схеми проектних планувальних обмежень" 

в складі проекту генерального плану 

с.Вигівка 

9 Мінімальна площа земельної 

ділянки  

Згідно ДБН Б.2.2-12:2019,  додаток Е.4 

 

Таблиця 9.3.2 

Г-3-1, ПГ-3-1 

Зона розташування шкіл та дитячих дошкільних закладів (ДДЗ) 

№№ 
Найменування вимог та 

обмежень 

Вимоги та обмеження 

(опис та посилання) 

1 Відповідність на дату надання 

містобудівних умов та обмежень 

цільового та функціонального 

призначення земельної ділянки 

містобудівній документації на 

місцевому рівні 

Функціональне призначення території 

відповідно до містобудівної документації - 

генерального плану міста: дитячий 

дошкільний заклад, загальноосвітня 

школа – І ступеню 

2 Гранична поверховість, або висота 

будівель та споруд у метрах 

ДБН В.2.2-3:2018, п.6.9 

ДБН В.2.2-4:2018, п.6.2 

3 Максимальний коефіцієнт 

забудови, % 

50% 

4 Мінімальний коефіцієнт 

озеленення, % 

45% 

5 Максимальна висота огорожі 1,2 м – ДБН В.2.2-4:2018, п. 5.6. 

6 Мінімально допустимі відстані від 

об’єкта, що проектується, до 

червоних ліній, ліній регулювання 

забудови, існуючих будинків та 

споруд 

Відстань від будівель дитячих дошкільних 

закладів до червоної лінії повинна бути не 

менше 25 м, при розташуванні цих закладів 

у громадському центрі села допускається 

зменшувати відстань до 10 м, до стін 

житлового будинку з вікнами - не менше 

10 м (ДБН В.2.2-3:2018 пп.5.2, 5.3), із 

забезпеченням тривалості інсоляції 

приміщень та території ДДЗ та ЗШ - 3 год. 

безперервної інсоляції відповідно до 

ДБН В.2.5-28-2006 
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№№ 
Найменування вимог та 

обмежень 

Вимоги та обмеження 

(опис та посилання) 

7 Планувальні обмеження (охоронні 

зони пам’яток культурної 

спадщини, межі історичних ареалів, 

зони регулювання забудови, зони 

охоронюваного ландшафту, зони 

охорони археологічного 

культурного шару, в межах яких діє 

спеціальний режим їх 

використання, охоронні зони 

об’єктів природно-заповідного 

фонду, прибережні захисні смуги, 

зони санітарної охорони) 

На Схемі проектних планувальних 

обмежень в складі проекту генерального 

плану існуюча територія ДДЗ по вул. 

Проектна, 8 була приведена у відповідність 

до Державних санітарних правил 

планування та забудови населених пунктів 

(затверджено Наказом Міністерства 

охорони здоров’я Україна від 19.06.1996 

№ 173), в зв'язку із розташуванням в ССЗ 

100 м від закритого кладовища. 

Реконструкція та експлуатація вказаного 

об'єкту та початкової школи, що 

знаходяться в СЗЗ кладовища, до закінчення 

кладовищного періоду, можлива тільки 

після погодження з 

Держпродспоживслужбою за умови 

забезпечення закладу централізованим 

водопостачанням та каналізацією 
8 Охоронні зони об’єктів транспорту, 

зв’язку, інженерних комунікацій, 

відстані від об’єкта, що 

проектується, до існуючих 

інженерних мереж 

Згідно ДБН Б.2.2-12:2019, розділ 11, 

"Інженерна інфраструктура" та  додатку  

И.1, розділ 10  "Транспортна 

інфраструктура",  Державних санітарних 

правил планування та забудови населених 

пунктів (затверджено Наказом Міністерства 

охорони здоров’я Україна від 19.06.1996 

№ 173) та "Схеми проектних планувальних 

обмежень" в складі проекту генерального 

плану села Вигівка 
9 Мінімальна площа земельної 

ділянки  

ДБН Б.2.2-12:2019, п.1, додаток Е.4 

 
 

Таблиця 9.3.3 

Г-4-1 - спортивна зона (реконструкція) 

№№ 
Найменування вимог та 

обмежень 

Вимоги та обмеження 

(опис та посилання) 

1 Відповідність на дату надання 

містобудівних умов та обмежень 

цільового та функціонального 

призначення земельної ділянки 

містобудівній документації на 

місцевому рівні 

Функціональне призначення території 

відповідно до містобудівної документації: 

генерального плану села – території 

спортивних об'єктів 

2 Гранично поверховість, або висота 

будівель та споруд у метрах 
– 

3 Максимальний коефіцієнт 

забудови, % 

Визначається відповідно до Державних 

будівельних норм щодо спортивних споруд, 

ДБН В.2.2-13-2003 
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№№ 
Найменування вимог та 

обмежень 

Вимоги та обмеження 

(опис та посилання) 

4 Мінімальний коефіцієнт 

озеленення, % 

Визначається відповідно до Державних 

будівельних норм щодо спортивних споруд, 

ДБН В.2.2-13-2003 

6 Мінімально допустимі відстані від 

об’єкта, що проектується, до 

червоних ліній, ліній регулювання 

забудови, існуючих будинків та 

споруд 

– 

7 Планувальні обмеження (охоронні 

зони пам’яток культурної 

спадщини, межі історичних ареалів, 

зони регулювання забудови, зони 

охоронюваного ландшафту, зони 

охорони археологічного 

культурного шару, в межах яких діє 

спеціальний режим їх 

використання, охоронні зони 

об’єктів природно-заповідного 

фонду, прибережні захисні смуги, 

зони санітарної охорони); 

Згідно "Схеми проектних планувальних 

обмежень" в складі проекту генерального 

плану села 

8 Охоронні зони об’єктів транспорту, 

зв’язку, інженерних комунікацій, 

відстані від об’єкта, що 

проектується, до існуючих 

інженерних мереж. 

– 

9 Мінімальна кількість машиномісць ДБН Б.2.2-12:2019, п.10.8.10, табл.10.7 

 

Таблиця 9.3.4 

Г-4-1, ПГ-4-2 

зона розташування проектних культурно-мистецьких та  

спортивних закладів 

№№ Найменування вимог та обмежень Вимоги та обмеження 

(опис та посилання) 

1 Відповідність на дату надання 

містобудівних умов та обмежень 

цільового та функціонального 

призначення земельної ділянки 

містобудівній документації на 

місцевому рівні 

Функціональне призначення території 

відповідно до генерального плану села – 

території громадської забудови 

2 Гранично поверховість, або висота 

будівель та споруд у метрах 

До 3 поверхів 

3 Максимальний коефіцієнт забудови, 

% 

– 

4 Мінімальний коефіцієнт озеленення, 

% 

25%  (ДБН Б.2.2-12:2019, п.6.2.13) 



135 

 

 

№№ Найменування вимог та обмежень Вимоги та обмеження 

(опис та посилання) 

5 Максимальна висота огорожі, м – 

6 Мінімальна кількість машиномісць Відповідно до ДБН Б.2.2-12:2019, 

п. 10.8.10, табл. 10.7: 

клуб, бібліотека – 20 м/м 

центр дозвілля – 18 м/м 

7 Мінімально допустимі відстані від 

об’єкта, що проектується, до червоних 

ліній, ліній регулювання забудови, 

існуючих будинків та споруд 

Відповідно до ДБН Б.2.2-12:2019, 

табл. 9.1: 

відстань до червоної лінії – 5 м  

до стін житлових будинків – 25 м  

8 Планувальні обмеження (охоронні 

зони пам’яток культурної спадщини, 

межі історичних ареалів, зони 

регулювання забудови, зони 

охоронюваного ландшафту, зони 

охорони археологічного культурного 

шару, в межах яких діє спеціальний 

режим їх використання, охоронні зони 

об’єктів природно-заповідного фонду, 

прибережні захисні смуги, зони 

санітарної охорони); 

Відповідно до "Схеми проектних 

планувальних обмежень" в складі 

генерального плану с.Вигівка проектні 

культурно-мистецькі та спортивні  

заклади знаходиться за межами СЗЗ та 

інших планувальних обмежень 

9 Охоронні зони об’єктів транспорту, 

зв’язку, інженерних комунікацій, 

відстані від об’єкта, що проектується, 

до існуючих інженерних мереж. 

Згідно ДБН Б.2.2-12:2019, додаток И.1, 

 та "Схеми проектних планувальних 

обмежень" в складі проекту генерального 

плану с.Вигівка  

10 Мінімальна площа земельної ділянки  ДБН Б.2.2-12:2019, додаток Е.4 

 

Ж-1 - зони садибної житлової забудови 
 

Таблиця 9.3.5 

Ж-1, ПЖ-1 

зони садибної житлової забудови 

№№ Найменування вимог та обмежень Вимоги та обмеження 

(опис та посилання) 

1 Відповідність на дату надання 

містобудівних умов та обмежень 

цільового та функціонального 

призначення земельної ділянки 

містобудівній документації на 

місцевому рівні 

Функціональне призначення території 

відповідно до генерального плану села - 

території садибної житлової забудови 

 

2 Гранично поверховість, або висота 

будівель та споруд у метрах 

Одноквартирні індивідуальні житлові 

будинки та котеджі (садибна забудова) до 

3 поверхів (ДБН Б.2.2-12:2019, табл. 6.1) 

3 Мінімальна або максимальна площа 

ділянки, га 

Максимальна площа ділянки до 0,25 га 
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№№ Найменування вимог та обмежень Вимоги та обмеження 

(опис та посилання) 

4 Мінімальна довжина лицьової 

сторони ділянки (по фронту вулиці),м 

До 25 м 

5 Мінімальна ширина (глибина) 

ділянки, м 

Мінімальна глибина ділянки – 50 м 

6 Щільність населення, осіб/га Відповідно до ДБН Б.1.1-22:2017, додаток 

В, ДБН Б.2.2-12:2019, п. 6.1.35, табл. 6.6:  

для садибної забудови при середньому 

складі сім'ї 3 особи – 9-12 осіб/га кількість 

ділянок на 1 га – 3-4 (ділянки) 

7 Максимальна висота огорожі, м До 1,5 м 

8 Мінімально допустимі відстані від 

об’єкта, що проектується, до 

червоних ліній, ліній регулювання 

забудови, житлових будинків до 

господарських будинків та споруд  

Мінімально допустима відстань від 

житлового будинку до червоних ліній -3 м 

(ДБН Б 2.2-12:2019, п. 6.1.33) 

Відстань від житлового будинку до 

господарських будівель та споруд 

відповідно до ДБН Б.2.2-12:2019, п. 6.1.41, 

табл. 6.7 

9 Планувальні обмеження (охоронні 

зони пам’яток культурної спадщини, 

межі історичних ареалів, зони 

регулювання забудови, зони 

охоронюваного ландшафту, зони 

охорони археологічного культурного 

шару, в межах яких діє спеціальний 

режим їх використання, охоронні 

зони об’єктів природно-заповідного 

фонду, прибережні захисні смуги, 

зони санітарної охорони); 

Згідно "Схеми проектних планувальних 

обмежень" в складі проекту генерального 

плану села Вигівка, ДБН Б.2.2-12:2019,  

розділ 11 "Інженерна інфраструктура", 

розділ 15  "Протипожежні вимоги", 

Державних санітарних правил планування 

та забудови населених пунктів 

(затверджено Наказом Міністерства 

охорони здоров’я Україна від 19.06.1996 

№ 173) 

10 Охоронні зони об’єктів транспорту, 

зв’язку, інженерних комунікацій, 

відстані від об’єкта, що проектується, 

до існуючих інженерних мереж. 

Згідно "Схеми проектних планувальних 

обмежень" в складі проекту генерального 

плану с. Вигівка, ДБН Б.2.2-12:2019,  

розділ 11 "Інженерна інфраструктура", 

додаток И.1 

 

Таблиця 9.3.6 

Жтн-1 

 підзона садибної забудови тимчасової невідповідності санітарним нормам 

№№ Найменування вимог та обмежень Вимоги та обмеження 

(опис та посилання) 

1 Відповідність на дату надання 

містобудівних умов та обмежень 

цільового та функціонального 

призначення земельної ділянки 

містобудівній документації на 

місцевому рівні 

Функціональне призначення території 

відповідно до генерального плану 

с. Вигівка - території існуючої садибної 

житлової забудови 
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№№ Найменування вимог та обмежень Вимоги та обмеження 

(опис та посилання) 

2 Гранично поверховість, або висота 

будівель та споруд у метрах 

Існуюча 

3 Мінімальна або максимальна площа 

ділянки, га 

Існуюча 

4 Мінімальна довжина лицьової 

сторони ділянки (по фронту 

вулиці), м 

Існуюча 

5 Мінімальна ширина (глибина) 

ділянки, м 

Існуюча 

6 Щільність населення, осіб/га Існуюча 

7 Максимальна висота огорожі Існуюча 

8 Мінімально допустимі відстані від 

об’єкта, що проектується, до 

червоних ліній, ліній регулювання 

забудови, житлових будинків до 

господарських будинків та споруд  

Існуюча 

9 Планувальні обмеження (охоронні 

зони пам’яток культурної спадщини, 

межі історичних ареалів, зони 

регулювання забудови, зони 

охоронюваного ландшафту, зони 

охорони археологічного культурного 

шару, в межах яких діє спеціальний 

режим їх використання, охоронні 

зони об’єктів природно-заповідного 

фонду, прибережні захисні смуги, 

зони санітарної охорони); 

Відповідно до "Схеми існуючих 

планувальних обмежень" знаходиться в 

СЗЗ - 300 м від діючого кладовища. Для 

забезпечення екологічного благополуччя 

населення, що проживає в межах вказаної 

зони, необхідно першочергове 

забезпечення централізованим 

водопостачанням та каналізацією, 

ДБН Б.2.2-12:2019, п. 14.11.4  

Після закінчення кладовищного періоду, 
не раніш, ніж через 20 років після 

останнього захоронення (Державні 

санітарні правила та норми "Гігієнічні 

вимоги щодо облаштування і 

утримання кладовищ в населених 

пунктах України", п.7.2, 

ДСанПіН 2.2.2.028-99) – тип зони 

змінеться з Жтн -1 на Ж-1. 
10 Охоронні зони об’єктів транспорту, 

зв’язку, інженерних комунікацій, 

відстані від об’єкта, що проектується, 

до існуючих інженерних мереж. 

Згідно "Схеми проектних планувальних 

обмежень" в складі проекту генерального 

плану с. Вигівка, ДБН Б.2.2-12:2019, 

розділ 11 "Інженерна інфраструктура" та 

додаток И.1. 
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Таблиця 9.3.7 

Жс-1  

підзона садибної забудови в межах санітарно-захисних зон 

№№ Найменування вимог та обмежень Вимоги та обмеження 

(опис та посилання) 

1 Відповідність на дату надання 

містобудівних умов та обмежень 

цільового та функціонального 

призначення земельної ділянки 

містобудівній документації на 

місцевому рівні 

Функціональне призначення території 

відповідно до генерального плану села – 

території існуючої садибної житлової 

забудови 

 

2 Гранично поверховість, або висота 

будівель та споруд у метрах 
– 

3 Мінімальна або максимальна площа 

ділянки, га – 

4 Мінімальна довжина лицьової 

сторони ділянки (по фронту 

вулиці), м 

– 

5 Мінімальна ширина (глибина) 

ділянки, м 
– 

6 Щільність населення, осіб/га – 

7 Максимальна висота огорожі, м – 

8 Мінімально допустимі відстані від 

об’єкта, що проектується, до 

червоних ліній, ліній регулювання 

забудови, житлових будинків до 

господарських будинків та споруд  

– 

9 Планувальні обмеження (охоронні 

зони пам’яток культурної спадщини, 

межі історичних ареалів, зони 

регулювання забудови, зони 

охоронюваного ландшафту, зони 

охорони археологічного культурного 

шару, в межах яких діє спеціальний 

режим їх використання, охоронні 

зони об’єктів природно-заповідного 

фонду, прибережні захисні смуги, 

зони санітарної охорони); 

Відповідно до "Схеми проектних 

планувальних обмежень" знаходиться в 

СЗЗ - 100 м від закритого кладовища 

(передбачено проектом генерального 

плану на розрахунковий строк, після 

закінчення кладовищного періоду, не 

раніш, ніж через 20 років після останнього 

захоронення (п. 7.2 Державні санітарні 

правила та норми "Гігієнічні вимоги щодо 

облаштування і утримання кладовищ в 

населених пунктах України" ДСанПіН 

2.2.2.028-99). Для забезпечення 

екологічного благополуччя населення, що 

проживає в межах вказаної зони, для 

скорочення СЗЗ кладовища необхідна 

розробка протифільтраційних заходів, 

першочергове забезпечення 

централізованим водопостачанням та 

каналізацією 

10 Охоронні зони об’єктів транспорту, 

зв’язку, інженерних комунікацій, 

Згідно "Схеми проектних планувальних 

обмежень» в складі проекту генерального 
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№№ Найменування вимог та обмежень Вимоги та обмеження 

(опис та посилання) 

відстані від об’єкта, що проектується, 

до існуючих інженерних мереж. 

плану села Вигівка, ДБН Б.2.2-12:2019  

розділу 11, "Інженерна інфраструктура" та 

Додатку И.1. 

 

Ландшафтно-рекреаційні зони 
 

Таблиця 9.3.8 

ПР-3-1 

зона озеленених територій загального користування 

№№ Найменування вимог та обмежень Вимоги та обмеження 

(опис та посилання) 

1 Відповідність на дату надання 

містобудівних умов та обмежень 

цільового та функціонального 

призначення земельної ділянки 

містобудівній документації на 

місцевому рівні 

Функціональне призначення території 

відповідно до генерального плану села – 

території зелених насаджень загального 

користування 

2 Гранично поверховість, або висота 

будівель та споруд у метрах 

В зв'язку з потраплянням прибережної 

захисної смуги та смуги відведення 

каналів в межі територій зелених 

насаджень загального користування 

будівництво капітальних споруд можливо 

за межами прибережних захисних смуг та 

смуг відведення каналів 

3 Максимальний коефіцієнт забудови, 

% 

4 % 

4 Мінімальний коефіцієнт озеленення, 

% 

 

Відповідно до "Правил утримання зелених 

насаджень у населених пунктах" (додатки 

5, 6, 7): 

Парки – 65 % 

Сквери – 75% 

Спортивні парки – 15% 

5 Максимальна висота огорожі, м Не нормується 

6 Мінімально допустимі відстані від 

об’єкта, що проектується, до 

червоних ліній, ліній регулювання 

забудови, існуючих будинків та 

споруд, м 

Мінімально допустимі відстані ПЗС 

ставків до житлової забудови – 25 м, 

смуги відведення каналів – 10 м, відстань 

до червоних ліній – відповідно до 

креслення "Генеральний план (основне 

креслення). Поперечні профілі вулиць" 

7 Планувальні обмеження (охоронні 

зони пам’яток культурної спадщини, 

межі історичних ареалів, зони 

регулювання забудови, зони 

охоронюваного ландшафту, зони 

охорони археологічного культурного 

шару, в межах яких діє спеціальний 

Прибережні захисні смуги 

від ставків – 25м 

Смуги відведення каналів – 10 м 
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№№ Найменування вимог та обмежень Вимоги та обмеження 

(опис та посилання) 

режим їх використання, охоронні 

зони об’єктів природно-заповідного 

фонду, прибережні захисні смуги, 

зони санітарної охорони) 

8 Охоронні зони об’єктів транспорту, 

зв’язку, інженерних комунікацій, 

відстані від об’єкта, що проектується, 

до існуючих інженерних мереж 

Відповідно ДБН В 2.3-5:2018, п. 11.2, 

щодо відстаней будинків та споруд, 

інженерних об’єктів до дерев і чагарників   

9 Мінімальна площа земельної ділянки 

озеленених територій загального 

користування  

Відповідно до класифікації та категорії 

об’єкту: 

Загального користування - 12 м на 

1 мешканця (ДБН Б.2.2-12:2019, табл. 8.1,) 

Парків – 2 га (ДБН Б.2.2-12:2019, п. 8.2.5); 

Спортивних – 1.5 га (площа стадіону) 

 

Таблиця 9.3.9 

ПРс -3-1 

озеленені території загального користування  

в межах прибережних захисних смуг та смуг відведення каналів 

№№ Найменування вимог та обмежень Вимоги та обмеження 

(опис та посилання) 

1 Відповідність на дату надання 

містобудівних умов та обмежень 

цільового та функціонального 

призначення земельної ділянки 

містобудівній документації на 

місцевому рівні 

Функціональне призначення території 

відповідно до проекту генерального плану 

с. Вигівка – зелені насадження загального 

користування 

  

2 Гранично поверховість, або висота 

будівель та споруд у метрах 

– 

3 Максимальний коефіцієнт забудови, 

% 

Не допускається (ДБН Б.2.2-12:2019, 

п. 14.2.5)  

4 Мінімальний коефіцієнт озеленення, 

% 

96% (як для лісопаркових територій) 

Згідно Закону України про благоустрій 

населених пунктів, ст. 22; Правил 

утримання зелених насаджень у населених 

пунктах 

5 Максимальна висота огорожі, м Не нормується 

6 Мінімально допустимі відстані від 

об’єкта, що проектується, до 

червоних ліній, ліній регулювання 

забудови, існуючих будинків та 

споруд, м 

Згідно "Схеми проектних планувальних 

обмежень" в складі проекту генерального 

плану с. Вигівка: 

Прибережна захисна смуга водного 

об’єкту (ставок) – 25 м 

Смуга відведення каналів – 10 м 

Протипожежна відстань від НПП 

"Галицький" – "Бурштинський ліс" – 50 м 

згідно ДБН Б.2.2-12:2019, п. 15.2.4. 
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№№ Найменування вимог та обмежень Вимоги та обмеження 

(опис та посилання) 

"Протипожежені вимоги" (як для 

мішаного лісу) 

7 Планувальні обмеження (охоронні 

зони пам’яток культурної спадщини, 

межі історичних ареалів, зони 

регулювання забудови, зони 

охоронюваного ландшафту, зони 

охорони археологічного культурного 

шару, в межах яких діє спеціальний 

режим їх використання, охоронні 

зони об’єктів природно-заповідного 

фонду, прибережні захисні смуги, 

зони санітарної охорони); 

Відповідно до "Схеми проектних 

планувальних обмежень": 

прибережні захисні смуги від ставків – 

25 м 

смуги відведення каналів – 10 м 

(розміри та режим використання 

земельних ділянок смуг відведення 

визначаються за проектами землеустрою, 

які розробляються і затверджуються в 

установленому порядку) 

8 Охоронні зони об’єктів транспорту, 

зв’язку, інженерних комунікацій, 

відстані від об’єкта, що проектується, 

до існуючих інженерних мереж. 

Відповідно ДБН В.2.3-5:2018, п.11.2, 

щодо відстаней будинків та споруд, 

інженерних об’єктів до дерев і чагарників 

 

Зони інженерної інфраструктури 
 

Таблиця 9.3.10 

ІН-1, ПІН-1  

територіальна зона головних об’єктів електромережі; 

ПІН-2 

зона головних об’єктів водопостачання, каналізації, зливової каналізації 

та газопостачання 
 

№№ Найменування вимог та обмежень Вимоги та обмеження 

(опис та посилання) 

1 Відповідність на дату надання 

містобудівних умов та обмежень 

цільового та функціонального 

призначення земельної ділянки 

містобудівній документації на 

місцевому рівні 

Функціональне призначення території 

відповідно генерального плану села – 

інженерної інфраструктури 

2 Гранично поверховість, або висота 

будівель та споруд у метрах 

Визначається відповідно до Державних 

будівельних норм для об’єктів, визначених 

в розділі переважних, супутніх і 

допустимих видів використання земельних 

ділянок для даних зон 

3 Максимальний коефіцієнт забудови, 

% 

відповідно до ДБН В.2.5-74:2013 

"Водопостачання. Зовнішні мережі та 

споруди", ДБН В.2.5-75:2013 "Каналізація. 

Зовнішні мережі та споруди" 

4 Мінімальний коефіцієнт озеленення, 

% 

– 

5 Максимальна висота огорожі, м відповідно до ДБН В.2.5-74:2013 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/print/T012768.html#453#453
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/print/T012768.html#1119#1119
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№№ Найменування вимог та обмежень Вимоги та обмеження 

(опис та посилання) 

"Водопостачання. Зовнішні мережі та 

споруди", ДБН В.2.5-75:2013 "Каналізація. 

Зовнішні мережі та споруди" 

6 Мінімально допустимі відстані від 

об’єкта, що проектується, до 

червоних ліній, ліній регулювання 

забудови, існуючих будинків та 

споруд, м 

Відступ від червоних ліній вулиць не 

менше 6 м, "Правил охорони електричних 

мереж", 

мінімально допустимі відстані від 

електричних мереж до будинків, споруд, 

дерев та інших зелених насаджень, а також 

від дротів повітряних ліній 

електропередачі до земельної і водної 

поверхні встановлюються нормативними 

актами Міненерго 

 

7 Планувальні обмеження (охоронні 

зони пам’яток культурної спадщини, 

межі історичних ареалів, зони 

регулювання забудови, зони 

охоронюваного ландшафту, зони 

охорони археологічного культурного 

шару, в межах яких діє спеціальний 

режим їх використання, охоронні 

зони об’єктів природно-заповідного 

фонду, прибережні захисні смуги, 

зони санітарної охорони) 

Відповідно "Схеми проектних 

планувальних обмежень" в складі проекту 

генерального плану с. Вигівка 

Охоронні зони для повітряних ліній 

напругою 

- 10 кВ – 10 м  

- 35 кВ – 15 м  

- 110 кВ – 20 м  

- 150, 220 кВ – 25 м  

- 330 кВ – 30 м  

Каналізаційна насосна станція потужністю 

до 200 м
3
/добу – 15м 

Каналізаційні очисні споруди повного 

біологічного очищення типу "BIOTAL" – 

15 м 

Локальні очисні споруди дощової 

каналізації – 20 м 

Водозабірні споруди (І пояс зони 

санітарної охорони) – 50 м 

ГРП – 10 м 

8 Мінімальна площа земельної ділянки  Визначається відповідно до Державних 

будівельних норм для об’єктів, визначених 

в розділі переважних, супутніх і 

допустимих видів використання земельних 

ділянок для даних зон 

9 Мінімальна кількість машиномісць  Визначається відповідно до Державних 

будівельних норм для окремих об’єктів 

 

Містобудівні умови та обмеження забудови території (земельної 

ділянки) не встановлюються у разі реконструкції підземних, наземних та 

повітряних інженерних мереж та споруд до цих мереж у межах відведення 

земельних ділянок без зміни цільового та функціонального призначення без 

зміни зовнішніх параметрів 
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Комунально-складські зони  
 

Таблиця 9.3.11 

КС-3-1, ПКС-3-1 

зона розташування кладовищ 

№№ Найменування вимог та обмежень Вимоги та обмеження 

(опис та посилання) 

1 Відповідність на дату надання 

містобудівних умов та обмежень 

цільового та функціонального 

призначення земельної ділянки 

містобудівній документації на 

місцевому рівні 

Функціональне призначення території 

відповідно до генерального плану міста – 

території кладовищ 
 

2 Гранично поверховість, або висота 

будівель та споруд у метрах 

Відповідно до ДБН Б.2.2-12:2019, п. 4.4.8 

3 Максимальний коефіцієнт площі 

поховань, % 

70% загальної площі кладовища 

4 Мінімальний коефіцієнт озеленення, 

% 

15% загальної площі кладовища 

5 Максимальна висота огорожі, м Огородження території кладовища треба 

виконувати зі збірного залізобетону, 

керамічних блоків, металевих чи інших 

конструкцій заввишки не менше ніж 1,6 м 

по всьому периметру кладовища, або  

допускається влаштовувати у вигляді 

зеленої огорожі з деревних і чагарникових 

порід і ровом завглибшки від 60 см до 80 

см, за можливості, зі земляним валом 

6 Мінімально допустимі відстані від 

об’єкта, що проектується, до 

червоних ліній, ліній регулювання 

забудови, існуючих будинків та 

споруд 

Відповідно до ДБН Б.2.2-12:2019, табл. 9.1, 

при наявності червоних ліній, відстань від 

кладовища – 6 м 

7 Планувальні обмеження (охоронні 

зони пам’яток культурної спадщини, 

межі історичних ареалів, зони 

регулювання забудови, зони 

охоронюваного ландшафту, зони 

охорони археологічного культурного 

шару, в межах яких діє спеціальний 

режим їх використання, охоронні 

зони об’єктів природно-заповідного 

фонду, прибережні захисні смуги, 

зони санітарної охорони); 

– 

8 Мінімальна площа земельної ділянки  Згідно ДБН Б.2.2-12:2019, додаток Е.4, 

п. 69, відповідно до розрахунків проекту 

генерального плану с. Вигівка 

9 Мінімальна кількість машиномісць  Не нормується 
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Таблиця 9.3.12 

ПКС-5 

розміщення об'єктів V класу санітарної класифікації 

№№ Найменування вимог та обмежень Вимоги та обмеження 

(опис та посилання) 

1 Відповідність на дату надання 

містобудівних умов та обмежень 

цільового та функціонального 

призначення земельної ділянки 

містобудівній документації на 

місцевому рівні 

Функціональне призначення території 

відповідно до генерального плану 

с. Вигівка – виробничі, комунально-

складські території та території 

інженерної інфраструктури. 
 

2 Гранично поверховість, або висота 

будівель та споруд у метрах 

Визначається відповідно до Державних 

будівельних норм для об’єктів, визначених 

в розділі переважних, супутніх і 

допустимих видів використання земельних 

ділянок для даної зони та містобудівного 

розрахунку  

3 Максимальний коефіцієнт забудови, 

% 

Відповідно до ДБН Б.2.2-12:2019, додаток 

Г.2, та генерального плану підприємства 

4 Мінімальний коефіцієнт озеленення, 

% 

 

15 % загальної площі території 

підприємства, 

Згідно Закону України "Про благоустрій 

населених пунктів" ст. 24,  

"Правил утримання зелених насаджень у 

населених пунктах" 

5 Максимальна висота огорожі, м До 1,5 м 

6 Мінімально допустимі відстані від 

об’єкта, що проектується, до 

червоних ліній, ліній регулювання 

забудови, існуючих будинків та 

споруд 

Відповідно до ДБН Б.2.2-12:2019, розділ 7 

"Виробничі території": 

до червоних ліній– 6 м, 

до існуючих будинків та споруд – 50 м. 

7 Планувальні обмеження (охоронні 

зони пам’яток культурної спадщини, 

межі історичних ареалів, зони 

регулювання забудови, зони 

охоронюваного ландшафту, зони 

охорони археологічного культурного 

шару, в межах яких діє спеціальний 

режим їх використання, охоронні 

зони об’єктів природно-заповідного 

фонду, прибережні захисні смуги, 

зони санітарної охорони); 

Знаходиться в СЗЗ кладовища, 

допускається розміщення відповідно до 

ДБН Б.2.2-12:2019, п.7.6.6  

10 Мінімальна кількість машиномісць  Згідно ДБН Б.2.2-12:2019, п.10.8.12, 

табл.10.8  
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Виробничі зони 
 

Таблиця 9.3.13 

ПВ-5 

зона розміщення підприємств V класу шкідливості 

№№ Найменування вимог та обмежень Вимоги та обмеження 

(опис та посилання) 

1 Відповідність на дату надання 

містобудівних умов та обмежень 

цільового та функціонального 

призначення земельної ділянки 

містобудівній документації на 

місцевому рівні 

Функціональне призначення відповідно до 

генерального плану с. Вигівка – 

виробничі, комунально-складські 

території та території інженерної 

інфраструктури. 
 

2 Гранично поверховість, або висота 

будівель та споруд у метрах 

Згідно генерального плану підприємства, 

містобудівних розрахунків,   

ДБН В.1.2-7-2008 "Основні вимоги до 

будівель і споруд. Пожежна безпека", 

відповідно до перед проектних розробок 

та згідно з профільним ДБН за типом 

об’єкту та ДБН Б.2.2-12:2019, розділ 7 

"Виробничі території" 

3 Максимальний коефіцієнт забудови, 

% 

Відповідно до ДБН Б.2.2-12:2019, додаток 

Г.2, та генерального плану підприємства  

4 Мінімальний коефіцієнт озеленення, 

% 

 

15 % загальної площі території 

підприємства, 

Згідно Закону України "Про благоустрій 

населених пунктів", ст. 24,  

"Правил утримання зелених насаджень у 

населених пунктах" 

5 Максимальна висота огорожі До 1,5 м 

6 Мінімально допустимі відстані від 

об’єкта, що проектується, до 

червоних ліній, ліній регулювання 

забудови, існуючих будинків та 

споруд 

Відповідно до ДБН Б.2.2-12:2019, розділ 7 

"Виробничі території": 

до червоних ліній – 6 м 

до існуючих будинків та споруд – 50 м 

7 Планувальні обмеження (охоронні 

зони пам’яток культурної спадщини, 

межі історичних ареалів, зони 

регулювання забудови, зони 

охоронюваного ландшафту, зони 

охорони археологічного культурного 

шару, в межах яких діє спеціальний 

режим їх використання, охоронні 

зони об’єктів природно-заповідного 

фонду, прибережні захисні смуги, 

зони санітарної охорони); 

Знаходиться в СЗЗ кладовища, 

допускається розміщення відповідно до 

ДБН Б.2.2-12:2019, п.7.6.6 

8 Мінімальна кількість машино-місць  Згідно ДБН Б.2.2-12:2019, п.10.8.12, 

табл.10.8, 
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Спеціальні зони 

Таблиця 9.3.14 

С-4- Зона озеленення спеціального призначення в охоронній зоні ЛЕП 

ПСВ-2 Зона озеленення спеціального призначення в санітарно-захисних 

та охоронних зонах проектних об'єктів 

№№ Найменування вимог та обмежень Вимоги та обмеження 

(опис та посилання) 

1 Відповідність на дату надання 

містобудівних умов та обмежень 

цільового та функціонального 

призначення земельної ділянки 

містобудівній документації на 

місцевому рівні 

Функціональне призначення території 

відповідно генерального плану с. Вигівка – 

території зелених насаджень 

спеціального призначення 

2 Гранично поверховість, або висота 

будівель та споруд у метрах 

Відповідно до проектів. 

Допускається розміщення об'єктів 

відповідно до ДБН Б.2.2-12:2019, пп.7.6.6, 

7.6.8 

3 Максимальний коефіцієнт забудови, 

% 

10 % території СЗЗ; 

(ДБН Б.2.2-12:2019, п.7.6.8) 

4 Озеленення 

 

В межах території санітарно-захисної зони 

завширшки 100 м і більше з боку 

сельбищної території передбачається смуга 

деревно-чагарникових насаджень 

завширшки 50 м 

завширшки до 100 м – не менше 20 м 

Вздовж межі території виробничої зони,  

передбачається улаштування смуг зелених 

насаджень завширшки не менше 5 м. 

Зелені насадження для захисту 

водозабірних споруд з підземних джерел 

розмiщуються на межі першого поясу зони 

санітарної охорони на відстані не менше 

30 м від підземного 

джерела і водозабірних споруд 

(ДБН Б.2.2-12:2019, п.7.6.8) 

5 Максимальна висота огорожі, м Відповідно до проектів 

6 Мінімально допустимі відстані від 

об’єкта, що проектується, до 

червоних ліній, ліній регулювання 

забудови, існуючих будинків та 

споруд 

Згідно "Схеми проектних планувальних 

обмежень" в складі проекту генерального 

плану с. Вигівка 

  7 Планувальні обмеження (охоронні 

зони пам’яток культурної спадщини, 

межі історичних ареалів, зони 

регулювання забудови, зони 

охоронюваного ландшафту, зони 

охорони археологічного культурного 

Визначаються за ДБН Б.2.2-12:2019, 

п.14.11.2, п.1 додатку Д; 

Кладовище (закрите) – 100 м 

Кладовище (нове) – 300 м 

Каналізаційна насосна станція потужністю 

до 200 м
3
/добу – 15 м 
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№№ Найменування вимог та обмежень Вимоги та обмеження 

(опис та посилання) 

шару, в межах яких діє спеціальний 

режим їх використання, охоронні 

зони об’єктів природно-заповідного 

фонду, прибережні захисні смуги, 

зони санітарної охорони); 

Каналізаційні очисні споруди повного 

біологічного очищення типу "BIOTAL" – 

15 м 

Локальні очисні споруди дощової 

каналізації – 20 м 

Водозабірні споруди (І пояс зони 

санітарної охорони) – 50 м 

ГРП – 10 м 

Охоронні зони для повітряних ліній 

напругою 

- 10 кВ – 10 м  

- 35 кВ – 15 м  

- 110 кВ – 20 м  

- 150, 220 кВ – 25 м  

- 330 кВ – 30 м  

Прибережні захисні смуги від ставків – 

25 м; 

смуги відведення каналів – 10 м. (розміри 

та режим використання земельних ділянок 

смуг відведення визначаються за 

проектами землеустрою, які 

розробляються і затверджуються в 

установленому порядку) 
8 Мінімальна кількість машиномісць   

 

Зона сільськогосподарського призначення 

Таблиця 9.3.15 

СВ-1- Зона земель сільськогосподарського призначення 

ПСВ-2 Зона проектних підприємств сільськогосподарського призначення 

№№ Найменування вимог та обмежень Вимоги та обмеження 

(опис та посилання) 

1 Відповідність на дату надання 

містобудівних умов та обмежень 

цільового та функціонального 

призначення земельної ділянки 

містобудівній документації на 

місцевому рівні 

Функціональне призначення території 

відповідно до затвердженої містобудівної 

документації генерального плану 

с. Вигівка, детальних планів території – 

території сільськогосподарського 

виробництва; 

2 Гранично поверховість, або висота 

будівель та споруд у метрах 

Згідно передпроектних розробок 

генерального плану підприємства, 

ДБН Б.2.2-12:2019, розділ 7.6 "Зона 

сільськогосподарських виробничих 

територій,  

ДБН В.1.2-7-2008 "Основні вимоги до 

будівель і споруд. Пожежна безпека" та 

згідно з профільним ДБН за типом об’єкту.  



148 

 

 

№№ Найменування вимог та обмежень Вимоги та обмеження 

(опис та посилання) 

3 Мінімальний коефіцієнт забудови, %  Не менше 56 %, відповідно до ДБН Б.2.2-

12:2019, додаток Г.2 

та передпроектних розробок  

4 Мінімальний коефіцієнт озеленення, 

% 

Відповідно до проектів генеральних планів 

окремих об’єктів  

5 Максимальна висота огорожі, м Відповідно до передпроектних розробок з 

урахуванням спеціалізованих норм 

6 Мінімально допустимі відстані від 

об’єкта, що проектується, до 

червоних ліній, ліній регулювання 

забудови, існуючих будинків та 

споруд 

Відповідно до проекту генерального плану 

с. Вигівка 

7 Планувальні обмеження (охоронні 

зони пам’яток культурної спадщини, 

межі історичних ареалів, зони 

регулювання забудови, зони 

охоронюваного ландшафту, зони 

охорони археологічного культурного 

шару, в межах яких діє спеціальний 

режим їх використання, охоронні 

зони об’єктів природно-заповідного 

фонду, прибережні захисні смуги, 

зони санітарної охорони); 

Знаходиться в СЗЗ кладовища, 

допускається розміщення після 

погодження з Держпродспоживслужбою. 

8 Мінімальна кількість машиномісць  

 

Визначається в залежності від 

технологічного процесу, згідно з 

профільним ДБН за типом об’єкту. 

 

 

Зони транспортної інфраструктури 
 

Таблиця 9.3.15 

ПТР-1-3 

зона розміщення проектних АЗС, СТО 

№№ Найменування вимог та обмежень Вимоги та обмеження 

(опис та посилання) 

1 Відповідність на дату надання 

містобудівних умов та обмежень 

цільового та функціонального 

призначення земельної ділянки 

містобудівній документації на 

місцевому рівні 

Функціональне призначення території 

відповідно генерального плану с. Вигівка – 

території дорожнього сервісу 

2 Гранично поверховість, або висота 

будівель та споруд у метрах 

1 поверх  

 

3 Максимальний коефіцієнт забудови, 

% 

– 
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№№ Найменування вимог та обмежень Вимоги та обмеження 

(опис та посилання) 

4 Мінімальний коефіцієнт озеленення, 

% 

 

– 

5 Максимальна висота огорож, м Відповідно до ДБН Б.2.2-12:2019, п.10.8.2 

6 Мінімально допустимі відстані від 

об’єкта, що проектується, до 

червоних ліній, ліній регулювання 

забудови, існуючих будинків та 

споруд 

Відстань до червоних ліній згідно "Схеми 

проектних планувальних обмежень" в 

складі проекту генерального плану 

с. Вигівка:  

відстань наземних споруд АЗС до проїзної 

частини – 10 м 

відстань до існуючих житлових  та інших 

будинків  – 50 м 

  7 Планувальні обмеження (охоронні 

зони пам’яток культурної спадщини, 

межі історичних ареалів, зони 

регулювання забудови, зони 

охоронюваного ландшафту, зони 

охорони археологічного культурного 

шару, в межах яких діє спеціальний 

режим їх використання, охоронні 

зони об’єктів природно-заповідного 

фонду, прибережні захисні смуги, 

зони санітарної охорони); 

Розмір СЗЗ - 50 м  

відповідно до ДБН Б.2.2-12:2019, п.10.8.28    

 

Розміщення згідно ДБН Б.2.2-12:2019, 

п.10.8.29   

8 Охоронні зони об’єктів транспорту, 

зв’язку, інженерних комунікацій, 

відстані від об’єкта, що проектується, до 

існуючих інженерних мереж. 

Згідно "Схеми проектних планувальних 

обмежень" в складі проекту генерального 

плану с. Вигівка,  

ДБН Б 2.2-12:2019, розділ 11 "Інженерна 

інфраструктура" та додаток И.1. 
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IІІ. ДОДАТКИ 


