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ВСТУП 

 Містобудівна документація Внесення змін до генерального плану 

селища міського типу Калинівка Васильківського району Київської області 

виконаний ТОВ «ПРОЕКТГЕНПЛАН» на замовлення та відповідно до 

завдання Калинівської селищної ради Васильківського району Київської 

області (договір № 27/07 ГП від 28.07.2016 року) згідно рішення сьомої 

сесії VII скликання Калинівської селищної ради від 27 липня 2016 року  

№ 178-08-VII. 

 Генеральний план є основною містобудівною документацією, що 

визначає принципові вирішення розвитку, планування, забудови й іншого 

використання території селища та розробляється і затверджується в 

інтересах мешканців смт Калинівка з урахуванням державних, 

громадських та приватних інтересів. 

 Проект виконано відповідно до Земельного кодексу України, 

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

«Про регулювання містобудівної діяльності», «Про Генеральну схему 

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

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

навколишнього природного середовища», «Про природно-заповідний 

фонд», нормативно-правових актів та нормативно-методичних положень 

Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-

комунального господарства України (Державного комітету України з 

будівництва та архітектури). 

 Вихідними даними для розроблення генерального плану слугували: 

дані топографічного знімання території у масштабі 1:2000 у державній 

геодезичній системі координат УСК-2000, виконані 

ТОВ «ГЕОПОЛІТИКА» у 2016 році; дані Державного земельного кадастру 

щодо наявності земель та розподіл їх за власниками землі, 

землекористувачами, угіддями та видами економічної діяльності; дані 

Калинівської селищної ради про розвиток господарства селища, наявність 

житлового фонду; пропозиції органів місцевого самоврядування, органів 

виконавчої влади на місцях та окремих служб щодо соціально-

економічного та територіального розвитку селища; інші документи та 

матеріали, надані селищною радою. 

 При розробці проекту Генерального плану враховані: 

- Проект внесення змін до генерального плану смт Калинівка 

Васильківського району Київської області, розроблений 

ДП «Український державний науково-дослідний інститут 

проектування міст «ДІПРОМІСТО» імені Ю.М. Білоконя, 2011 рік; 
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- Детальний план території південно-західної частини селища (район 

«Сучки»), розроблений ДП «Український державний науково-

дослідний інститут проектування міст «ДІПРОМІСТО» 

імені Ю.М.Білоконя, 2011 рік; 

- Детальний план території «Формування і впорядкування забудови та 

благоустрою з визначенням містобудівних умов та обмежень 

центральної частини (вул. Центральна) в смт Калинівка 

Васильківського району Київської області», розроблений  

ТОВ «Ідеал-Центр Плюс»; 

- Формування території житлової і громадської забудови та об'єктів 

інфраструктури з визначенням містобудівних потреб 

в смт Калинівка Васильківського району Київської області. 

- Детальний план території будівництва та обслуговування об’єкта 

дорожного сервісу – автозаправочного комплексу з газовим 

заправочним модулем та магазином-операторної по вул. Залізничній 

у смт Калинівка Васильківського району Київської області  

- Проектна документація «Будівництво нової газонаповнювальної 

станції (ГНС) скрапленого вуглеводневого газу (СВГ) на земельній 

ділянці ТОВ «АС ІНВЕСТМЕНТ» по вул. Залізнична, 55 в  

смт Калинівка Васильківського району Київської області», 

розроблений ТОВ «Укрпроект-Енерго»; 

- Детальний план території індивідуальної житлової забудови в 

смт Калинівка Васильківського району Київської області», 

розроблений ТОВ «Академія Архітектури»; 

- ДПТ в межах вул. Сонячна та вул. Нова. «Детальний план території 

індивідуальної житлової забудови в смт Калинівка Калинівської 

селищної ради Васильківського району Київської області» 

- Проект плану парку Слави (ставок) вул. Паркова в смт Калинівка 

Васильківського району Київської області. 

- Робочий проект оцінки впливу на навколишнє середовище, 

розроблений ДП «Укрводсервіс», 2015 рік; 

- Черговий кадастровий план земельної ділянки ТОВ «ЕПІЦЕНТР К» 

кадастровий номер 3221455800:07:003:0009 

- Черговий кадастровий план земельної ділянки ТОВ «ЕПІЦЕНТР К» 

кадастровий номер 3221455800:07:003:0015 

- Черговий кадастровий план земельної ділянки ТОВ «ЕПІЦЕНТР К» 

кадастровий номер 3221455800:07:003:0036 
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- Черговий кадастровий план земельної ділянки ТОВ «ЕПІЦЕНТР К» 

кадастровий номер 3221455800:07:003:0039 

- Технічна документація з нормативної грошової оцінки земель 

селища міського типу Калинівка Васильківського району Київської 

області, розроблена ДП «Головним науково-дослідним», 2016 рік. 

 Внесенням змін до генерального плану смт Калинівка визначено: 

- території, які необхідні для подальшого розвитку населеного пункту, 

а також пропозиції щодо змін меж населеного пункту; 

- 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,  

- напрями розвитку інженерної інфраструктури, інженерної 

підготовки і благоустрою; 

- заходи з охорони навколишнього природного середовища, охорони 

та збереження культурної спадщини. 

 Основні показники генерального плану селища міського типу 

Калинівка відповідно до завдання розраховані на двадцятирічний період. 

 Внесенням змін до генерального плану виконано у відповідності до 

вимог Державних будівельних норм України ДБН Б.1.1-15:2012 «Склад та 

зміст генерального плану населеного пункту», ДБН Б.2.2-12:2018 

«Планування і забудова територій» та ДСН 173-96 «Державні санітарні 

правила планування та забудови населених пунктів» та інших нормативних 

документів. 

 Проект внесення змін до генерального плану виконано з 

урахуванням даних державного земельного кадастру на паперових і 

електронних носіях на оновленій картографічній основі в цифровій формі 

як набори профільних геопросторових даних і єдиній системі класифікації 

та кодування об’єктів будівництва для формування баз даних 

містобудівного кадастру. 
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1. МІСЦЕ НАСЕЛЕНОГО ПУНКТУ У СИСТЕМІ РОЗСЕЛЕННЯ 

1.1. Економіко-географічне положення 

 Селище міського типу Калинівка є центром Калинівської селищної 

ради Васильківського району Київської області. Калинівська селищна рада 

була заснована в 1958 році.  

 Загальна кількість постійного населення селища на початок 2016 р. 

склала 6582 особи (або 5,6 % населення Васильківського району з 

урахуванням м. Васильків). Площа території смт Калинівка 

Васильківського району Київської області на сьогодні складає 828,5 га (за 

даними державного земельного кадастру). 

 Калинівка розташована в західній частині Васильківського району  

(8 км від районного центру м. Васильків) в південно-західному напрямку 

від м. Київ на залізничній магістралі Київ-Фастів (35 км від Києва та  

27 км від Фастова). 

 Територія селища розташована у лісостеповій рівнинній частині в 

межиріччі річок Ірпінь і Стугна в районі витоку річки Бобриця (правої 

притоки р. Ірпінь). Абсолютні відмітки становлять 170-191 м над рівнем 

моря.  

 Найближчими територіальними сусідами населеного пункту є: 

- на північному заході – села Данилівка та Кожухівка;  

- на північному сході – смт Глеваха; 

- на сході – село Крячки; 

- на південному сході – село Путрівка;  

- на півдні – село Здорівка;  

- на південному заході – село Багрин;  

- на заході – село Плесецьке Васильківського району. 

 За Генеральною схемою планування території України, 

затвердженою 7 лютого 2002 року Законом України «Про Генеральну 

схему планування території України», смт Калинівка входить до складу 

Київської міжобласної, обласної і міжрайонної систем розселення з 

центром в м. Києві та Васильківської районної системи розселення з 

центром в м. Васильків. 
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 Транспортні зв’язки Калинівки з обласним та районним центрами 

здійснюються залізничним та автомобільним транспортом. У межах 

населеного пункту розташована вантажна станція другого класу Київської 

дирекції Південно-Західної залізниці Васильків - І (Васильків-Перший), від 

якої відходить залізнична гілка до станції Васильків ІІ та численні під’їзні 

колії промислових та комунально-складських об’єктів.  

 Через смт Калинівка проходить територіальна автомобільна дорога 

Т-1038 Васильків – Стояка, що з’єднує селище з автодорогами 

міжнародного значення Київ – Одеса (М-05) та Київ – Чоп (М-06). 

 Пасажирські перевезення забезпечують приміська електричка  

(29 пар електропоїздів) та маршрутні таксі смт Калинівка – м. Васильків, 

село Діброва – станція Київського метрополітену «Виставковий центр», 

село Плесецьке – станція Київського метрополітену «Виставковий центр».  

 Основними підприємствами, що формують економічну базу селища, 

є залізнична станція Васильків І та ПАТ «Трансбудметалпром»,  

ТОВ «Екогазсервіс», логістичні центри «Калинівка» та «Савсервіс». 

1.2. Коротка історична довідка 

 Селище Калинівка було створено у 1876 році на землях села 

Кожухівка, у зв’язку з будівництвом станції Васильків Києво-Балтської 

залізниці як пристанційне поселення. 

 1902-1903 роках від станції до м. Василькова було побудовано 

шосейну дорогу протяжністю 8 кілометрів. На той час чисельність 

населення селища становила 29 осіб. 

 У 1929 році змінилися статус та назва залізничної станції. Станція 

стала розподільною (було прокладено залізничну гілку до м. Васильків) і 

отримала назву Васильків І (Васильків Перший), що супроводжувалося 

стійким зростанням населення. Крім того, зростання чисельності 

населення селища у довоєнний час (1940 р.) було зумовлено переселенням 

сімей з хутору Каплиці, що підлягав знесенню у зв’язку з будівництвом 

Васильківського аеродрому, до якого від станції також було прокладено 

залізничну гілку. 

 У повоєнний час значення пристанційного селища лише зростало. У 

1955 році після організації руху приміських електропоїздів Васильків І – 

Київ, селище стало центром концентрації маятникових трудових міграцій 

мешканців Васильківського району до Києва. 
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 Вигідне транспортне положення сприяло зосередженню біля станції 

Васильків низки підприємств, обслуговуючих виробничу сферу прилеглих 

сіл. Зокрема, тут було розміщено Васильківське хлібоприймальне 

підприємство, вугільний склад, ремонтні майстерні тощо, що призвело до 

подальшого збільшення чисельності населення пристанційного селища і 

стало підставою до виділення його в самостійну адміністративно-

територіальну одиницю – смт Калинівка. Чисельність населення Калинівки 

за даними перепису 1959 року становила 2468 осіб. 

 З лютого 1959 року у Калинівці розміщувалася центральна садиба 

новоствореного радгоспу «Калинівський», сформованого базі колгоспів сіл 

Кожухівка, Данилівка, Липовий Скиток та інших прилеглих населених 

пунктів, а з 1968 року – центральна садиба Кожухівського 

племптахорадгоспу. Чисельність населення Калинівки за даними перепису 

1970 року зросла до 4303 осіб. 

 Знаковою подією у розвитку селища Калинівка стало розміщення тут 

підприємств промислової спрямованості, що мали загальнодержавне 

значення. Зокрема, у 1976 році на північному сході від селища розпочалося 

будівництво підприємства з випуску заготівок підвищеної виробничої 

готовності з листового та сортового металопрокату (нині ПАТ 

«Київметалопром»). Розвиток селища в останнє десятиріччя здійснювався 

відповідно до генерального плану селища, розробленого інститутом 

«Гипроград» у 1991р. 

1.3. Існуюче використання території 

 Площа території смт Калинівка Васильківського району Київської 

області на сьогодні складає 828,5 га (згідно даних технічної документації з 

нормативної грошової оцінки земель селища міського типу Калинівка 

Васильківського району Київської області, розробленої ДП «Київський 

науково-дослідний та проектний інститут землеустрою» в 2016 році). 

Характеристика існуючого використання території та баланс території 

подані на основі даних переданих замовником. 

 Значну частку території населеного пункту (153,46 га або 29,93 % від 

усієї площі смт Калинівка) складають території житлової забудови серед 

яких переважаючими є території садибної забудови 139,66 га проти 13,8 га 

площі багатоквартирної забудови. До того ж в селищі є території, які 

відведенні під житлову забудову, але не освоєні – 93,33 га або 11,26 % від 

загальної площі Калинівки. 
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 Територію громадської забудови, що становить 18,11га (або 2,19 % від 

загальної площі), формують земельні ділянки підприємств торгівлі, 

будинку культури та амбулаторія загальної практики сімейної медицини, 

також пам’яток історії місцевого значення тощо. Крім того, в межах 

селища 1,18 га відведено під громадську забудову. 

 Територія виробничої забудови смт Калинівка (23,13 га або 2,79 % 

від загальної площі поселення) представлена земельними ділянками 

підприємств різної спеціалізації. Також, є неосвоєна земельна ділянка під 

виробництво площею 0,71 га (0,09%). 

 Не проміжне положення у структурі землекористування належить 

також і комунально-складським територіям, які займають 112,96 га або 

13,63 % від площі селища. Вони представлені територією станції 

технічного обслуговування, територіями головних споруд інженерної 

інфраструктури, кладовища та іншими складськими і комунальними 

територіями. 

 Більшу частину території селища міського типу (214,39 га або 25,88 

% від усієї території) займають землі транспортної інфраструктури, які в 

переважній більшості представлені територією залізниці (158,46), а також 

вулично-дорожньою мережею населеного пункту – 55,93. 

 Особливе місце у структурі землекористування населеного пункту 

належить ландшафтно-рекреаційним та озелененим територіям – 155,99 га 

або 18,83 % від загальної площі поселення.  

 Території водних поверхонь займають 7,79 га або майже 0,94 % від 

площі населеного пункту. 

 На сільськогосподарські угіддя припадає 42,8 га або 5,17 га території 

населеного пункту, які в переважній більшості представлені підсобними 

селянськими господарствами.  

Таблиця 1.3.1 

Структура використання території смт Калинівка в існуючих межах 

№ 

з/п 
Територія 

Площа 

га % 

 Територія в межах населеного пункту, всього: 828,5 100,00 

 у тому числі   

1 Території, житлової забудови 153,46 29,93 

 з них  0,00 

1.1 садибної 139,66 16,86 

1.2 багатоквартирної (з них) 13,8 1,67 

 блокованої  - - 
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№ 

з/п 
Територія 

Площа 

га % 

1.3 
Території, відведені під садибну житлову забудову, але 

не освоєні 93,33 11,26 

1.4 
Території, відведені під багатоквартирну житлову 

забудову, але не освоєні 1,18 0,14 

2 Громадської забудови 18,11 2,19 

 крім того   

 
території, відведені під  громадську забудову, але не 

освоєні 0,49 0,06 

3 Виробничої забудови 23,13 2,79 

 крім того   

 
території, відведені під виробничу забудову, але не 

освоєні 0,71 0,09 

4 Комунально-складської 112,96 13,63 

5 
Території головних споруд інженерної 

інфраструктури 1,05 0,13 

6 Території кладовищ 3,11 0,38 

6 Транспортної інфраструктури 214,39 25,88 

 з них   

6.1 зовнішнього транспорту (залізниця) 158,46 19,13 

6.2 вулично-дорожньої мережі 55,93 6,75 

7 Ландшафтно-рекреаційної та озелененої 155,99 18,83 

7.1 озеленені території  14,15 1,71 

7.2 озеленені території загального користування 3,47 0,42 

7.3 озеленені території спеціального призначення 6,58 0,79 

7.4 лісів 95,29 11,50 

7.5 дач та садівницьких товариств 36,5 4,41 

8 Водних поверхонь 7,79 0,94 

9 Сільськогосподарських угідь 42,8 5,17 
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2. ПРИРОДНІ УМОВИ ТА РЕСУРСИ ОСВОЄННЯ НАСЕЛЕНОГО 

ПУНКТУ 

2.1. Геолого-геоморфологічна характеристика 

Місцеположення 

 Згідно фізико-географічного районування України, територія селища 

розташована в межах Київського Полісся на межиріччі річок Ірпінь і 

Стугна. Рельєф території представляє собою рівнину з невеликим ухилом 

поверхні (1-3%) в сторону безіменного струмка. Абсолютні відмітки 

поверхні становлять 170-191 м. Поверхневі води представлені декількома 

струмками басейну р. Ірпінь, озерами та ставками. 

Геологічна будова 

 В геоструктурному відношенні територія селища розташована на 

схилі Українського кристалічного масиву, що обумовило неглибоке 

залягання кристалічного фундаменту (на глибині біля 150 м), покритого 

різновіковими осадовими породами. Верхній (інженерно-будівельний) шар 

представлений четвертинними відкладами – глинами, пісками, 

лісовидними суглинками, загальною потужністю 8-15 м. Підземні води, 

придатні для водопостачання, виявлені на даній території в водоносних 

горизонтах полтавських, еоценових та юрських відкладів. Ці горизонти в 

різній мірі мають практичне значення, але основним для централізованого 

водопостачання є водоносний горизонт еоценових відкладів, 

представлений водонасиченими піщаними відкладами бучанської та 

канівської світ. Поширення його повсюдне, глибина залягання - 66-69 м, 

напірний. Дебети свердловин становлять 1,91-2,1 л/с. За фізико-хімічними 

властивостями води сприятливі та широко використовуються для 

централізованого водопостачання. 

 В 1989 році була проведена попередня розвідка підземних вод 

еоценового водоносного горизонту на ділянках «Данилівка» та 

«Калинівка» (за 3,5 км на Пн, ПнЗх від смт Калинівка та за 1,5 км на ПнЗх 

від с. Данилівка, в межиріччі річок Ірпінь і Стугна) та затверджені 

балансові експлуатаційні запаси (УкрТКЗ від 21.12.1989 р. № 4858) 

підземних вод еоценового горизонту, придатних для господарсько-питного 

водопостачання, в кількості всього 5 тис.куб. м/добу (кат. А – 1,1, В- 3,3, 

С1- 0,6; з них на ділянках «Данилівка» – 2,0 та «Калинівка» – 3,0). 

 На період збору вихідних даних в селищі працюють 8 артезіанських 

свердловин виробничою потужністю 678 куб. м/добу. 

 Затверджені запаси підземних вод задовольняють існуючі та 

перспективні потреби селища у питній воді. 
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2.2. Гідрологічні та гідрогеологічні умови 

Гідрогеологічні умови 

 Населений пункт розташований в межах Дніпровсько-Донецького 

артезіанського басейну. 

 У відповідності з геологічною будовою на досліджуваній території 

виділяються наступні водоносні горизонти:  

1) у відкладах четвертинної системи;  

2) у відкладах пліоцену;  

3) у відкладах баракської та полтавської свит;  

4) у відкладах бучакської свити;  

5) у відкладах батського ярусу;  

6) у тріщинуватій зоні кристалічних порід.  

 Практичне значення для водозабезпечення має водоносні горизонти 

батських, бучакських, київських, флювіогляціальних відкладів середнього 

відділу, а також води тріщинуватої зони кристалічних порід докембрію.  

Гідрологічні умови 

 В межах селища знаходяться 2 ставки (в північній частині селища і 

по вул. Парковій площею відповідно 2,7213 і 0,2802 га відповідно), які 

замулені і засмічені. Ставки та струмки що протікають по території селища 

потребують очищення. 

2.3. Клімат території та ґрунтовий покрив 

Кліматичні умови 

Клімат населеного пункту помірно-континентальний з характерними 

м’якою зимою та теплим літом. Характеристика кліматичних умов, 

основних метеорологічних показників, необхідних для обґрунтування і 

прийняття планувальних рішень, наведена за даними багаторічних 

спостережень МС Фастів: 

Середньорічна Т º повітря (Сº) – 6,7º 

Абсолютний максимум Т º повітря (Сº) – 39º 

Абсолютний мінімум Т º повітря (Сº)  – мінус 32º 

Розрахункові температури:   
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найхолоднішої 5-денки  – мінус 22º 

зимова вентиляційна  – мінус 10,8º 

Тривалість/середня температура опалювального сезону  – 190 діб/1,3º 

Тривалість без морозного періоду  – 150 днів 

Відносна вологість повітря  – 77% 

Середньорічна кількість опадів  – 521 мм  

(в т.ч. за теплий 

період – 366 мм) 

Середньорічна швидкість вітру  – 4 м/с 

Найбільші швидкості вітру, можливі раз за:   

5-10 років  – 18-19 м/с 

15- 20 років  – 20-21 м/с 

Домінуючі вітри та їх повторюваність:   

в холодний період  – ПдСх 16% 

в теплий період  – ПнЗх 20% 

Особливі метеорологічні явища:   

середня/найбільша кількість днів з туманами  – 56/75 

 – // – – 18/37 

 – // – – 26/42 

 – // – – 1,5/4 

Територія населеного пункту характеризується малосприятливими 

умовами розсіювання викидів в атмосферу, оскільки метеорологічні умови 

обумовлюють підвищений природний потенціал забруднення атмосфери. 

Згідно будівельно-кліматичного районування (СНиП 2.01.01-82 

«Строительная климатология и геофизика») територія відноситься до II-В 

підрайону, для якого орієнтація вікон житлових кімнат односторонніх 

квартир в межах сектору горизонту від 310º до 50º не допускається. 
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Ґрунтовий покрив 

Згідно агроґрунтового районування, територія відноситься до 

Поліської ґрунтово-кліматичної зони, де домінуючими 

ґрунтоутворюючими породами є воднольодовикові, льодовикові, 

алювіальні відклади та місцями лесовидні суглинки. Ґрунтовий покрив 

території представлений різновидами дерново-підзолистих ґрунтів, 

місцями – ясно-сірими, сірими та темно-сірими опідзоленими, в зниженнях 

– лучно-чорноземними, лучними та дерновими переважно легкого 

механічного складу. Природний рівень родючості їх невисокий, проте вони 

придатні без обмежень та застосування допоміжних заходів для озеленення 

території зональною рослинністю. 

На більшій частині території ґрунти зазнали антропогенного впливу 

в результаті: окультурення (приватні садиби, сади, поля тощо), 

рекультивації (міська забудова, території промислових підприємств) або 

деградації (шляхи, залізниця тощо). Природний ґрунтовий покрив зберігся, 

в основному, в природних зелених зонах. 

Для поліпшення родючості ґрунтів необхідно застосування 

агромеліоративних заходів, зокрема удобрення органічними та 

мінеральними добривами. 

2.4. Інженерно-будівельна оцінка території 

Відповідно схеми інженерно-геологічного районування України 

територія селища відноситься до категорії незначної складності 

будівельних умов освоєння.  

Територія приурочена до району з найбільшою вірогідністю 

розвитку непросадних ґрунтів. В літологічному відношенні інженерно-

будівельний шар ґрунтів представлений пісками, супісками, суглинками, 

глинами.  

Інженерно-геологічні умови ускладнені високим рівнем ґрунтових 

вод та рівнинним рельєфом, який зумовлює слабу дренованість території. 

Розвинута долинно-балкова система не забезпечує в достатній мірі 

дренування території, яка характеризується наявністю ділянок підтоплення 

з рівнем ґрунтових вод до 3 м. Крім рівнинного рельєфу, процеси 

підтоплення посилюються наявністю близько розташованих водотривких 

шарів, штучних перешкод для природного стоку, неорганізованого 

поверхневого водовідведення територій садибної забудови, промислових 

територій тощо.  

За даними селищних служб, через високий рівень ґрунтових вод, на 

значних площах селища можливе підтоплення земельних ділянок (на 

вулицях Київській, Матросова, Парковій, Ватутіна, Лисенка, 
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Механізаторів, Залізничній, Шевченка, Калинівській) з рівнями ґрунтових 

вод 0,5-3 м від поверхні (див. «Схему існуючих планувальних обмежень»).  

Переважна частина території (85% площі селища) має сприятливі 

для забудови умови - відносно пологі поверхні з низьким рівнем залягання 

ґрунтових вод.  

Несприятливі природні інженерно-геологічні умови освоєння мають 

загалом біля 15% території селища. Це - підтоплювані території та ділянки 

з локальними заболоченостями, які потребують спеціальної інженерної 

підготовки. 
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3. ОХОРОНА НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА 

В Україні створені передумови для імплементації процесу СЕО, 

пов’язані з розвитком стратегічного планування та національної практики 

застосування екологічної оцінки.  

Закон України «Про стратегічну екологічну оцінку» був ухвалений 

Верховною Радою України 20 березня 2018 року та 10 квітня 2018 року 

підписаний Президентом України. Даний Закон вступив в дію з 12 жовтня 

2018 року. Закон встановлює в Україні механізм стратегічної екологічної 

оцінки (СЕО).  

У відповідності до Закон України «Про стратегічну екологічну 

оцінку» існує необхідність розробки доповненого розділу «Охорона 

навколишнього природного середовища» та складання звіту про 

стратегічну екологічну оцінку. 

Графічне викладення матеріалу представлено на «Схемі 

планувальних обмежень», М 1:5000. 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.  

Нижче наведені характеристики стану окремих складових 

навколишнього природного середовища, на основі аналізу яких виконано 

еколого-містобудівне обґрунтування перспективного розвитку території.  

 3.1. Повітря 

На території селища розташовані виробництва та об’єкти IV-V класів 

небезпеки з відповідними санітарно-захисними зонами 100-5 м, згідно 

ДСП 173-96 «Державні санітарні правила планування та забудови 

населених пунктів».  

До об’єктів IV класу шкідливості з СЗЗ рівною 100 м віднесені, в 

основному, бази та склади нафтогазопродуктів, паливних та будівельних 

матеріалів, підприємства металообробної промисловості; всі інші об’єкти 

мають СЗЗ 50 м. Об’єкти, які відносяться до джерел з небезпечними 

викидами в атмосферу, в селищі відсутні.  

На даному етапі найбільшим джерелом впливу на повітряний басейн 

південно-східної частини селища має міжнародна автомобільна дорога 

державного значення (М-05) Київ-Одеса, з її транспортними потоками 

(50000-60000 авто/на добу), яка законодавчо та в генеральному плані 

регламентується з СЗЗ 100 м (ДСП 173-96, п.5.25).  
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З точки зору еколого-планувального облаштування виробничих 

територій, основним недоліком в селищі є, здебільшого, відсутність 

санітарно-захисних зелених зон навколо їх територій. 

3.2. Водний басейн 

В межах селища знаходяться 2 ставки (в північній частині селища і 

по вул. Парковій площею відповідно 2,7213 і 0,2802 га відповідно), які 

замулені і засмічені. Ставки та струмки що протікають по території селища 

потребують очищення. 

Побутові та більша частина виробничих стічних вод смт Калинівка 

відводяться на селищні каналізаційні очисні споруди, які розташовані на 

території Дібровської сільської ради.  Санітарно-захисну зону від споруд 

забезпечено (500 м згідно нормативу). Споруди працюють більш 40 років і 

на даний час знаходяться в аварійному стані. Після відстійників стічні 

води подаються на поля фільтрації.  

Від східної ділянки промвузла, стічні води, за допомогою КНС 

перекачуються на каналізаційні очисні споруди смт Глеваха. 

Садибна забудова частково не каналізована,  мешканці користуються 

вигребами. В умовах близького залягання рівня ґрунтових наявність 

вигребів має негативний вплив на санітарній стан території. З вигребів, за 

допомогою асенізаційних машин, стічні води вивозяться на КОС для 

очищення. 

Даних щодо показників складу та властивостей поверхневих вод 

СЕС відсутні.  

Враховуючи відсутність зливової каналізації та змив всіх 

поверхневих стоків селища без очистки у водойми та водотоки, ймовірним 

є незадовільний стан поверхневих, а місцями і ґрунтових, вод селища.  

Для селища не розроблявся проект встановлення та облаштування 

прибережних захисних смуг водойм та водотоків. 

3.3. Стан ґрунтів 

За даними Калинівської селищної ради, в межах селища відсутні 

порушені, еродовані та малопродуктивні землі, кар'єри. 
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В екологічному відношенні ґрунти селища зазнають локального 

забруднення в місцях накопичення побутових відходів (стихійні звалища), 

оскільки в селищі немає сучасного звалища або полігону побутових 

відходів. Видалення побутових відходів відбувається на комплексі з 

сортування та переробки твердих побутових відходів  

ТОВ «Укрвторенергоресурс», який знаходиться на території Погребівської 

сільської ради Васильківського району).  

Ґрунти території, прилеглої до автомагістралі міжнародного 

значення Київ-Одеса, зазнають забруднення викидами автотранспорту. 

3.4. Акустичний режим 

 Основними джерелами шуму в районі розташування  

смт Калинівка є: 

- автомагістраль міжнародного значення Київ-Одеса (міжнародний 

транспортний коридор  М-05) зі значними транспортними потоками; 

- залізнична магістраль Київ-Фастів зі значним рухом поїздів, що 

перетинає територію селища в напрямку північний схід-південний 

захід. 

Нижче наведені дані щодо територіальних шумових розривів. 

Таблиця 3.4.1 

Територіальні шумові розриви 

Автомагістраль Київ-

Одеса М-05 

N P V сер. α екв ∆α r (м) 

2100 40 60 95 30 102 

де N інтенсивність руху (авт/год) 

 P P - % вантажного і громадського транспорту в потоці; 

 V сер. V сер. – середня швидкість руху; 

 α екв 
65 дБА (день) на території житлової забудови ( ДСН 173-96, 

дод.16, прим.1) 

 ∆α перевищення допустимого рівня шуму; 

 r (м) r (м) – територіальний розрив, як шумозахисний захід 

Рівні акустичного навантаження на автодорозі Київ-Одеса 

обумовлюють дотримання санітарно-гігієнічного розриву близько 100 

метрів від межі дороги до житлової забудови. 

Таблиця 3.4.2 

Характеристика акустичного навантаження 

Залізниця Київ-Фастів 
N пас. N вант. V сер. α екв ∆α r (м) 

3 2 40 78 13 75 
де N пас інтенсивність руху (пар/год) 
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 N вант. інтенсивність руху (пар/год) 

 V сер середня швидкість руху 

 α екв розрахунковий еквівалентний рівень звуку (дБА) 

 α доп 55 дБА – ніч (СН 173-96, дод. 16, прим. 1) 

 ∆α перевищення допустимого рівня шуму 

 r (м) територіальний розрив як шумозахисний захід 

Відповідно нормативам ДБН Б.2.2-12:2018 «Планування і забудова 

територій» санітарний розрив від основного полотна залізничної колії та 

під’їзних шляхів складає відповідно 100 м і 50 м.  

3.5. Радіаційний фон 

Територія селища не відноситься до забруднених внаслідок аварії на 

Чорнобильській АЕС. За даними СЕС рівень гама-фону та радіаційне 

забруднення ґрунтів не перевищують природного фону. 

Таким чином, радіаційна складова навколишнього природного 

середовища не є територіальним планувальним обмеженням. 

3.6. Електромагнітне забруднення 

Джерелами електромагнітного випромінювання в межах Калинівки є 

2 електропідстанції, які розташовані на території східної виробничої зони, 

та повітряних ліній електропередачі. Їх санітарно-захисні зони 

співпадають з технічними і не мають негативного впливу на житлову 

забудову селища. 

3.7. Природно-ландшафтні фактори 

Об’єкти природно-заповідного фонду у межах населеного пункту 

відсутні.  

Природоохоронні території у смт Калинівка в основному 

представлені системою прибережних захисних смуг декількох струмків 

басейну р. Ірпінь, озерами та ставками площею водного дзеркала менше 8 

га. Господарське використання земель даної території регламентується 

дією Земельного та Водного кодексів України та Постановою КМУ №502 

від 13.05.96 р. «Про затвердження Порядку користування землями водного 

фонду». 

У прибережних захисних смугах уздовж річок, навколо водойм 

забороняється: 

- розорювання земель (крім підготовки ґрунту для залуження й 

залісення), а також садівництво та городництво; 

- зберігання та застосування пестицидів і добрив; 
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- 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. 

3.8. Планувальні обмеження 

Важливим фактором для прийняття проектних рішень з 

функціонально планувальної організації території є планувальні 

обмеження, графічно показані на «Схемі планувальних обмежень». 

Планувальні обмеження представлені системою факторів інженерно-

геологічного, санітарно-гігієнічного та природоохоронного характеру, що 

певною мірою регламентують та обмежують містобудівне освоєння 

території. 

Інженерно-будівельні фактори (підтоплення, заболоченість) 

попередньо розглянуті. 

Обмеженнями санітарно-гігієнічного характеру є санітарно-захисні 

зони (СЗЗ) всіх об’єктів і споруд господарського комплексу, розташованих 

в межах селища. Території СЗЗ оцінені відповідно санітарній класифікації 

(ДСП 173-96 «Державні санітарні правила планування та забудови 

населених пунктів») об’єктів, розташованих в межах селища та на 

прилеглих територіях. В межах селища розташовані господарські об’єкти 

ІV та V класів шкідливості з СЗЗ відповідно 100, 50 м (згідно ДСП 173-96). 

Із комунальних об’єктів суттєвим обмеженням є СЗЗ діючого 

кладовища (300м), розташованого в південно-східній частині  

смт Калинівка. Недіюче кладовище, розташоване на розі вулиць 

Механізаторів-Лісова, регламентується СЗЗ розміром 100 м (відповідно 

СанПіН 2.2.2028-99 «Гігієнічні вимоги щодо облаштування і утримання 

кладовищ в населених пунктах», п.3.12).  
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Селище характеризується високою завантаженістю інженерно-

транспортної інфраструктури – залізничними коліями, автодорогами, ЛЕП, 

трансформаторними підстанціями тощо.  

Шумові зони залізниці регламентуються санітарними розривами від 

основного полотна – 100м та під’їзних шляхів – 50 м (згідно ДБН Б.2.2-

12:2018 «Планування і забудова територій») до житлової забудови. 

Забезпечення нормативного санітарно-гігієнічного стану по фактору 

акустичного забруднення територіях відбувається переважно за рахунок 

дотримання правил землекористування з дотриманням санітарних розривів 

згідно ДБН Б.2.2-12:2018 "Планування та забудова територій" (п. 10.7.7). 

Пропонується застосування конструктивних шумозахисних заходів для 

першої лінії забудови (шумозахисні екрани, шумозахисні віконні блоки, 

шумопоглинаючі облицювальні матеріали). За умови дотримання 

вищезазначених заходів можливе зменшення зони акустичного 

дискомфорту від залізниці до 50 м. 

Шумова зона пілотування військового аеродрому (м. Васильків) з 

відповідним режимом використання, яка охоплює східну частину території 

смт Калинівка.  

Санітарний розрив від автодороги міжнародного значення 

регламентується нормативною відстанню 100 м (п. 7.8).  

Споруди та підприємства для зберігання і обслуговування 

транспортних засобів регламентуються санітарними відстанями до 

житлово-громадської забудови згідно ДБН Б.2.2-12:2018 «Планування і 

забудова територій», в залежності від кількості автомашин.  

До обмежень природоохоронного характеру відносяться прибережні 

захисні смуги водотоків та водойм. В генплані прийнята нормативна 

прибережна захисна смуга річок та водойм (25-50 м, згідно ВКУ, ст. 88).  

Природно-заповідні території в межах селища відсутні. 

Система планувальних обмежень представлена головним чином СЗЗ 

від об’єктів комунального, виробничого та транспортного призначення. 

Усі вони відносяться до ІV та V класу шкідливості, для яких нормативні 

СЗЗ становлять від 100 до 50 м.  

Таблиця 6.1 

Нормативні СЗЗ основних діючих виробництв та інших об’єктів 

Об’єкти 
Нормативна 

СЗЗ, (м) 
Документ 

Промислові підприємства, транспортні об’єкти  
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Об’єкти 
Нормативна 

СЗЗ, (м) 
Документ 

ТОВ «ЕПІЦЕНТР К» 

(логістичний центр, виробництво) 
100 

ДСП 173-96 

(додаток 4) 

ТОВ «Крона Калинівка» 

(ремонті і зберіганні сільськогосподарської 

техніки) 

100 
ДСП 173-96 

(додаток 4) 

ПП «Енергія»  

(виробництво борошномельно-круп’яної 

продукції) 

100 
ДСП 173-96 

(додаток 4)  

ТОВ «Тельбі» 

 (обробка риби) 
50 

ДСП 173-96 

(додаток 4) 

ТОВ «Віда»  

(обробка деревини та виробництва виробів з 

деревини) 

100 
ДСП 173-96 

(додаток 4) 

МПП «Техкомсервіс»  

(лісопильне та стругальне виробництво) 
100 

ДСП 173-96 

(додаток 4) 

ТОВ «Кільце» 

(виробництво кованих виробів) 
50 

ДСП 173-96 

(додаток 4) 

ПВКП «Метпромсервіс» 

(виробництво металевих профілів) 
50 

ДСП 173-96 

(додаток 4) 

ТОВ «Фунгер» 

(збір та сортування металобрухту) 
100 

ДСП 173-96 

(додаток 4) 

ПАТ СМУ-24 

(зварювально-монтажні роботи по 

газопроводам) 

100 
ДСП 173-96 

(додаток 4) 

ТОВ «БК «Газмонтаж» 

(зварювально-монтажні роботи по 

газопроводам) 

 

100 
ДСП 173-96 

(додаток 4) 

База паливно-мастильних матеріалів 100 
ДСП 173-96 

(додаток 4) 

АЗС 50 
ДСП 173-96 

(п.5.32) 

СТО 50 
ДСП 173-96 

(додаток 10) 

 

Комунікаційні об’єкти 

ЛЕП (110 кВ) – охоронна зона 20 
ДБН Б.2.2-

12:2018  

ЛЕП (35 кВ) – охоронна зона 15 
ДБН Б.2.2-

12:2018 

Магістральний газопровід (охоронна зона) 150 

Закон України 

«Про правовий 

режим земель 

охоронних зон 

об’єктів 

магістральних 

трубопроводів»  

(ст. 11). 

Об’єкти комунального призначення 
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Об’єкти 
Нормативна 

СЗЗ, (м) 
Документ 

Кладовище (діюче) 300 

ДСП 173-96 

(додаток №4); 

ДСанПіН 

2.2.2.028-99 

Природоохоронні об’єкти 

Прибережна захисна смуга водних об’єктів 

(пропозиції щодо встановлення) 
25-50 

ВКУ (ст. № 88) 

нормативна та 

згідно 

містобудівної 

документації 

СЗЗ деяких об’єктів не витримані й охоплюють житлову забудову. 

Отже, формування СЗЗ виробництв в умовах сьогодення це надзвичайно 

складне питання. У відповідності з ДСН 173-96 (п. 5.14) проекти 

організації СЗЗ слід розробляти в комплексі з проектом будівництва 

(реконструкції) підприємства з першочерговою реалізацією заходів 

передбачених в СЗЗ, тобто проблема організації санітарно-захисних зон є 

складовою виробничо-технологічного процесу самих підприємств. 

Враховуючи те, що в умовах сформованого населеного пункту витримати 

вимоги по територіальних розривах СЗЗ не завжди можливо, головне 

завдання підприємств, що їх створюють, полягає в упровадженні новітніх 

технологій з подальшим погодженням скорочення даних нормативів СЗЗ 

до мінімально-можливих розмірів. Головним механізмом реалізації даних 

вимог є законодавча база по охороні довкілля. 

Планувальні обмеження природоохоронного значення представлені 

системою пропозицій по подальшому установленню прибережних 

захисних смуг, які становлять для водних об’єктів розташованих в межах 

населеного пункту менше 3 га – 25 м та ставків площею більше 3 га – 50 

метрів. 

Таким чином, система планувальних обмежень, що регламентує 

проектне рішення представлена СЗЗ ІV-V класу шкідливості та 

прибережними захисними смугами. Проектне рішення дані вимоги 

враховує. 

Також на території населеного пункту розташовані ділянки 

змішаного лісу нормативна відстань до кварталів забудови повинна 

становити 50м. В містах та селищах для зон одно- та двоповерхової 

садибної забудови з присадибними ділянками відстань від меж 

присадибних ділянок до лісових ділянок може бути зменшена, але повинна 

складати не менше ніж 15 м. (ДБН Б.2.2-12:2018 "Планування та забудова 

територій" (п. 15.2.4)). 
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При прийнятті проектних рішень щодо функціонального 

використання території також враховуються охоронні зони комунікаційних 

об’єктів, інженерних мереж та споруд (як існуючих, так і проектних). 

3.9. Еколого-містобудівний прогноз 

З метою охорони навколишнього середовища селища у проекті 

рекомендовано виконати ряд планувальних і технічних заходів. Даний 

комплекс заходів повинен реалізовуватись через дію законів України щодо 

екологічного стану та санітарно-епідеміологічного контролю території, 

місцевого самоуправління. 

Щодо охорони атмосферного повітря рекомендовано виконати 

комплекс заходів: 

- застосування нових технологій та обладнання, у тому числі очисного 

устаткування, що дозволить мінімізувати шкідливий вплив на 

навколишнє середовище, проведення екологізації виробництва, а 

також перенесення окремих джерел шкідливого впливу у глибину 

виробничих майданчиків, та в подальшому узгодити в 

установленому порядку з органами санітарного епідеміологічного 

контролю скорочення розміру нормативних санітарно-захисних зон: 

ПП «Енергія», ТОВ «Тельбі», ТОВ «Віда», МПП «Техкомсервіс», 

ТОВ «Кільце», ПВКП «Метпромсервіс», ТОВ «Фунгер», 

ПАТ СМУ-24 та ТОВ «БК «Газмонтаж», ВАТ «Екогазсервіс», 

Логістичний центр «Калинівка», ПП Ратушенко,  (зменшення СЗЗ до 

50 метрів); 

- створення та облаштування нових виробничих територій V класу 

шкідливості із дотриманням санітарно-захисних зон розміром 50 

метрів; 

- озеленення та упорядкування санітарно-захисних зон (між 

джерелами та житловою забудовою). 

Окрім того, з метою забезпечення нормативної якості повітря 

рекомендується: 

- проведення реконструкції комунальних систем та об’єктів 

інженерної інфраструктури шляхом впровадження новітніх 

енергоефективних технологій; 

- коригування транспортної схеми селища;  

- здійснення постійного моніторингу за джерелами викидів 

забруднюючих речовин в атмосферне повітря. 
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Щодо охорони водного басейну: 

- розроблення технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення меж прибережної захисної смуги водних об’єктів в 

натурі (на місцевості) на території селища Калинівка; 

- розроблення проекту водоохоронної зони водних об’єктів, 

відповідно до вимог Водного та Земельного кодексів України; 

- розробка проектно-кошторисної документації будівництва 

каналізаційних очисних споруд із послідуючою реалізацією їх 

будівництва. 

- розроблення робочого проекту та будівництво мережі зливової 

каналізації;  

- реконструкція та розвиток централізованої системи водопостачання, 

забезпечення надійного санітарного контролю за якістю, а також за 

раціональним використанням питної води; 

- реконструкція та розвиток централізованої системи каналізації, 

забезпечення надійного санітарного контролю за якістю, а також за 

раціональним використанням питної води; 

- посилення державного нагляду та контролю за дотриманням режимів 

господарської діяльності, визначених Постановою КМ України 

№2024 від 18.12.1998р. «Про правовий режим зон санітарної 

охорони водних об'єктів», розробка спеціалізованих проектів зон 

санітарної охорони джерел водопостачання; 

Стосовно охорони ґрунтів: 

- проведення геохімічного обстеження території селища; 

- 100% охоплення території населеного пункту планово-регулярною 

системою санітарного очищення, реалізація програми роздільного 

збору побутових відходів, що дозволить зменшити на 30-50% обсяг 

вивозу твердих побутових відходів;  

- Забезпечення повного збору, вивозу та своєчасного видалення всіх 

видів відходів; 

- першочергове 100% охоплення житлових будинків, що знаходяться у 

СЗЗ кладовищ централізованими мережами водопостачання;  

- розміщення нової ділянки кладовища у межах діючого режиму 

санітарно-захисної зони розміром 300 метрів; 

- покращення дорожнього покриття вуличної мережі;  
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Щодо фізичних факторів впливу на навколишнє середовище (шум): 

Основним джерелом шумового забруднення є автомобільний та 

залізничний транспорт. 

Забезпечення нормативного акустичного стану основних 

магістральних вулиць передбачається за рахунок створення придорожніх 

захисних зелених насаджень та дотримання правил землекористування в 

межах захисних смуг доріг з врахуванням санітарних розривів згідно 

ДБН Б.2.2-12:2018 «Планування і забудова територій». 

В межах вуличної мережі, де реалізувати дані вимоги неможливо, 

необхідно впроваджувати  шумозахисні  заходи для першої лінії забудови: 

віконні блоки, облицювальні матеріали фасадної частини будинків.  

По території селища проходить залізниця. Забезпечення 

нормативного стану навколишнього середовища за показниками шуму 

повинна забезпечуватися смугою охоронних зелених насаджень та 

санітарно-захисною зоною, яка складає 100 метрів, відповідно 

ДБН Б.2.2-12:2018 «Планування і забудова територій». Окрім того 

необхідно проведення спеціальних шумозахисних заходів (облаштування 

шумозахисних екранів) на ділянках примикання житлової забудови до 

залізничних колій, що дозволить зменшити розміри санітарно-захисної 

зони від залізниці  до 50 м (п.5.20 ДСП 173-96).  

Ландшафтно-планувальні заходи: 

Формування планувальної структури селища з урахуванням 

особливостей ландшафту: 

- поліпшення стану і збереження існуючих, а також створення нових 

зелених насаджень у межах смт Калинівка;  

- проведення інвентаризації системи зелених насаджень у 

відповідності з вимогами п. 6.8 «Правил утримання зелених 

насаджень міст та інших населених пунктів»; 

- формування локальних місць рекреаційного використання з їх 

благоустроєм та ландшафтною організацією (дендрологічний склад, 

малі архітектурні форми);  

- формування СЗЗ (озеленення, благоустрій) підприємств селища. 
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4. НАСЕЛЕННЯ ТА ТРУДОВІ РЕСУРСИ 

4.1. Сучасний стан 

Кількість постійного населення смт Калинівка на 01.01.2016 року 

становила 6582 особи, що складає близько 5,6 % від чисельності населення 

Васильківського району Київської області. За цим показником Калинівка 

належить до малих міських населених пунктів. 

Останнє десятиріччя показник чисельності населення має стабільний 

характер з тенденцією незначного зростання. Починаючи з 2011 по 2016 

роки кількість населення щорічно збільшується приблизно на 30-50 осіб. 

Особливо стрімке збільшення спостерігається в період 2015-2016 рр., коли 

чисельність населення зросла на 202 особи. Загалом за період 2008 – 2016 

рр. кількість населення збільшилась на 452 особи (з 6130 осіб у 2008 році 

проти 6582 осіб у 2016 році). 

Таблиця 4.1.1 

Динаміка чисельності постійного населення  

у смт Калинівка, 2008 – 2016 р.р. 

На початок 

року 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Загальна 

кількість 

постійного 

населення, осіб 

6130 6246 6241 6233 6277 6321 6339 6380 6582 

Природний приріст кількості населення селища має переважно 

негативну тенденцію розвитку (табл. 4.1.2). Левова частка значень сальдо 

природного руху є від’ємними. Абсолютний мінімум (-42 особи) 

спостерігався у 2008 році, а абсолютним максимумом (+6 осіб) було 

зафіксовано у 2010 році. Слід зазначити, що з 2008 р. по 2015 р. середня 

кількість народжених в смт Калинівка складала 50-60 осіб на рік, а 

кількість померлих коливалася в діапазоні від 63 до 93 осіб на рік. Така 

демографічна ситуація майже не відрізняє Калинівку від загальної 

демографічної ситуації по Київській області, що характеризується значним 

природним скороченням населення (кількість померлих в 1,5 рази 

перевищує кількість народжених). 

Основним чинником збільшення чисельності населення селища був 

механічний приріст, який в період з початку 2008 р. до початку 2016 р. 

коливався в межах від -14 осіб до +223 осіб на рік. 

Загалом за вищезгаданий період кількість населення смт Калинівка в 

результаті механічного руху зросла на 620 осіб. Найбільша привабливість 
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смт Калинівка щодо значення сальдо міграції була у 2015 році (+223 

особи).  

Таким чином, можна стверджувати, що стабілізація і зростання 

кількості населення селища відбувається переважно за рахунок 

механічного руху. 

Таблиця 4.1.2 

Динаміка приросту населення смт Калинівка у 2008-2015 роках 

За рік 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Загальний приріст 

(+) чи зменшення (-) 
+116 -5 -8 +44 +44 +18 +41 +202 

у тому числі:  

природний -42 -23 +6 -8 -19 -28 -33 -21 

механічний +158 +18 -14 +52 +63 +46 +74 +223 

Вікова структура населення селища є неоднорідною (табл. 4.1.3). 

Станом на початок 2016 року найвища частка кількості населення 

припадала на групу осіб працездатного віку (56 % від загальної кількості 

населення населеного пункту), що є позитивним фактором соціально-

демографічного та економічного розвитку селища. Відносно рівними за 

чисельністю є групи осіб молодше працездатного та старше працездатного 

віку, однак частка останніх все ж переважає ( 18 % та 26 % відповідно). 

Таблиця 4.1.3 

Вікова структура населення смт Калинівка  

Вікові групи населення 
Чисельність населення 

Осіб % 

Всього 6582 100 

молодше працездатного віку 1199 18 

у працездатному віці 3651 56 

старше працездатного віку 1732 26 

 З групи працездатного населення левова частка зайняті у 

виробництві. З групи старше працездатного віку працюють 902 

пенсіонери. На початок 2016 року загальна чисельність трудових ресурсів 

населеного пункту становила 4459 осіб або 67,7 % від існуючого 

населення. Такий високий показник пояснюється високою зайнятістю 

людей пенсійного віку – 52,1% від загальної чисельності пенсіонерів та 

20% від кількості трудових ресурсів, а також незначною кількістю 

безробітних осіб (офіційно зареєстрованих в центрі зайнятості). 

Такі показники є більш ніж позитивними для селища міського типу і 

вказують на можливість його подальшого розвитку, соціального та 

економічного зростання. 
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4.2. Прогноз чисельності населення та трудових ресурсів 

На розрахунковий період до 2036 року очікується позитивна 

динаміка зростання чисельності населення смт Калинівка, зумовлена в 

основному механічним приростом у результаті розширення території 

житлової забудови. 

Загалом чисельність постійного населення селища на кінець 

розрахункового періоду зросте майже на 56,6 % і становитиме, як 

очікується, 11,7 тис осіб (табл. 4.2.1). 

Таблиця 4.2.1 

Динаміка перспективної чисельності населення смт Калинівка 

На початок року 2016 2021 2026 2031 2036 

Загальна кількість постійного 

населення, осіб 6582 7620 8854 10164 11683 

Темпи приросту чисельності 

населення до 2016 року, %  15,8 34,5 54,4 77,5 

Темпи приросту чисельності 

населення до попереднього року, 

% 
 15,8 16,2 14,8 14,9 

За прогнозом демографічної ситуації у Київський області в цілому та 

Васильківському районі зокрема кількість народжуваних у період з 2016 

року до 2036 року коливатиметься в діапазоні від 6 до 7 осіб на 1000 

мешканців, а кількість померлих дещо перевищуватиме цей показник, що 

визначатиме від’ємний природний приріст чисельності населення.  

Натомість механічний приріст населення в розрахунковий період 

матиме позитивну тенденцію. Очікується, що за рахунок міграційних 

процесів кількість мешканців щорічно зростатиме на 800 – 1000 осіб. 

Таблиця 4.2.2 

Динаміка руху населення смт Калинівка, 2016-2036 р.р. 

За рік 2016 - 2020 2021 - 2025 2026 - 2030 2031 - 2036 

Загальний приріст (+) чи 

зменшення (-) 
7620 8854 10164 11683 

природний приріст 1038 1234 1310 1519 

механічний приріст -75 -85 -90 -75 

Прогнозується, що механічний приріст населення буде в основному 

забезпечувати особи у працездатному віці. Протягом розрахункового 

періоду чисельність населення в цій віковій групі зросте з 3 651 осіб у 2016 

році до 6 650 осіб у 2036 році, тобто в 1,8 рази.  
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Це сприятиме підтриманню стабільно високої частки населення 

селища  у цій віковій групі, яка в перспективі становитиме 55 – 56 %% від 

загальної чисельності населення.  

Одночасно при збільшенні абсолютної кількості осіб у групі 

населення молодше працездатного віку (зросте з 1 199 осіб у 2016 році до 

1 817осіб у 2036 році) та у групі населення старше працездатного віку 

(зросте з 1 732 осіб у 2016 році до 3 215 осіб у 2036 році) передбачається: 

тенденція зменшення питомої ваги осіб молодше працездатного віку 

(з 18,2 % до 15,6 %) та  

тенденція збільшення питомої ваги групи населення старше 

працездатного віку (з 26,2 % до 27,5 %), – що відповідає загальному 

прогнозу демографічної ситуації в регіоні. 

Таблиця 4.2.3 

Динаміка структури населення смт Калинівка 

за віковими групами 

На початок року 
Од. 

вим. 
2016 2021 2026 2031 2036 

Загальна кількість 

постійного населення 

осіб 6582 7620 8854 10164 11683 

% 100 100 100 100 100 

у тому числі 

молодше працездатного 

віку 

осіб 1199 1389 1539 1565 1817 

% 18,2 18,2 17,4 15,4 15,6 

у працездатному віці 
осіб 3651 4178 4880 5769 6650 

% 55,5 54,8 55,1 56,8 56,9 

старше працездатного 

віку 

осіб 1732 2053 2435 2831 3215 

% 26,3 26,9 27,5 27,9 27,5 

Загалом перспективна вікова структура населення матиме 

позитивний вплив на баланс трудових ресурсів смт Калинівка та 

сприятиме розбудові селища. 
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5. ЖИТЛОВИЙ ФОНД 

5.1. Сучасний стан 

Житловий фонд смт Калинівка, за даними Калинівської селищної 

ради, станом на початок 2016 року становив 167,5 тис. м² загальної площі. 

Існуючий житловий фонд формують 1529 одноквартирних будинків 

садибного типу, де проживає 64,7% наявного населення селища (4258 

осіб), та 22 багатоквартирних будинки, де мешкає 35,3% наявного 

населення селища (2324 особи). 

На початок 2016 року забезпеченість житлом у розрахунку на одного 

мешканця смт склала 25,5 м² загальної площі, тому числі в 

багатоквартирній забудові складає – 20,1 м²/люд., в одноквартирній 

(садибній) забудові – 28,4 м²/люд. 

Садибна забудова, головним чином, одноповерхова. Середній розмір 

одноквартирного (садибного) будинку становить 80 м² загальної площі. 

Середній розмір присадибної ділянки – 0,07 га, кількість ділянок на 1 га – 

13,5 одиниць, що відповідає показникам щільності для районів садибної 

забудови згідно ДБН Б.2.2-12:2018 «Планування і забудова територій». 

Щільність населення в кварталах багатоквартирної забудови – 160 чол/км². 

Показники розподілу існуючого житлового фонду за видами 

забудови та розселення населення наведені в таблиці 5.1.1. 

Таблиця 5.1.1 

Розподіл існуючого житлового фонду смт Калинівка 

Тип житлового 

фонду 

Існуючий житловий 

фонд 
Загальна 

площа,  

кв. м 

Кількість 

наявного 

населення, 

осіб 

Житлова 

забезпеченість, 

кв. м/особу будинків квартир 

Багатоквартирний 

від 1 до 5 поверхів 
22 980 46763,2 2324 20,1 

Садибний 

одноквартирний 
1529 1529 120791 4258 28,4,0 

Всього 1551 2509 167554,2 6582 25,5 

Загалом житловий фонд смт Калинівка характеризується 

задовільним технічним станом. За даними Калинівської селищної ради 

будинки в аварійному та ветхому стані займають площу 170 кв. м (всього 4 

одноквартирних будинки садибного типу). 

В населеному пункті за період 2008-2015 рр. було введено житлового 

фонду 20,32 тис. м² загальної площі. Кожного року в експлуатацію 
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вводилося в середньому по 15-16 будинків різного метражу. При цьому 

середній розмір будинку коливався від 122 м² до 361 м². 

5.2. Житлове будівництво 

Враховуючи збільшення площ, що передбачається використовувати 

під житлове будівництво планується збільшення житлового фонду 

смт Калинівка до 2036 року до 342720,2 м² за рахунок будівництва 

125924 м² загальної площі садибного житла або 71,88 % загального обсягу 

житлового будівництва, 40986 м² загальної площі багатоквартирного 

житла або 23,4 % загального обсягу житлового будівництва (табл. 5.3). 

Крім того планується на ділянці 2,15 га звести 8256 м² загальної 

площі блокованої житлової забудови. 

Таблиця 5.3 

Обсяги перспективного житлового будівництва 

За видами забудови 

багатоквартирні будинки садибні будинки 
блоковані 

будинки 

кв. м загальної площі % 

кв. м 

загальної 

площі 

% 

кв. м 

загальної 

площі 

% 

40986 23,4 125924 71,88 8256 4,71 

Таким чином середня житлова забезпеченість мешканців 

смт Калинівка на перспективу складе 33,0 кв. м/люд. проти 25,5 кв. м/люд., 

що існує зараз (табл.8.4.)  

Таблиця 5.4 

Середня житлова забезпеченість 

Тип житлового фонду 

Загальна 

площа, 

кв. м 

Житлова 

забезпеченість, 

кв. м/люд. 

Багатоквартирний  87749,2 27,0 

Садибний одноквартирний 246715 40,0 

Блокований 8256  32,0 

Всього 342720,2 33,0 
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6. ГОСПОДАРСЬКИЙ КОМПЛЕКС 

6.1. Сучасний стан 

Господарський комплекс смт Калинівка має диверсифіковану 

структуру місць прикладання праці, які представлені переважно 

підприємствами різного розміру та форми власності. 

Сільське, лісове та рибне господарство 

У північно-східній частині селища розташоване підприємство  

ТОВ «Крона Калинівка», яке спеціалізується на ремонті і зберіганні 

сільськогосподарської техніки та розраховане на 10 робочих місць. 

У тій же частині населеного пункту знаходиться структурний 

підрозділ Васильківського лісництва, що забезпечує раціональне ведення 

лісового господарства в межах селища міського типу. 

Промисловість 

Промислове виробництво представлене підприємствами харчової 

промисловості (виробництво борошномельно-круп’яної продукції  

ПП «Енергія», обробка риби ТОВ «Тельбі»); обробки деревини та 

виробництва виробів з деревини (виготовлення дитячих майданчиків та 

устаткування для ігрових кімнат ТОВ «Віда», лісопильне та стругальне 

виробництво МПП «Техкомсервіс»); виготовлення меблів, оброблення 

металу (виробництво кованих виробів ТОВ «Кільце», металевих профілів 

ПВКП «Метпромсервіс», збір та сортування металобрухту ТОВ «Фунгер»), 

виробництво, ремонт та монтаж машин і устаткування (вироби для 

залізничного транспорту, виготовлення технологічного обладнання для 

нафтогазового комплексу). Всього в промисловості зайнятий 191 робітник. 

Будівництво 

З будівельних організацій на території селища розташовані два 

підприємства (ПАТ СМУ-24 та ТОВ «БК «Газмонтаж»), які виконують 

зварювально-монтажні роботи по газопроводам. У цих організаціях 

працює 86 осіб, що становить 3,2 % від загальної кількості працюючих 

Калинівки. 

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря 

Розподілення газоподібного палива через місцеві (локальні) 

трубопроводи в населеному пункті здійснює ВАТ «Екогазсервіс», на якому 

працює 20 осіб. 
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Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська 

діяльність 

Основне місце в структурі господарства селища належить 

логістично-складським комплексам. Найбільшими з них є Логістичний 

центр «Калинівка» (товари широкого вжитку), ПП Ратушенко (продуктові 

товари), У сфері транспортної діяльності (транспортне оброблення 

вантажів та складське господарство) в Калинівці на сьогоднішній день 

працює 11 організацій. 

Особливе місце в господарському комплексі Калинівки належить 

залізничній станції Васильків-І яка приймає та відправляє вантажі і 

приміські потяги. Залізнична станція є одним із містоутворюючих 

підприємств селища міського типу. 

Поштове відділення у селищі розташоване по вул. Залізнична, 52, де 

зайнято 10 осіб. 

У даній секції видів економічної діяльності загалом зайнято 1665 

осіб. 

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і 

мотоциклів                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

На території селища знаходиться 83 підприємства оптової та 

роздрібної торгівлі. 

У Калинівці функціонує одна станція технічного обслуговування і 

ремонту автотранспортних засобів, де зайнято 4 особи, одна автозаправна 

станція, де працевлаштовано 5 осіб.  

Тимчасове розміщування й організація харчування 

У населеному пункті функціонує один готель, який розрахований на 

24 місця. Селище має 10 підприємств громадського харчування загальною 

площею близько. 

Загалом в цих видах економічної діяльності зайнято 27 осіб. 

Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги 

З об’єктів охорони здоров’я та надання соціальної допомоги в  

смт Калинівка є лише амбулаторія загальної практики сімейної медицини 

розташована по вулиці Лисенка, яка розрахована на 180 відвідувань за 

зміну (40 працівників). 

Мережа аптек (всього 5) є досить розвинута, в них працює 13 осіб. 





 

40 
 

Освіта 

На території населеного пункту знаходяться дві загальноосвітні 

школи: ЗОШ № 1 та ЗОШ № 2, де працює 108 осіб та навчається 811 дітей. 

Функціонує один будинок дитячої творчості та два дошкільних навчальних 

заклади (ДНЗ «Весняночка» і ДНЗ «Золотий ключик»), в яких 78 осіб 

здійснюють економічну діяльність. 

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок 

У Калинівці розміщений один будинок культури, що розрахований 

на 250 місць, та етнічна хата-садиба, де загалом працює 5 людей. 

Бібліотека Калинівської селищної ради по вул. Центральна, 57, 

розрахована на 20 читацьких місць і в якій працює 3 особи. 

Інші види економічної діяльності 

Кількість зайнятих в інших видах економічної діяльності в межах 

населеного пункту на сьогодні складає 128 осіб.  

У 2016 році на підприємствах і організаціях розташованих на 

території населеного пункту було зайнято 2,7 тис. осіб. Слід відмітити, що 

40,3 % (1,8 тис. осіб) трудових ресурсів Калинівки їздять на роботу до 

Києва, Василькова, Фастова.  

Структура зайнятих по підприємствах та установах наведена в 

таблиці 6.1.1. 

Таблиця 6.1.1 

Структура зайнятих смт Калинівка за видами економічної діяльності 

станом на 2016 р. 
Види економічної діяльності осіб % 

Усього зайнято, осіб 2696 100 

В тому числі:     

Сільське, лісове та рибне господарство 13 0,5 

Промисловість 191 7,1 

Будівництво 86 3,2 

Постачання електроенергії, газу, пари та 

кондиційованого повітря 
20 0,7 

Транспорт, складське господарство, поштова та 

кур'єрська діяльність 
1665 61,8 

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт 

автотранспортних засобів і мотоциклів 
318 11,8 

Тимчасове розміщування й організація харчування 27 1,0 

Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги 53 2,0 

Освіта 186 6,9 
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Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок 9 0,3 

Інші види економічної діяльності 128 4,7 

 

6.2. Перспективи розвитку господарського комплексу 

Проектом Внесення змін до генерального плану смт Калинівка 

передбачений подальший розвиток існуючих підприємств та установ, а 

також створення на території населеного пункту нових місць прикладання 

праці в промисловій і комунальній сфері та сфері обслуговування 

населення. Загалом кількість місць прикладання праці в господарського 

комплексу селища з урахуванням рішень діючого генерального плану 

збільшиться на 1170 одиниці й на кінець розрахункового періоду досягне 

3866 одиниць. 

Промисловість  

На перспективу передбачено створення нових місць прикладання 

праці на запланованих під промислове використання територіях в 

південно-західному напряму розвитку селища. Тут передбачено розвиток 

деревообробних підприємств та підприємств харчової промисловості. 

Також набуде подальшого розвитку промислова зона в східній частині 

селища, де передбачено будівництво газонаповнювальної станції 

скрапленого вуглеводного газу та улаштування виробничої ділянки ТОВ 

«ЕПІЦЕНРТ К» (виробництво будівельних матеріалі).  

Це дозволить збільшити загальну кількість зайнятих у промисловості 

на кінець прогнозного періоду на 172 особи. 

Оптова та роздрібна торгівля 

В розрахунковий період дещо збільшиться кількість підприємств 

роздрібної торгівлі і, передусім за рахунок будівництва магазинів у 

районах нового житлового будівництва. Передбачено, що чисельність 

працівників цієї галузі становитиме 380 особи проти 318 осіб на сьогодні. 

Транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська 

діяльність 

На перспективу передбачено створення нових місць прикладання 

праці, головним чином за рахунок реконструкції логістичного комплексу 

ТОВ «ЕПІЦЕНРТ К» у сфері транспорту та складського господарства, що 

дозволить працевлаштувати 624 особи.  

Тимчасове розміщування й організація харчування 
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Проектом генерального плану селища пропонується подальше 

розширення мережі підприємств громадського харчування, спрямоване на 

забезпечення нормативних потреб на новоосвоєних територіях житлової 

забудови. На кінець розрахункового періоду кількість місць прикладання 

праці в цій галузі передбачено збільшити до 37 місць. 

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і 

мотоциклів 

Збільшенню місць прикладання праці у цій сфері на розрахунковий 

період буде відбуватися за рахунок улаштування закладів продовольчої та 

непродовольчої торгівлі у районах нової житлової забудови. 

Також на додачу до існуючої автозаправної станції проектом 

передбачено будівництво ще двох АЗС по вул. Центральній та во вул. 

Залізничній. 

Таким чином, на розрахунковий період в сфері «Оптова та роздрібна 

торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів» буде працювати 

140 осіб. 

Фінансова та страхова діяльність. Професійна, наукова та 

технічна діяльність 

У селищі на перспективу передбачено улаштування двох відділень 

банківських установ (10 операційних місць). Загалом кількість зайнятих у 

цій сфері становитиме 25 осіб.  

Освіта 

За рішеннями генерального плану подальшого розвитку набудуть 

заклади освіти. Зокрема  будівництво дошкільного навчального закладу на 

120 місць (6 груп) в НВК «Дитячий садок-початкова школа» по вул. 

Соборній; на 240 місць (12 груп) по вул. Центральній 57, на 60 місць (3 

групи) вул. Васильківській, на 135 місць (9 груп) по вул. Пушкіна, 

збільшить загальну кількість працівників освіти на 135 осіб. 

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок 

Проектом генерального плану селища передбачено будівництво на 

новоосвоєних територіях житлової забудови низки об’єктів спортивних 

закладів і споруд та культурно-дозвілєвого комплексу, що забезпечить 

збільшення місць прикладання праці в цій галузі до 14 працівників. 
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Інші види економічної діяльності 

Інші види економічної діяльності набудуть розвитку завдяки 

створенню нових місць прикладання праці у сфері комунальних послуг (29 

працюючих)  

Структура перспективних місць прикладання праці, розташованих на 

території селища, за галузями економіки наведена у таблиці6.2.1. 

Таблиця 6.2.1 

Перспективна структура місць прикладання праці, розташованих на 

території смт Калинівка, за галузями економіки 

на кінець розрахункового періоду 

Галузі економіки Осіб 

Сільське, лісове та рибне господарство 35 

Промисловість 363 

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і 

мотоциклів 
140 

Тимчасове розміщування й організація харчування 60 

Фінансова та страхова діяльність 2289 

Освіта 380 

Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги 37 

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок 70 

Інші види економічної діяльності 321 

Усього зайнято, осіб 3866 

Загалом господарський комплекс селища Калинівка на 

розрахунковий період збереже чітко виражену виробничу та логістичну 

спрямованість, та забезпечить високий рівень зайнятості населення. 
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7. ПІДПРИЄМСТВА ТА УСТАНОВИ ОБСЛУГОВУВАННЯ 

7.1. Сучасний стан 

Соціальна інфраструктура смт Калинівка представлена окремими 

підприємствами та установами обслуговування, передбаченими 

державними будівельними нормами ДБН Б.2.2-12:2018 «Планування і 

забудова територій». Система соціальної інфраструктури селища 

забезпечує обслуговування його населення установами та підприємствами 

освіти, охорони здоров’я, фізкультури та спору, культури і мистецтва, 

торгівлі, громадського харчування, побутового обслуговування, 

банківської сфери, зв’язку. Крім цього, об’єкти сфери обслуговування 

селища обслуговування також населення прилеглих сіл Багрин, Діброва, 

Данилівка, Кожухівка, Липовий Скиток, Варовичі та військового 

містечка №2.  

Установи народної освіти 

У смт Калинівка по вул. Центральна, 59 функціонує загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів № 1, що розрахована на 1000 місць, з яких на сьогодні 

зайнято лише 511 та по вул. Пушкіна, 23 загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів № 2, розрахована на 540 місць, з яких на сьогодні зайнято 43. 

Рівень забезпеченості становить понад 100 %.  

В селищі розташовані два  дитячі дошкільні навчальні заклади: по 

вул. Паркова, 2«Весняночка», що  розрахований на 180 дітей (фактична 

кількість дітей – 192) та по вул. Центральна, 59 «Золотий ключик», 

розрахований на 40 місць з фактичною кількістю дітей 65.  Рівень 

забезпеченості дошкільними начальними закладами становить 98, 21%. 

Будинок дитячої творчості, що розташований по вул. Центральна, 61 

має фактичну потужність 70 місць та нормативну – 115, що складає 60, 

87% забезпеченості.  

Установи охорони здоров’я та соціального забезпечення 

З об’єктів охорони здоров’я та надання соціальної допомоги на 

території смт Калинівка по вулиці Лисенка розташована  амбулаторія 

загальної практики сімейної медицини, що розрахована на 180 відвідувань 

за зміну і, таким чином, забезпечує більше 100 % нормативної потреби.  

Аптечна мережа розвинена досить добре, на території селища 

працюють п’ять аптек. Інші заклади охорони здоров’я та соціального 

захисту у смт відсутні. 
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Фізкультурно-спортивні споруди 

Слід відмітити низький рівень розвитку фізкультурно-спортивних 

споруд, з яких на території Калинівки є лише стадіон, площею 2 га. 

Установи культури та мистецтва, культові споруди 

В населеному пункті установи культури та мистецтва представлені 

будинком культури на 250 місць, що забезпечує фактичні потреби 

населення майже на12,6%, бібліотекою Калинівської селищної ради з 

бібліотечним фондом 11 тис. примірників на 20 читацьких місць, що 

забезпечує населення на 28, 21% та потребує ремонту. Також в селищі є 

етнічна хата-садиба, що розрахована на 10 місць. Культові споруди 

представлені УПЦ Храм Святого Пророка Іллі, Церква «Спасіння», УПЦ 

КП Всіх Святих Землі Української та Зал Церкви свідків Єгови.  

У смт є пам’ятки історії місцевого значення – братська могила воїнів 

Радянської Армії, які загинули в роки Великої Вітчизняної війни та 

радянських військовополонених, розстріляних фашистами у 1942 році; 

пам’ятник воїнам, загиблим в роки Другої світової війни; пам’ятний знак 

на честь 25-річчя загиблим на Чорнобильській АЕС; пам’ятний знак, 

присвячений 30-річчю трагедії на Чорнобильській АЕС, Братська могила 

на місці розстрілу і захоронення військовополонених у 1941 році; 

пам’ятний знак Небесної сотні. 

Підприємства торгівлі, громадського харчування і побутового 

обслуговування 

Підприємства торгівлі і громадського харчування представлені 73-ма 

магазинами роздрібної торгівлі торговою площею 2,5 тис. м2, 10 

підприємствами ресторанного господарства на 232 місця, ринковими 

комплексами ТОВ «Господар» загальною торговою площею понад 2,6 тис. 

м2. Існуюча мережа магазинів забезпечує 95,35 % потреб населення у 

торговельних площах – фактичні 24,60 м2 проти нормативних 25,80 м2.  

З підприємств побутового обслуговування функціонують будинок 

побуту КП «Побутовик», 8 перукарень та телемайстерня. Крім цього, на 

території селища розташовано Васильківський вузол зв’язку «Укрпошта», 

відділення Державного ощадного банку України та відділення КБ 

«Приват-банк». В Калинівці започатковано розвиток сфери зеленого 

туризму – готель на 24 місця. Також на території смт Калинівка 

розташована лазня, фактична потужність якої становить 40 місць, а 

нормативна – 46, що становить 86,96 % розрахункової потреби.  

Протипожежний захист смт Калинівки забезпечує пожежне депо на 3 

пожежні машини по вул. Залізничній, 98, радіус обслуговування якого 

відповідає нормативно-допустимому. 
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Існуючий рівень забезпеченості наявного населення селища 

основними підприємствами обслуговування відповідно до діючих 

нормативів, наведений у табл.7.1.1. 

Таблиця 7.1.1 

Забезпеченість населення смт Калинівка підприємствами та 

установами обслуговування 

№ 

з\п 

Найменування 

установ та 

підприємств 

обслуговування 

Одиниці 

виміру 

Нормативна 

потужність 

Фактична 

потужність 

Рівень 

забезпеченості, 

% 

1.Установи народної освіти 

1.1 

Загальноосвітня 

школа І-ІІІ 

ступенів 

місць 750 1540 > 100 

1.2 
Дитячі дошкільні 

заклади 
місць 224 220 98,21 

1.3 

Позашкільні 

установи (Будинок 

дитячої творчості) 

місць 115 70 60,87 

2.Установи охорони здоров’я та соціального забезпечення 

2.1 

Амбулаторія 

загальної практики 

сімейної медицини 

відвідувань 

за зміну 
158 180 > 100 

2.2 
Аптека (категорія 

V) 
об’єктів 1 5 > 100 

3. Фізкультурно-спортивні споруди 

3.1 

Стадіон з 

площинними 

спортивними 

спорудами у 

складі. 

га 5 1,9687 39,37 

4. Підприємства торгівлі, громадського харчування і побутового обслуговування 

4.1 Магазини  
м2 торгової 

площі 
2580 2460 95,35 

4.2 

Ринкові комплекси 

(базари і криті 

ринки) 

м2 263 2625 > 100 

4.3 

Підприємства 

громадського 

харчування 

місць 13 13 100.00 

5. Установи культури та мистецтва, культові споруди 

5.1 Бібліотека 
тис. од. 

зберігання 
39 11 28,21 
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№ 

з\п 

Найменування 

установ та 

підприємств 

обслуговування 

Одиниці 

виміру 

Нормативна 

потужність 

Фактична 

потужність 

Рівень 

забезпеченості, 

% 

5.2 Будинок культури місць 1975 250 12,66 

5.3 
Етнічна хата-

садиба 
місць  10 100 

6. Підприємства комунального обслуговування 

6.1 Лазні 
помивочних 

місць 
46 40 86,96 

6.2 Готель місць 32 24 75,00 

7. Організації та установи управління, проектні організації, 

кредитно-фінансові установи та підприємства зв'язку 

7.1 
Відділення зв’язку 

Укрпошта 
об'єкт 1 1 100 

7.2 

Відділення і 

філіали для 

ощадного банку 

операційне 

місце 
7 2 28,57 

7.3 
Відділення ПАТ 

КБ Приват-банк 

операційне 

місце 
7 1 14,29 

7. Установи житлово-комунального господарства 

7.1 

Кладовище 

традиційного 

захоронення 

га 1.58 2.95 > 100 

7.2 
КП «Калинівка-

благоустрій» 
об'єкт  1 100 

Загалом населення смт Калинівка має досить високий рівень 

забезпечення надання соціально гарантованих послуг населенню. 

Нормативним показникам в смт Калинівка відповідає забезпеченість 

закладами освіти, охорони здоров’я, підприємствами торгівлі та 

громадського харчування та відділенням зв’язку. Решта видів 

обслуговування не досягає нормативного показника забезпеченості.  

Для селища характерний посередній рівень забезпеченості 

фізкультурно-спортивними спорудами, установами культури, мистецтва. 

Крім того, розміщення окремих видів підприємств обслуговування в 

селищі (установи народної освіти та охорони здоров’я, підприємства 

торгівлі та громадського харчування) не дотримує вимог щодо радіусу 

обслуговування, що негативно позначається на якості послуг. 
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7.2. Розрахунок потреби та розміщення підприємств і установ 

обслуговування 

Розрахунок потреби підприємств і установ обслуговування смт 

Калинівка виконаний відповідно до перспективного розселення згідно з 

нормативами, закладеними у ДБН Б.2.2-12:2018 «Планування і забудова 

територій», у наказі Міністерства економіки України від 02.09.2008 р. № 

409 та з урахуванням прогнозу демографічної ситуації. 

За результатами цього розрахунку, наведеного у таблиці 7.2.1, 

проектом внесення змін до генерального плану передбачено будівництво 

нових (реконструкція та/або розширення існуючих) підприємств та 

установ обслуговування, що забезпечують досягнення нормативного рівня 

надання соціально гарантованих послуг. 

За рішеннями діючого генерального плану на перспективу 

передбачається реконструкція існуючого будинку селищної ради з 

добудовою (за рахунок території ЖЕКу, який передбачено до знесення) з 

розміщенням у новій споруді адміністративного комплексу (селищна рада, 

ЖЕК, громадські організації, тощо). Існуючу будівлю будинку культури 

пропонується реконструювати з розширенням під розміщення сучасної 

дозвіллєвої установи. Будівля продовольчих складів колишнього 

госпдвору може бути реконструйована під торговельний центр. Крім 

вказаних об’єктів, у громадському центрі передбачено розміщення готелю. 

Існуючі об’єкти торгівлі та громадського харчування зберігаються. 

На неупорядкованій території існуючого футбольного поля 

передбачається створення селищного спортивного центру зі стадіоном. 

Далі, вздовж вул. Центральної формується квартал об’єктів 

обслуговування у складі заклади торгівлі, громадського харчування, тощо. 

В районі залізничної станції зберігається торговельний центр з 

ринком, низкою магазинів та поштою з обов’язковим упорядкуванням та 

благо устроєм території. 

Також в районі водоймища передбачається формування центру 

обслуговування за рахунок ділянки недіючого підприємства, до складу 

якого пропонується включити заклади торгівлі, побутового 

обслуговування, кафе, готель, автостоянки та ін. 

Забезпечення місцями у закладах освіти за генеральним планом буде 

здійснюватися шляхом будівництва, в центральній частині району «Сучки» 

дитячого садка з початковою школою та дитячих дошкільних установ за 

рахунок резервних територій школи №1 по вул. Центральній та №2 по вул. 

Пушкіна. 
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Таблиця 7.2.1 

Задоволення потреб у закладах культурно-побутового обслуговування 

№ 

з/п 

Найменування установ 

та підприємств 

обслуговування 

Одиниці 

виміру 

потужності 

   Нормативи 

ДБН Б.2.2-12:2018 
Розрахункова 

потреба 

Існуючі, що 

зберігаються 

на 

перспективу 

Необхідне 

будівництво 
Необхідна територія для 

розміщення, га 

1 2 3 4 5 6 7 9 

1.Установи народної освіти 

1.1 Загальноосвітні школи місць 
до 15років 100%; 

15-16 років не 

менше 50% 
1332 1540 - Зберігаються існуючі  

1.2 
Дитячі дошкільні 

заклади 
місць 1,5-6 років 85% 876 257 619 

Дошкільний навчальний заклад 

на 120 місць (6 груп) в НВК 

«Дитячий садок-початкова 

школа» по вул. Соборній; на 240 

місць (12 груп) по вул. 

Центральній 57, на 60 місць (3 

групи) вул. Васильківській, на 

135 місць (9 груп) по вул. 

Пушкіна. 

1.3 
Позашкільні установи 

(школа мистецтв) 
місць 

2.3 % від 

кількості 

школярів 5-8 

класів 

204 70 134 

Реконструкція будівлі 

колишньої сільської ради під 

центр дитячої творчості, центр 

дозвілля для дітей і батьків в 

громадському центрі селища, 

будинок школярів і молоді в 

реконструйованому БК, а також 

позашкільні установи в 

районному та обласному 

центрах. 
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№ 

з/п 

Найменування установ 

та підприємств 

обслуговування 

Одиниці 

виміру 

потужності 

   Нормативи 

ДБН Б.2.2-12:2018 
Розрахункова 

потреба 

Існуючі, що 

зберігаються 

на 

перспективу 

Необхідне 

будівництво 
Необхідна територія для 

розміщення, га 

1 2 3 4 5 6 7 9 

2.Установи охорони здоров’я та соціального забезпечення 

2.1 Стаціонари усіх типів ліжка 

нормативний 

показник не 

нижче 6,9-7,6 

ліжок на 

1тис.чол. 

населення 

81   81 
В районному та обласному 

центрах 

2.2 
Поліклініки, 

амбулаторії, диспансери 

без стаціонарів 

відвідувань 

за зміну 
24 на 1 тис. 

жителів 
280 180 100 

Поліклініка на 320 

відвідувань у зміну в 

кварталі нової 

багатоквартирної забудови 

по пров. Тепличному 

2.4 Аптека (категорія V) об’єктів 1 об’єкт 2 5 -  

3. Фізкультурно-спортивні споруди 

3.2 Стадіони га 
0,7 га на 1 тис 

жителів 
8 1,9687 6 

Спортивний комплекс з 

стадіоном в районі існуючого 

футбольного поля та відкриті 

спортивні майданчики в зелених 

зонах. 

3.4 
Спортивні зали  

загального 

користування 

м2  площі 

підлоги 

98 м2  площі 

підлоги на 1 тис 

жителів 
1145  1145 

Спортивний комплекс з 

басейном (1000м2 загальної 

площі спортивних залів та 

345м2 дзеркала води) в районі 

існуючого футбольного поля 

4.Установи  культури та мистецтва, культові споруди 

4.1. 
Культурно-дозволлєвий 

комплекс 
місць 

140 місць у залі 

на 1000 глядачів 
1636 250 1386 В громадському центрі селища 
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№ 

з/п 

Найменування установ 

та підприємств 

обслуговування 

Одиниці 

виміру 

потужності 

   Нормативи 

ДБН Б.2.2-12:2018 
Розрахункова 

потреба 

Існуючі, що 

зберігаються 

на 

перспективу 

Необхідне 

будівництво 
Необхідна територія для 

розміщення, га 

1 2 3 4 5 6 7 9 

4.2. Громадські бібліотеки 
тис. од. 

збереження 
6-7 на 1 тис 

жителів 
70 11 59 В громадському центрі селища 

5. Підприємства торгівлі, громадського харчування і побутового обслуговування 

5.1 Магазини  
м2 торгової 

площі 
435*  м2 на 1тис 

жителів 
4580 2460 2120 

Зберігаються існуючі + 

передбачити в перспективній 

забудові  

5.3 
Підприємства 

громадського 

харчування 

місць на 

1000 

жител/м2  

26 на 1000 

тис.жителів/ м2 

на 1 місце 
467 232 235 

Зберігається існуючий + 

передбачити в перспективній 

забудові  

5.4 
Підприємства  

побутового 

обслуговування 

робочих 

місць 

на 10-50 робочих 

місць (0,1 - 0,2 

га)  
23 13 10 

Зберігається існуючий + 

передбачити в перспективній 

забудові 

6. Кредитно-фінансові установи та підприємства зв’язку 

6.1 
Відділення зв’язку з 

відділенням ощадбанку 

та АТС 
об'єктів 1 об'єкт 2 1 1 

Зберігається існуюче+ 

передбачити в перспективній 

забудові 

6.2 Відділення банків 
операційна 

каса 
1 операційна 

каса 
12 2 10 

Зберігається існуюче+ 

передбачити в перспективній 

забудові 

7.Установи житлово-комунального господарства 

7.1 Пожежне депо 
пожежний 

автомобіль 
1 автомобіль на 4 

тис жителів 
3 3 3 

В межах існуючої пожежної 

частини 

7.2 
Кладовище 

традиційного 

захоронення 
га 

0.24 га на 1 тис. 

жителів 
2,80 3,10 -0,15 Зберігається існуюче  
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№ 

з/п 

Найменування установ 

та підприємств 

обслуговування 

Одиниці 

виміру 

потужності 

   Нормативи 

ДБН Б.2.2-12:2018 
Розрахункова 

потреба 

Існуючі, що 

зберігаються 

на 

перспективу 

Необхідне 

будівництво 
Необхідна територія для 

розміщення, га 

1 2 3 4 5 6 7 9 

8. Підприємства комунального обслуговування 

8.1 Лазні 
помивочних 

місць 
5 місць на 1тис 

жителів 
39 - 70 

передбачити в перспективній 

забудові (0,2 га) 

8.2 Готель місць 
4,8  на 1 тис. 

жителів 
56 24 32 

Зберігається існуюче + В 

громадському центрі селища та 

по вул. Підлісній 

* Нормативна торговельна площа  на 2015 рік для міст та  сіл Київської області становить 441 кв.м на 1000 жителів 

(відповідно до Наказу Міністерства економіки України від 02.09.2008 р. №409 
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8. ПЛАНУВАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ ТЕРИТОРІЇ 

8.1. Планувальна структура та функціональне зонування території 

населеного пункту 

Проектом  внесення змін до генерального плану смт Калинівка 

визначений подальший просторово-територіальний розвиток населеного 

пункту. Для цього передбачається: функціональне зонування, як основа 

удосконалення планувальної структури селища; реорганізація існуючої 

системи магістральних вулиць і об’їзних шляхів з метою забезпечення 

збільшення їхньої пропускної спроможності і безпеки руху; удосконалення 

системи обслуговування всіх рівнів; інженерна підготовка і благоустрій 

території; заходи щодо охорони й оздоровлення навколишнього 

середовища. 

З метою оптимального використання території населеного пункту та 

створення сприятливих умов для проживання, проектом передбачається 

організація наступних функціональних зон: загальноміського центру; 

сельбищної; ландшафтно-рекреаційної; промислової. 

Планувальна структура селища зумовлена природними та 

техногенними чинниками. Техногенні чинники: проходження  північною 

частиною селища залізниці (поділяє населений пункт на дві частини) та 

планувальні обмеження від промислових підприємств, об’єктів 

транспортної та інженерної інфраструктури. 

Зона селищного центру розглядається проектом як 

поліфункціональна планувальна структура і містить в собі зону 

адміністративних закладів, торгово-комерційних установ, закладів установ 

та підприємств обслуговування, а також житлову забудову. Селищний 

центр - лінійне утворення сформоване вздовж вулиці Центральна. В районі 

залізничної станції сформувалася існуюча торговельна зона. 

Планувальна структура утворена, в основному, кварталами садибної 

забудови, які мають найбільшу за площею частку в межах селища. 

Незначна кількість багатоквартирних житлових будинків зосереджена у 

центральній частині селища.   

Розвиток сельбищної зони передбачається за рахунок вільних від 

забудови територій. Проектним рішенням передбачено 110,46 га 

перспективної житлової забудови. 

Нове багатоквартирне житлове будівництво на розрахунковий етап 

запроектоване на площі 13,80 га. 
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В північній та східній частинах Калинівки знаходяться промислові 

підприємства, комунально-складські об’єкти та виробничі бази, 

сформовані у виробничі групи, які займають більше 15% території. 

Проектні території виробничих, складських територій та об’єктів 

транспортної та інженерної інфраструктури запроектовані в південній 

частині селища загальною площею біля 50,40 га. 

Досить значні площі (більше 10%) в межах селища знаходяться у 

користуванні ДП «Київський лісгосп» і представлені двома масивами 

лісових насаджень. 

Проектним рішенням передбачено зміна цільового призначення 

промислових об’єктів та складських територій селища, що розташовані без 

врахування санітарно-захисної зони. Для перспективного використання 

вищезазначених територій для громадських потреб. Згідно Закону України 

«Про регулювання містобудівної діяльності» ст. 24 п. 2, зміна 

функціонального призначення території не тягне за собою припинення 

права власності або права користування земельними ділянками, які були 

передані (надані) у власність чи користування до встановлення нового 

функціонального призначення території. 

Зелені насадження 

Згідно ДБН «Планування та забудова територій» (п. 8.1, табл. 8.1) 

потреба в зелених насадженнях загальноміського значення для 

смт Калинівка, виходячи з розрахункової чисельності населення 11,6 тис. 

осіб, складає 10,5 га (при нормативі 9 м2/люд. для ІІІ зона – лісостепова).  

Існуючі зелені насадження загального користування займають площу 

3,25 га представлені парком Слави 0,85 га та Центральним парком в районі 

селищної ради 2.4 га.  

Для покриття дефіциту в зелених насадженнях загального 

користування (10,5 га) та організації сприятливого природного середовища 

для проживання населення, проектом пропонується організація нових 

зелених насаджень загального користування на площі біля 9,03 га. 

Кладовища 

На розрахунковий етап потреба в територіях під кладовища 

традиційного поховання складає 1,16 га (виходячи з нормативного 

розрахунку - 0,1 га на 1 тис. мешканців згідно додатку 

Е.1 ДБН Б.2.2-12:2018 «Планування та забудова територій»). 
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На території селища знаходяться два кладовища, одне з яких, що 

розташоване в південній частині селища – діюче (в районі 

вул. Проектна №7).  

 Для покриття потреби селища в територіях під кладовища на 

розрахунковий етап  передбачається розширення існуючого кладовища 

(розташованого в районі вул. Проектна №7) на 1,9 га. 

8.2. Об’єкти культурної спадщини 

Згідно даних Управління культури, національностей та релігій та 

Калинівської селищної ради в населеному пункті Калинівка та на 

прилеглих територіях розміщуються наступні об’єкти культурної 

спадщини, а саме:  

- Пам’ятник воїнам, загиблим в роки Другої світової війни, 

розташований в Парку Слави по вул. Паркова, 1; 

- Пам’ятний знак воїнам Радянської Армії, які загинули в роки 

Великої Вітчизняної війни, та радянських військовополонених, 

розстріляних фашистами у 1942 р., розташований на території 

Центрального Парку вул. Центральна, 57; 

- Захоронення військовополонених, загиблих в роки Другої світової 

війни, розташоване на території кладовища; 

- Пам’ятний знак Небесної сотні, розташований на території 

Центрального Парку вул. Центральна, 57; 

- Пам’ятний знак на честь 25-річчя загиблим на Чорнобильській АЕС, 

розташований по вул. Центральна, 61 (буде перенесено в 

Центральний Парк, вул. Центральна, 57); 

- Пам’ятний знак, присвячений 30-річчю трагедії на Чорнобильській 

АЕС, розташований в Центральному Парку вул. Центральна, 57. 

Згідно інформації Управління культури і туризму Київської обласної 

держадміністрації на території Центрального парку розташована 

нововиявлена пам’ятка історії – братська могила радянських воїнів, які 

загинули під час ВВВ. 

Всі інші наявні у наведеному населеному пункті об’єкти культурної 

спадщини є нововиявленими пам’ятками та мають бути відображені у 

містобудівній документації. 
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За умови виявлення нових об’єктів культурної спадщини, їх 

паспортизація та визначення меж покладається на державні органи 

охорони культурної спадщини. У майбутньому, за умови розробки 

облікової документації на пам’ятки культурної спадщини відповідні зміни 

мають бути враховані у порядок землекористування. 

8.3. Проектне використання території 

Реалізації проектних рішень генерального плану населеного пункту 

призведе до збільшення його території і певної трансформації структури 

землекористування. 

Загалом територія селища збільшиться на 131,5 га і складе 960,54 га. 

Найбільша частка території селища в проектній забудові буде 

припадати на території житлової забудови,  площа якої в перспективі 

зросте з 246,79 до 283,91. Така трансформація відбудеться в основному за 

рахунок збільшення площ території садибної забудови - до 253,2. Зросте 

також на перспективу площа багатоквартирної забудови – до 28,56 га 

проти існуючих 13,8 га.  

Одночасно перспективний розвиток смт Калинівка передбачає 

покращення транспортної інфраструктури за рахунок удосконалення 

вулично-дорожньої мережі, площа якої збільшиться з 55,93 га (що складає 

6,75 % існуючої території) до 125,2 га або 13,03 % проектної території. 

Значна частка території селища в проектній забудові буде припадати 

на виробничі території. В проекті її площа збільшиться з 23,13 га до 105,45 

га, а її частка становитиме 10,98 %. 

Площа ландшафтно-рекреаційних та озеленених територій на кінець 

розрахункового періоду складе 98,27 га або 10,23 %. 

На комунально-складські території на перспективний розвиток 

припадатиме 150,53 га, що складатиме 15,67 %. 

Територія громадської забудови, що становить 18,11 га або 2,19 % 

існуючої території, збільшиться до 30,92 га.  

Території водних поверхонь зміняться не суттєво і на перспективу 

становитимуть 7,80 га (0,81% проектної території). 

Проектний розподіл території населеного пункту наведений у 

таблиці 8.3.1. 
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Таблиця 8.3.1 

Проектний розподіл території смт Калинівка 

№ 

з/п 
Територія 

Площа 

га % 

 
Територія в межах населеного пункту, 

всього: 
960,54 100,00 

1 Житлової забудови, всього 283,91 29,56 

 з них   

1.1 садибної 253,2 26,36 

1.2 багатоквартирної 28,56 2,97 

1.3 блокованої 2,15 0,22 

2 Громадської забудови 30,92 3,22 

3 Виробничої забудови 105,45 10,98 

4 Комунально-складської, всього 150,53 15,67 

 з них   

4.1 території кладовищ 5,04 0,52 

4.2 
території головних споруд інженерної 

інфраструктури 
6,2 0,65 

5 Транспортної інфраструктури, всього 283,66 29,53 

 з них   

5.1 залізниця 158,46 16,50 

5.2 вулично-дорожньої мережі 125,2 13,03 

6 
Ландшафтно-рекреаційної та озелененої, 

всього 
98,27 10,23 

 з них   

6.1 
озеленені території загального 

користування 
12,28 1,28 

6.2 лісів 85,99 8,95 

7 Водних поверхонь 7,80 0,81 
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Враховуючи листи Калинівської селищної ради від 14.12.2017 

№ 1080/02-22 та  від 17.12.2017 №131/02-22 щодо зміни меж  селища та 

лист від Васильківської районної державної адміністрації  від 

20.12.2017 №2499/6-28 щодо включення додаткових територій в проектні 

межі селища, в проекті «Внесення змін до генерального плану смт 

Калинівка Васильківського району Київської області» передбачено 

включення в проектну межу смт Калинівка біля 120 га територій 

Здорівської селищної ради при умові надання згоди власників 

(землекористувачів) відповідних земельних ділянок у відповідності до 

вимог чинного законодавства України. Листи щодо згоди про включення 

земельних ділянок в перспективні межі смт Калинівка наведені в додатках 

пояснювальної записки. 
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9. ТРАНСПОРТ 

9.1. Існуючий стан 

9.1.1. Зовнішній транспорт 

Транспортні зв’язки смт Калинівки з населеними пунктами Київської 

області, виконуються автомобільним та залізничним видами транспорту. 

Пасажирські та вантажні перевезення смт Калинівка у всіх видах 

сполучення забезпечує транспортна система, інфраструктура якої 

складається з мережі автомобільних доріг державного та місцевого 

значення,  залізничних  магістралей та вулично-дорожньої мережі селища. 

Автомобільні дороги 

Вздовж межі населеного пункту з північного сходу на південь 

проходить міжнародна автомобільна дорога державного значення М-05 

«Київ-Одеса», яка є ділянкою європейської міжнародної автодороги Є-95 

та автомобільного міжнародного транспортного коридору Крітський №9 

«Нові Яриловичі – Чернігів – Копті – Київ – Любашівка – Одеса» дорога І 

технічної категорії, з шириною проїзної частини 22,5м, середньорічною 

добовою інтенсивністю руху автотранспорту ~ 45-50 тис.од./добу. 

Транспортні зв'язки  селища з  населеними пунктами Васильків, 

Багрин, Діброва, Кожухівка, Данилівка, Путрівка, Липовий Скиток та інші 

забезпечують обласні автомобільні дороги місцевого значення. 

Нижче, в таблиці приведена технічна характеристика державних 

автомобільних доріг, які обслуговують смт Калинівка і проходять в зоні 

впливу селища. 

Технічна  характеристика автомобільних доріг 

Таблиця № 

№ 

п.п. 

Індекс та 

номер 

дороги 

Найменування 

доріг 

Підпоря-

дкування 

Технічна 

категорія 

Тип 

покриття 

Ширина 

проїзної 

частини на 

підходах до 

селища, м 

Середньо-

добова 

інтен-

сивність, 

од./добу 

Державного значення 

1 М-05 Київ-Одеса міжнародна І 
Асфа-

льтобетон 
22,5 

45000- 

50000 

Місцевого значення 

1 О1000709 
Калинiвка – 

Дiброва 
обласна IV 

Асфа-

льтобетон, 

чорне 

шосе 

6,0 1000-3000 

2 О1000711 

Дзвiнкове –

Кожухiвка через 

Перевiз 

обласна IV 

Асфа-

льтобетон, 

чорне 

7,5 1000-3000 
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шосе 

3 О1000718 /М-05/ –Калинiвка обласна IV 

Асфа-

льтобетон, 

чорне 

шосе 

6,5 1000-3000 

4 О1000720 

Васильків –  

Княжичі – Лука – 

Гореничі –  

/М-06/ 

обласна ІІІ 

Асфа-

льтобетон, 

чорне 

шосе 

7,5 1000-3000 

Автомобільний транспорт 

Зовнішні автобусні пасажироперевезення селища обслуговує 

автотранспорт КП «Васильківтранссервіс» і автотранспорт приватних 

підприємств. Ці перевізники забезпечують функціонування 7 автобусних 

маршрутів за напрямками: Калинівка - Київ, Плесецьке - Київ, Калинівка - 

Плесецьке, Васильків - Калинівка, Калинівка – Липовий Скиток, Калинівка 

- Кожухівка, Калинівка – Діброва. 

На приміських маршрутах працюють мікроавтобуси з інтервалом 

руху від 30 хв. до 2 годин. Лінії руху приміських автобусних маршрутів 

проходять в межах селища по вулицях Центральна, Залізнична з під’їздом 

до залізничної станції Васильків І. На сьогодні автостанція на території 

селища відсутня; внутрішньоселищні автобусні маршрути не організовані. 

Загальна протяжність ліній руху приміських автобусів становить 

4,1км. Щільність – 1,2 км/км2. 

Залізничний транспорт 

З північного сходу на південний захід територію смт Калинівки 

перетинає ділянка двоколійної електрифікованої залізничної магістралі 

Київ-Фастів-Козятин-Жмеринка зі значним інтенсивним рухом поїздів (130 

пар вантажних та пасажирських поїздів за добу), яка є ділянкою 

міжнародних транспортних коридорів - Крітський №9 «Кучурган-

Роздільна-Жмеринка-Козятин-Київ-Ніжин-Чернігів-Горностаївка, Ніжин-

Зернове» та Крітський №3 «Мостиська-Львів-Красне-Тернопіль-

Хмельницький-Жмеринка-Козятин-Київ». 

На ділянці Київ-Волинський – Фастів І розташована проміжна 

залізнична станція ІІ класу Васильків І, яка забезпечує приміські 

пасажирські та вантажні перевезення смт Калинівки, районного центру - м. 

Василькова та ближніх до смт Калинівки населених пунктів. До 

залізничної станції Васильків-1 приєднуються під’їзні промислові колії та 

тупикова залізнична лінія з кінцевою станцією V класу Васильків ІІ. 
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В межах території селища перетин залізничних колій з вулицями 

здійснюється через 2 переїзди другої та четвертої категорії. На переїзді по 

вул. Залізничній працює пост охорони, в 2008р. зведено пішохідний 

перехід через станційні колії в районі залізничного вокзалу. 

Повітряний транспорт 

Повітряні зв’язки селища забезпечуються через Міжнародний 

аеропорт «Бориспіль» (Київ) та аеропорт «Київ» (Жуляни). 

9.1.2. Вулично-дорожня мережа 

Існуюча вулично-дорожня мережа смт Калинівки не являє собою 

суцільну структуру, оскільки селище розрізано магістральною залізничною 

лінією Київ-Волинський – Фастів І на дві частини, зв’язок між якими 

здійснюється через переїзд, що охороняється. Перетини вулиць і проїздів із 

під‘їзними коліями підприємств здійснюються в одному рівні. 

Основу структури вулично-дорожньої мережі селища складають 

головні вулиці. Вулиця з найбільшими транспортними потоками: вул. 

Залізнична, вул. Центральна, з шириною проїзної частини 6,0-9,0м. 

Функції магістральних вулиць виконують також вулиці з менш потужними 

транспортними потоками: вул. Механізаторів, вул. Залізнична (північна 

частина селища), вул. Центральна (північна частина селища), вул. 

Кільцева, вул. Лісова, вул. Лисенка, розміри проїзної частини яких 5,0-

7,5м; житлових вулиць – 4,0-6,0м. На сьогодні протяжність головних 

вулиць становить 15,0 км, щільність  - 1,8 км/км2. 

Головні проблеми по вуличній мережі, які потребують особливої 

уваги і вирішення, є такими: 

- відсутність пішохідних тротуарів на багатьох вулицях центральної 

частини селища (окрім вулиць Залізнична та Центральна); 

- незабезпеченість вулично-дорожньої мережі нормативним зовнішнім 

освітленням, особливо у периферійних районах селища; 

- відсутність мережі автостоянок для постійного та тимчасового 

зберігання автомобільного транспорту; 

- існує нагальна потреба у відведенні транзитних транспортних 

потоків з центральної частини селища та забезпеченні безпечного 

руху транспорту і пішоходів через магістральні залізничні колії; 

- потреба у проведенні реконструкції та капітального ремонту 

покриття проїзних частин більшості вулиць, технічний стан яких на 
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сьогодні незадовільний (утворилась колійність, ямковість та інші 

дефекти покриття). 

 

9.1.3. Автомобільний транспорт 

Відповідно звітних даних у смт Калинівка на сьогодні нараховується 

1480 одиниць автотранспорту, з них: легкових – 1283 одиниці (легкових 

індивідуальних – 1250 одиниць), вантажних – 164 одиниці, автобусів – 33 

одиниці. 

Загальний рівень автомобілізації становить 225 автомобілів на 1000 

мешканців, з них: легкові автомобілі – 195 авто/1000 мешканців (з них 

індивідуальні легкові 190 авто/1000 мешканців), вантажні автомобілі – 25 

авто/1000 мешканців, автобуси – 5 авто/1000 мешканців  

Таблиця 9.1.3.1 

Кількість легкових автомобілів по типам забудови 

Населення, осіб 
Кількість легкового автотранспорту, 

одиниць 

Багатоквартирна 

забудова 
Садибна забудова 

Багатоквартирна 

забудова 
Садибна забудова  

2324 4258 441 809 

Індивідуальні легкові автомобілі зберігаються: на території садибної 

забудови за місцем проживання власників цих автомобілів, на території 

багатоквартирної забудови - у боксових гаражах та гаражних кооперативах 

загальною кількістю 281 машиномісць. На сьогодні дефіцит місць 

постійного зберігання легкових індивідуальних автомобілів складає ~160 

машино-місць. 

Для технічного обслуговування парку автотранспорту у населеного 

пункту функціонують 4 АЗС та 2 СТО. Відповідно до розрахунків 

існуючих потужностей на сьогодні буде достатньо. 
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9.2. Проектні рішення 

9.2.1. Зовнішній транспорт 

Автомобільні дороги  

На перспективу у межах зони впливу м. Василькова та смт 

Калинівки передбачається проходження ділянки магістральної 

автомобільної дороги на концесійних умовах «Західний кордон (Косини) – 

Вінниця – Київ» (відповідно до Державної програми розвитку 

автомобільних доріг загального користування на 2007-2011 роки, 

затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 3 серпня 2005 р. 

№710). Концесійна дорога запроектована за параметрами І технічної 

категорії. 

Відповідно до генерального плану м. Києва, в північній частині зони 

впливу намічено проходження ділянки Великої кільцевої автомобільної 

дороги навколо м. Києва. 

На далеку перспективу напрямки міжнародних транспортних 

коридорів Крітський № 9 та Крітський №5 (нов) будуть проходити по 

новій концесійній дорозі до перетину з новою Великою кільцевою 

автомобільною дорогою навколо м. Києва, і далі, після перетину річки 

Дніпро в районі населеного пункту Українка, траса транспортного 

коридору Крітський №9 буде спрямована в напрямку Чернігівської 

області. Тоді траси транспортних коридорів не проходитимуть по існуючій 

ділянці дороги Київ-Одеса від населеного пункту Ксаверівка до Києва, ця 

ділянка дороги буде міжнародною дорогою державного значення. 

Згідно з рішеннями Комплексної схеми транспорту м. Києва, з метою 

забезпечення функціонування транспортних коридорів, у межах 

Васильківського району передбачається будівництво транспортно-

складського комплексу (ТСК) – логістичного центру для переробки 

контейнерних та інших вантажів. 

Для відведення транзитних потоків транспорту в обхід центральної 

частини селища планується будівництво: 

- нової вулиці Салютна, яка пройде паралельно до залізничної 

магістралі; 

- північно-західної об'їзної автодороги (довжиною 3,77км). 

Також проектом пропонується підвищення технічних категорій й 

поліпшення технічного стану покриття проїзних частин автомобільних 

доріг місцевого значення на підходах до селища. 
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Автомобільний транспорт 

Заходи з розвитку автомобільного транспорту прийняті з 

урахуванням Програми розвитку селища Калинівки та включають: 

- організацію двох внутрішньо селищних автобусних маршрутів 

(зберігання та обслуговування автобусів забезпечить 

автопідприємство КП «Васильківтранссервіс»); 

- відведення транзитних потоків з центральної частини селища; 

- будівництво гаражів та створення мережі автостоянок 

короткочасного та постійного зберігання легкових індивідуальних 

автомобілів та стоянок таксі; 

- будівництво нових об'єктів для обслуговування автотранспорту 

автозаправних станцій та станцій технічного обслуговування. 

Залізничний транспорт. 

На період розрахункового строку залізнична магістраль Київ – 

Фастів – Козятин буде навантажена інтенсивним рухом, в основному, 

пасажирських та приміських поїздів. Транзитні вантажні перевезення на 

залізничному напрямку Київ – Фастів значно зменшиться. 

Відповідно до Концепції створення та функціонування національної 

мережі транспортних коридорів в Україні, залізнична лінія Київ – Фастів є 

ділянкою міжнародних транспортних коридорів - Крітський №9 

«Кучурган-Роздільна-Жмеринка-Козятин-Київ-Ніжин-Чернігів-

Горностаївка, Ніжин-Зернове» та Крітський №3 «Мостиська-Львів-Красне-

Тернопіль-Хмельницький-Жмеринка-Козятин-Київ»  

Генеральною схемою розвитку Київського залізничного вузла 

намічено на віддалену перспективу (орієнтовно після 2050 року) 

будівництво Південного обходу для забезпечення відхилення за межі 

Києва транзитного вантажного потоку за напрямком від Ніжина і Гребінки 

до Фастова, для чого необхідно розмістити сортувальну станцію Київ-

Західний (територією до 70,0 га) з відмиканням від неї залізничної колії до 

стації Немішаєве (що на лінії Київ-Коростень). 

Виходячи з цього, проектом внесення змін до генерального плану 

смт Калинівка, передбачено: 

- закриття існуючого переїзду по вулиці Залізничній та будівництво 

нового автомобільного шляхопроводу над залізничною лінією, який 

виконуватиме функцію об’їзної автодороги центральної частини 

населеного пункту, та з’єднає між собою міжнародні автомобільні 
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дороги державного значення М-06 «Київ – Чоп» та М-05 «Київ – 

Одеса»; 

- розміщення нового шляхопроводу в західній частині селища на 

перетині нової обхідної дороги з магістральною залізничною лінією 

Київ-Волинський – Фастів І; 

- реконструкція та модернізація залізничної станції «Василівка І» з 

впровадженням сучасного інформаційного забезпечення. 

9.2.2. Вулично-дорожня мережа 

Враховуючи проектну планувальну структуру селища Калинівка, 

зростання обсягів вантажних та пасажирських перевезень, транспортних 

потоків, рівня автомобілізації, проектом внесення змін до генерального 

плану прийнято схему та класифікацію вулиць, що забезпечать оптимальні 

функціональні зв'язки між житловими масивами, громадським центром 

селища, промисловими зонами та зонами рекреації. 

Залежно від функціонального призначення та очікуваних 

транспортних потоків (згідно з ДБН Б.2.2-12:2018 та ДБН В.2.3-5:2018), 

закладені такі технічні параметри передбачені до будівництва або 

реконструкції вулиць: 

- ширина головних вулиць у червоних лініях 15,0-25,0 м, проїзної 

частини 6,0-9,0м; 

- ширина житлових вулиць у червоних лініях 15,0-25,0 м, проїзної 

частини 5,5 м. 

По вулично-дорожній мережі генеральним планом передбачено: 

- будівництво шляхопроводу над залізничною лінією в створі вулиці 

Залізнична з будівництвом однорівневої транспортної розв’язки (слід 

зазначити, що частина транспортної розв’язки знаходиться на 

території Васильківського лісогосподарства та потребує 

спеціального погодження у відповідних інстанціях, яке відповідно до 

листа №1063/02-22 від 11.12.2017 року бере на себе Калинівська 

селищна рада); 

- створення мережі вулиць на зв'язках існуючих та нових житлових 

районів між собою, а також з промисловими районами та зонами 

рекреації; 

- подовження вулиць з улаштуванням проїзної частини 8,0м: Лесі 

Українки - до вул. Залізнична (1,14км), пров. Механізаторів (0,27км), 
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вул. Індустріальна (0,34км), пробивка вул. Проектна 9 (0,31км); 

пробивка вул. Проектна 12 (0,52км); 

- будівництво головних вулиць житлового масиву «Сучки»: проектної 

№1, №9, №16, №20, вул. Небесної Сотні, вул. Максима Кривоноса,  

вул. Щаслива, вул. Пилипа Орлика з улаштуванням проїзної частини 

7,5-8,0м. 

- реконструкція вулиць, в тому числі головних вулиць (по яких 

передбачено проходження внутрішньоміських автобусних 

маршрутів) з розширенням проїзної частини від 5,0-6,0м до 7,0-9,0м, 

житлових вулиць з розширенням проїзної частини від 4,0-6,0м до 

6,0-7,5м, будівництво твердого покриття та тротуарів, першочергово 

на мережі вулиць центральної частини селища, а також організація 

велосипедних доріжок. 

- реорганізація транспортної та пішохідної схеми привокзальної 

площі. 

- будівництво проїздів в промисловій зоні північно-східної частини 

селища та під’їздів до транспортної розв’язки під існуючим 

шляхопроводом для обслуговування складських комплексів, 

реконструкція існуючих під’їздів до транспортної розв’язки з 

розширенням проїзної частини до 8,0-9,0 м; 

- будівництво вул. Салютна – під’їзду до житлового масиву «Сучки» 

від вул. Залізничної; 

Загальна протяжність магістральної вуличної мережі населеного 

пункту на перспективу – 31,88 км, з них намічено побудувати 16,42 км, 

реконструювати 15,46 км. Щільність вуличної мережі селища –3,3 км/км2. 

№ 

п.п 

Найменуванн

я вулиць 

Ширина 

проїзна 

частина 

(існуючий 

стан), м 

Проектний стан 
Довжина 

ділянки 

реконструкці

ї, км 

Довжина 

ділянки 

будівництва, 

км 

Ширина 

проїзна 

частина, м 

Ширина 

червоних 

ліній, м 

Головні вулиці 

1 
вул. 

Залізнична 
6,0-8,0 9,0 20,0 4,61 - 

2 

вул. 

Залізнична 

(північна 

частина 

селища) 

7,0 9,0 20,0 1,37 0,29 

3 
вул. 

Індустріальна 
7,5 9,0 15,0 0,83 0,36 

4 
вул. 

Калинова 
4,0-4,0 8,0 15,0 0,75 - 

5 вул. Кільцева 3,0 8,0 15,0 0,29 0,66 

6 вул. Лесі 5,0-8,0 9,0 20,0 0,77 0,24 
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Українки 

(ділянка 

вулиці від 

вул. 

Центральна 

до вул. 

Проектна 

№10) 

7 

вул. Лесі 

Українки 

(ділянка 

вулиці від 

вул. 

Проектна 

№10 до вул. 

Проектна 

№12) 

5,0-8,0 9,0 20,0 - 0,92 

8 вул. Лисенка 4,5-6,0 8,0 15,0 0,33 - 

9 

вул. Лісова 

(ділянка 

вулиці від 

пров. 

Механізаторі

в до вул. 

Проектна 

№8) 

4,0-5,5 7,0 20,0 0,95 0,22 

10 
вул. Максима  

Кривоноса 
- 9,0 15,0 - 0,41 

11 

вул. 

Механізаторі

в 

4,0-5,0 8,0  0,57 - 

12 

пров. 

Механізаторі

в 

5,0-7,0 7,0  0,57 0,25 

13 
вул. Небесної 

Сотні 
- 8,5 12,0 - 0,96 

14 вул. Нова 4,0 6,0 20,0 0,3 0,2 

15 
вул. Пилипа 

Орлика 
- 8,0 20,0  1,10 

16 
вул. 

Проектна  
- 7,0 20,0 - 0,75 

17 
вул. 

Проектна №1 
- 9,0 25,0 - 1,20 

18 
вул. 

Проектна №7 
4,0 8,0 25,0 0,58 1,38 

19 
вул. 

Проектна №9 
- 9,0 15,0 - 0,97 

20 

вул. 

Проектна 

№10 

- 9,0 20,0 - 2,03 

21 

вул. 

Проектна 

№11 

- 9,0 20,0 - 0,80 

22 

вул. 

Проектна 

№12 

- 8,0 15,0 0,52 - 

23 

вул. 

Проектна 

№16 

 8,0 15,0 - 0,32 

24 

вул. 

Проектна 

№20 

- 8,0 15,0 - 0,32 
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25 вул. Салютна 4,0 8,0 15,0 0,27 1,68 

26 вул. Соборна 7,5 8,0 17,0 - 0,46 

27 
вул. 

Центральна 
7,5-9,0 9,0 20,0 1,75 0,48 

28 

вул. 

Центральна 

(північна 

частина 

селища) 

5,0-6,0 8,0 15,0 0,58 - 

29 вул. Щаслива - 8,0 15,0 0,42 0,42 

Всього по магістральних вулицях 15,46 16,42 

Внутрішньоселищний транспорт 

На розрахунковий строк основним видом громадського 

пасажирського транспорту в освоєнні пасажирських перевезень у 

приміському та внутрішньоселищньому сполученнях буде автобус. Рух 

приміських та внутрішньоселищних автобусних маршрутів передбачається 

по магістральних вулицях населеного пункту. 

На розрахунковий строк для забезпечення транспортного 

обслуговування населення проектом пропонується організація двох 

автобусних маршрутів, які зв’яжусь основні об’єкти зовнішнього 

транспорту (залізничну станцію), центральну частину селища, промислові 

райони, житлові формування багатоповерхової та садибної забудови: 

- маршрут №1: мікрорайон «Сучки» – вул. Залізнична – вул. Лисенка – 

вул. Калинова – вул. Центральна – кладовище – вул. Центральна – 

пров. Механізаторів – вул. Залізнична – мікрорайон «Сучки», 

(11,4км). 

- маршрут №2: мікрорайон «Сучки»– вул. Залізнична – вул. Лесі 

Українки – вул. Проектна №11 – Проектна №10 – вул. Центральна – 

вул. Виноградна – вул. Проектна 8 – вул. Індустріальна – вул. 

Залізнична – вул. Залізнична – мікрорайон «Сучки» (10,2км). 

Автобусний маршрут №2 пропонується для здійснення перевезень 

працюючого населення від житлових районів до промислових зон в 

ранкові та вечірні часи доби. 

Для обслуговування пасажирських перевезень на автобусних 

маршрутах передбачається використання, в основному, рухомого складу 

малої місткості; необхідна кількість автобусів на двох 

внутрішньоселищних маршрутах при інтервалі руху 10 хвилин складатиме 

12 од. в інвентарі, 10 од. - в русі. Частково пасажирські внутрішньоселищні 

перевезення будуть здійснюватися приміськими автобусними маршрутами 

та легковими автомобілями. 





 

69 
 

На розрахунковий строк довжина ліній внутрішньоміських 

автобусних ліній по осі вулиць складатиме 21,6 км, щільність транспортної 

мережі становитиме 2,2 км/км2. 

Індивідуальний легковий транспорт 

Окрім маршрутного пасажирського транспорту, населення смт 

Калинівка користуються індивідуальним легковим транспортом. 

Розрахунок перспективного приватного автомобільного парку 

селища виконаний на основі закладеного рівня автомобілізації: загальний 

рівень автомобілізації на перспективу становитиме 360 авто/1000 

мешканців, з них: легкові автомобілі – 310 авто/1000 мешканців (з них 

індивідуальні легкові 300 авто/1000 мешканців), вантажні автомобілі – 40 

авто/1000 мешканців, автобуси – 10 авто/1000 мешканців  

Загальна кількість автомобілів мешканців селища на кінець 

розрахункового строку становитиме 4206 одиниць, з них: легкових – 3622 

одиниці (легкових індивідуальних – 3505 одиниць), вантажних – 467 

одиниць, автобусів – 117 одиниць. 

Таблиця 9.2.3.1 

Кількість легкових автомобілів по типам забудови на розрахунковий 

строк 

Населення, осіб 
Кількість легкового автотранспорту, 

одиниць 

Багатоквартирна 

забудова 

Садибна забудова  

(в т.ч. блокована) 

Багатоквартирна 

забудова 

Садибна забудова 

(в т.ч. блокована) 

5239 6444 1572 1933 

Зберігання легкових автомобілів нової перспективної забудови 

передбачено у наземних багатоповерхових гаражах та на відкритих 

автостоянках.  

Визначення місць зберігання легкових автомобілів мешканців 

існуючої багатоквартирної забудови потребує розробки спеціалізованого 

проекту та вирішується на подальших стадіях проектування 
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На перспективу з’явиться потреба у розміщенні нових об’єктів 

технічного обслуговування автотранспорту - автозаправних станцій (АЗС) 

і станцій технічного обслуговування (СТО). Виходячи із сучасних 

ринкових відношень та даних обстежень ряду населених пунктів України, 

на сьогодні показник кількості заправок автомобілів на одну колонку АЗС 

має бути у межах 500-700 автомобілів (у діючому ДБН Б.2.2-12:2018 цей 

показник відсутній); показник кількості автомобілів на один пост 

технічного обслуговування – 300 од. На перспективу додатково до 

існуючих об’єктів технічного обслуговування необхідно передбачити 

будівництво 2-х АЗС та  2-х СТО. 

З метою удосконалення організації дорожнього руху і створення 

безпечних умов руху транспорту і пішоходів, необхідно здійснити: 

розвиток мережі автостоянок для довгострокового та короткочасного 

зберігання транспортних засобів, обладнання тротуарів для пішоходів, 

велосипедні та пішохідні доріжки, нанесення ліній розмітки на головних 

вулицях та встановлення дорожніх знаків. Вищезазначені питання 

вирішуються на подальших стадіях проектування. 

Місця розташування транспортних об’єктів, заходи з розвитку 

вулично-дорожньої мережі, проходження ліній руху автобусу по вісі 

вулиць, розташування гаражів та автостоянок, об’єктів автосервісу та 

штучних споруд показані на схемі транспорту. 
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10. ІНЖЕНЕРНА ПІДГОТОВКА ТА ЗАХИСТ ТЕРИТОРІЇ 

10.1. Гідротехнічні заходи 

Існуючий стан 

Територію селища дренує безіменний струмок, права притока 

  р. Ірпінъ. У межах селища струмок приймає дві притоки. Стік 

безіменного струмка і його правих приток зрегульований ставками.  

Сумарна площа водного дзеркала ставків, при НПУ ставка                

 № 1 - 168,20 м (3,50 га); ставка № 2 - 176,00м (0,70 га); ставка № 3 - 175,70 

м (0,20 га), складає 4,40 га, з них в межах селища – 3,00 га. Ставки 

частково замулені, верхів’я заросли вологолюбною рослинністю і 

перетворюються в болото із середніми глибинами 0,50÷1,00 м.  

Греблі ставків земляні, висотою від 2,00 м до 5,00 м. Відкоси гребель 

не мають кріплення. Гребля ставка № 3 подекуди зруйнована, відкоси 

покриті вибоїнами. У тілі гребель влаштовані водоскидні споруди. У 

ставках №1 і №2 водоскидні спорудження типу «монах», у ставку № 3 - 

трубчатий водоскид. Водоскидна споруда ставка № 3 не розрахована на 

проходження максимальних паводків, тому під час весняної повені 

періодично трапляються її прориви. Більшість гідроспоруд ставків (греблі 

й водоскиди) перебувають у незадовільному технічному стані, потребують 

капремонту та реконструкції.  

Ставки й водойми селища мають комплексне призначення та в 

основному використовуються для технічних і культурно-побутових цілей. 

Найбільший ставок-копань розташований у парку відпочинку. Ложе 

ставка-копані замулене, прибережна смуга заросла вологолюбною 

рослинністю, ставок перебуває в незадовільному санітарно-гігієнічному 

стані. Ставки в селищі потребують очищення від сміття та замулення 

спеціальними засобами та технікою, влаштування прибережної захисної 

смуги шириною не менше ніж 25 м від урізу води (згідно ст. 90 Водного 

Кодексу України).  

Відповідно до інженерно-геологічного обґрунтування, територія 

селища характеризується високим рівням залягання ґрунтових вод (від 0,50 

до 3,00 метрів). Найбільше, процеси підтоплення мають прояв в межах 

територій земельних ділянок, що розташовані по вулицям Київська, 

Матросова, Паркова, Ватутіна, Лисенка, Механізаторів, Залізнична, 

Шевченка та Калинівська. На вказаних вулицях, Обухівським 

міжрайонним управлінням водного господарства, були проведені роботи 

по будівництву водовідвідних каналів.  
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З південно-західної та східної сторін до селища примикають 

заболочені ділянки. В межах селища заболочені ділянки розташовані у 

районі бази колишнього Облсількомунгоспу, біля промислово-складської 

зони та в районі парку відпочинку.  

Проектні рішення 

Відповідно до архітектурно-планувальних рішень даного проекту 

щодо перспектив розвитку селища, даних натурних обстежень місцевих 

природних умов, наявного картографічного і планового матеріалів, 

визначено комплекс основних гідротехнічних заходів з інженерної 

підготовки та захисту території, яким передбачено провести: 

- розчистку русел струмків та каналів; 

- розчистку водойм; 

- заходи по захисту від підтоплення; 

- ліквідацію заболоченостей; 

- підсипку території. 

Згідно із ДБН Б.1.1-15:2012, даною містобудівною документацією 

визначено основні принципи і напрямки інженерної підготовки та захисту 

територій від небезпечних геологічних та гідрогеологічних процесів. 

Загальноселищні заходи щодо забезпечення інженерного захисту селища, 

попередження подальшого розвитку небезпечних геологічних та 

гідрогеологічних процесів прийняті за Державними будівельними нормами 

містобудування ДБН Б.2.2-12:2018 «Планування і забудова територій», 

ДБН В.1.1-25-2009 «Інженерний захист територій та споруд від 

підтоплення та затоплення», ДБН В.1.1-3-97 «Інженерний захист 

територій, будинків і споруд від зсувів та обвалів» Дані заходи не є 

документом для виконання робіт, потребують уточнення та деталізації на 

наступних стадіях проектування при розробці галузевих схем та проектної 

документації на будівництво.   

10.1.1. Захист від підтоплення, ліквідація заболоченостей 

На окремих ділянках території селища Калинівка, найбільше в 

районі промислової забудови (східна частина населеного пункту), на 

заплавах струмків та на прилеглих до них територіях спостерігається 

високе стояння рівня ґрунтових вод.  

Слід також зазначити, що територія Здорівської сільської ради, яку 

передбачено включити в проектні межі селища Калинівка, також зазнає 

постійного підтоплення. 
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Основні чинники підвищення рівня ґрунтових вод: відсутність, або 

непрацездатність дренажу; відсутність поверхневого водовідведення, 

накопичення дощової (талої) води; наявність штучних перешкод на шляху 

стікання підземних вод; проведення загортання та засипання природних 

дрен. 

Негативними наслідками підтоплення є: підтоплення підземних 

частин будівель та споруд, інженерних комунікацій: деформація ґрунтів; 

усідання та руйнування будівель; заболочування територій; погіршення 

санітарно-гігієнічного стану території; забруднення ґрунтових вод; 

підтоплення льохів та городів.  

З метою захисту від підтоплення територій існуючої та 

запроектованої забудови, поліпшення загального санітарного стану 

селища, проектом визначено комплекс заходів, що спрямовані на зниження 

рівня ґрунтових вод.  

Згідно із з нормами осушення під капітальну забудову, зниження рівня 

ґрунтових вод необхідно виконувати до глибини не менш ніж 2,00 м, 

рахуючи від проектної відмітки території. 

Для зниження рівня ґрунтових вод, у східній частині населеного 

пункту (район промислової забудови) проектом передбачено влаштування 

горизонтального закритого або відкритого дренажу. Траси дренажних 

колекторів можна розташувати вздовж проїздів і вулиць на віддалі 80 - 100 

метрів один від одного, на глибині 3,00 - 4,00 метри. Випуск дренажних 

вод буде здійснюватися у водойми, водотоки і водостоки. 

В районі запроектованої багатоквартирної забудови по 

вул. Центральна передбачено провести розчистку існуючої мережі 

відкритого дренажу від мулу, сміття та вологолюбної рослинності.  

В межах селища передбачено виконати організацію поверхневого 

стоку з влаштуванням мережі дощової каналізації. Забезпечити 100% 

відведення дощових, зливових та талих вод. На даний час, відсутність 

дощової каналізації є однією із причин підтоплення територій селища. 

По всіх ставках та водоймах в межах селища необхідно провести 

роботи з розчистки та поглибленню лож, що також буде сприяти 

зниженню рівня ґрунтових вод на прилеглих територіях.  

На територіях з несприятливими для будівництва топографічними 

або гідрогеологічними умовами проектом передбачено підсипку території. 

Для індивідуального садибного будівництва доцільно використовувати 

підсипку під кожну споруду або групу суміжних споруд.  
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Підсипку рекомендується виконувати до відміток, які забезпечують 

самовідтік поверхневих вод. 

10.1.2. Розчистка річки, благоустрій існуючих водойм 

На розрахунковий строк проекту призначення існуючих ставків 

зберігається комплексним. Водні об’єкти передбачено використовувати 

для культурно-побутових цілей та відпочинку, технічного водопостачання 

дрібних підприємств. Живлення ставків буде здійснюватися за рахунок 

поверхневого й підземного стоків, обмін води в літньо-осінній період буде 

здійснюватись від 3 до 5 разів. 

Для покращення санітарно-гігієнічного стану як самих ставків, так і 

прилеглих до них територій передбачається здійснити наступні заходи: 

- на всіх ставках необхідно провести роботи з розчищення від 

вологолюбної рослинності, мулу і по поглибленню лож ставків і 

водойм. 

- береги ставків і водойм підлягають уположенню і закріпленню 

посівом багаторічних трав та посадкою деревинно-чагарникової 

рослинності. 

- існуючий ставок-копань площею 0,80 га підлягає благоустрою із 

проведенням комплексу робіт з оздоровлення ложа.  

- ліквідація заболочених ділянок із проведенням протималярійних 

заходів з метою попередження виплоду малярійного комара. 

Відповідно до санітарно-гігієнічних вимог, середня глибина ставків і 

водойм (з урахуванням замулення), не повинна бути, меншою 2,50 м. 

 

10.1.3. Протиерозійні заходи 

Згідно інженерно-будівельної оцінки території в межах селища 

наявні острівні ділянки з лесовидними просадними ґрунтами, що 

залягають на глибині до 10 м.  

При освоєнні таких територій під забудову як багатоповерхову так і 

садибну необхідно виконати ретельні інженерно-геологічні вишукування 

та дослідження ґрунтів. 

Для забезпечення стійкості та експлуатаційної надійності будівель та 

споруд передбачається проведення  водозахисних та конструктивних 

заходів, спрямованих на запобігання просадних властивостей ґрунтів, у 

тому числі: 

- улаштування ґрунтових подушок, витрамбовка котлованів в межах 

деформаційної зони чи її частини; 
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- глибинне ущільнення ґрунтовими палями, в межах всього 

просадного шару, що попередньо замочені в нижніх шарах 

просадних ґрунтів; 

- виконання основи фундаментів із забивних, набивних та буро 

набивних паль, а також з використанням стовпів чи стрічки з ґрунтів, 

що закріпленні хімічним, термічним чи іншим способом, 

заглиблення фундаментів; 

- вертикальне планування ділянки забудови, якісне заповненням пазух 

котлованів та траншей, виключення витоку води із водо несучих 

комунікацій на проектованій території; 

- підвищення міцності і загальної просторової жорсткості споруд, 

збільшенням їх піддатливості за допомогою гнучких та розрізних 

конструкцій, використання методів, що забезпечують нормальну 

роботу обладнання при деформаціях основи. 

- подальше проведенням (при необхідності) заходів і робіт по 

попередженню проявів просадності. 

10.2. Відведення дощових та талих вод 

Існуючий стан 

На сьогодні на території селища Калинівка дощова каналізація 

відсутня. Відведення дощових та талих вод з забудованої території 

практично не організовано та відбувається по поверхні землі (пониженням 

рельєфу, тальвегами) водовідвідними лотками у напрямку існуючого 

безіменного струмка, який є правою притокою р. Ірпінь. 

Відсутність організованого відведення дощових та талих вод та 

очисних споруд на випусках стоку не відповідають сучасним екологічним 

нормам та вимогам.   

Зважаючи, що територія селища характеризується високим рівням 

залягання ґрунтових вод (0,50-3,00 метрів), відсутність дощової каналізації 

є однією із причин її підтоплення. З метою покращення благоустрою 

території та поліпшення екологічного стану, необхідне влаштування 

мережі дощової каналізації з будівництвом очисних споруд перед 

випуском у водні об’єкти. 

Проектні пропозиції 
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У відповідності до ДБН Б.2.2-12:2018 відведення дощових і талих 

вод та надлишкових вод від поливання з території благоустрою і доріг 

існуючої та проектної житлової забудови у селищі пропонується 

здійснювати закритою системою зливової каналізації, з відведенням 

найбільш забрудненої частини стоку на очисні споруди зливової 

каналізації, що проектуються.  

Відповідно до умов формування поверхневого стоку на території 

селища (рельєф, наявність балок, розділення території залізницею та інші) 

проектом передбачається поділ території селища на 5 басейнів закритого 

каналізування дощових та снігових вод. Пропонується передбачати окремі 

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

проектами, погодженими з органами санітарного нагляду Васильківського 

району Київської області. 

Схему відведення дощових та снігових вод системою зливової 

каналізації прийнято таку. 

Дощові води та води, що утворюються при таненні снігу, а також 

води від поливання вулиць, проїздів та площ, з території кожного басейну 

каналізування, самопливними мережами надходять до очисних споруд. 

Для кожного басейну каналізування передбачається будівництво окремих 

очисних споруд.  

Найбільш забруднену частину стоку (перші 20 хв. дощу), відповідно 

до вимог  ДБН В.2.5-75:2013, ДСТУ-Н Б.2.5-71:2013 та ДСТУ 3013-95, 

пропонується очищувати на очисних спорудах. Очищені та умовно чисті 

води від очисних споруд пропонується скидати у поверхневі потоки, або 

подавати у накопичувальні резервуари очищених та умовно чистих 

поверхневих стоків.  

З накопичувальних резервуарів стічні води можливо 

використовувати для поливання зелених насаджень та миття 

удосконалених покриттів у періоди відсутності дощів. Надлишок 

очищених та умовно чистих поверхневих стоків передбачається відводити 

на скидання у поверхневі потоки за допомогою насосних станцій 

поверхневих вод та напірних колекторів. Пропозиції щодо трасування 

мереж дощової каналізації, а також щодо розташування очисних споруд 

дивись креслення «Схема інженерної підготовки та захисту території. 

Зливова каналізація». 





 

77 
 

Розрахунки об‘ємів очищення та скидання дощових та снігових вод, 

гідравлічні розрахунки мереж дощової каналізації з визначенням їх 

діаметрів за басейнами каналізування виконуються на подальших стадіях 

проектування. Остаточні рішення щодо способу організації відведення 

поверхневих вод приймаються на стадіях «Проект» та «Робоча 

документація».  

Для очищення найбільш забрудненої частини поверхневих вод 

проектом пропонується використовувати водоочисні установки із 

застосуванням індивідуальних проектів і спеціалізованих конструктивних 

рішень з впровадженням високоефективних передових технологій по 

очищенню стоків. Відповідно до Висновку державної санітарно-

епідеміологічної експертизи Міністерства охорони здоров‘я України при 

потужності до 25 м3/добу потребують розмірів санітарно-захисної зони 

5 м. 

Згідно із ДБН Б.1.1-15:2012, проектом розроблені тільки принципові 

рішення та напрямки, щодо організованого відведення дощових та талих 

вод. Необхідна продуктивність очисних споруд, остаточні місця 

розміщення  та потрібні розміри майданчиків для їх розташування, місця 

та умови скидання очищених та умовно чистих дощових вод уточнюються 

на подальших стадіях проектування. 

 

10.3. Вертикальне планування 

Вертикальне планування території виконано з урахуванням 

наступних вимог: 

- максимального збереження рельєфу (відмітки коливаються в межах 

170-191 м); 

- максимального збереження ґрунтів і деревних насаджень; 

- відведення поверхневих вод зі швидкостями, які виключають ерозію 

ґрунтів; 

- мінімального обсягу земляних робіт; 

- мінімального дебалансу земляних мас. 

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.  
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Вертикальне планування території на проектних ділянках виконано 

виходячи з умов, що дана територія потребує значної підсипки, оскільки є 

затоплюваною та заболоченою. 

Даний розділ підтверджує можливість здійснення планувального 

рішення проектної території, потребує уточнення і береться за основу на 

наступних стадіях проектування. 

10.4. Санітарне очищення 

Об’єм централізованого накопичення та вивозу твердих побутових 

відходів за рік складає до 3,00 тис. т/рік. 

Вивіз твердих побутових відходів здійснюється на комплекс з 

сортування та переробки твердих побутових відходів ТОВ 

«Укрвторенергоресурс», розташований на території Погребівської 

сільської ради Васильківського району. 

Система санітарного очищення селища - планово-регулярна, 

здійснюється за допомогою контейнерів. Процент охоплення населення 

послугами зі збирання ТПВ складає близько 80%. Вивезення ТПВ 

здійснюється по графіках, що затверджені у терміни, визначені 

санітарними нормами. Рідкі побутові відходи вивозяться приватним 

транспортом по заявочної схемі. Для санітарного очищення населеного 

пункту використовуються 3 машини, у т.ч. 2 сміттєвози та 1 екскаватор. 

Ступінь зносу техніки складає від 60% до 100%. 

Відповідно до норм ДБН Б.2.2-12:2018 об’єм накопичення твердих 

побутових відходів та сміття з вулиць на розрахунковий строк генплану 

складе 5,37 тис. т/рік.. 

Знешкодження твердих побутових відходів передбачається на 

існуючому комплексі з сортування та переробки твердих побутових 

відходів ТОВ «Укрвторенергоресурс». 

Для зменшення об’ємів вивозу і захоронення ТПВ та для 

забезпечення виконання “Програми поводження| з твердими| побутовими| 

відходами“ (постанова| Кабінету Міністрів України від 4.04.2004р. №265) 

передбачається організація роздільного збору твердих побутових відходів 

із наступним використанням і утилізацією. За умови організації 

роздільного збору об’єм вивозу твердих побутових відходів можна 

зменшити на 30-50%. 

Розрахункова кількість машин для санітарного очищення: 1 

сміттєвоз, 1 прибиральна машина. 
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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 спеціальних місць – майданчиків для організованого 

збору ТПВ. 

Придбання спецавтотранспорту. 

Впровадження системи роздільного збору, сортування, утилізації, 

подрібнення, польового компостування відходів зеленого господарства і 

інших заходів з метою зменшення об'ємів вивозу і захоронення відходів. 

Першочергові заходи загальносільського значення : 

Розробка спеціалізованої схеми санітарного очищення смт Калинівка 

(після затвердження генерального плану) з уточненням першочергових та 

перспективних заходів, спрямованих на створення промислового 

виробництва із сортування ТПВ, поліпшення екологічного та санітарного 

стану селища, утилізації вторинної сировини, її переробки та одержання 

продукції, зменшення   транспортних витрат тощо. 
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11. ІНЖЕНЕРНА ІНФРАСТРУКТУРА 

11.1. Водопостачання 

Існуючий стан 

Джерелом водопостачання смт Калинівка є підземні води 

Українського басейну тріщинуватих вод. 

Водопостачання у селищі здійснюється централізованою системою 

комунального водопроводу та локальними системами водопостачання 

промислових підприємств.  

Комунальний водопровід обслуговує житловий фонд селища, 

установи та організації, а також частину промислових підприємств. 

Установлена виробнича потужність комунального водопроводу - 500,00 

м3/добу. 

Забезпечення господарсько-питних потреб споживачів селища 

здійснюється за рахунок використання підземних вод, що приурочені до 

еоценового водоносного горизонту. Свердловини розташовані 

розосереджено по населеному пункту. 

Дебіт кожної свердловини складає 10,00 м3/годину (240,00 м3/добу). 

Перший пояс ЗСО свердловин витримується та представлений ділянками із 

огорожею. Якість води, що надходить до споживачів, відповідає вимогам 

ДСанПіНу 2.2.4-171-10. 

Схема забору та подачі води у систему водопостачання наступна: 

- від свердловини № 4, яка розташована на південному заході за 

межею селища (за напрямком від вул. Короленка та вул. Героїв 

України), насосами першого підйому (НС I), вода подається у 

резервуар чистої води (РЧВ) і далі, насосною станцією другого 

підйому (НС II), по водогону Ø210 мм (чавун) надходить у 

розподільчу мережу західної та частково центральної частини 

селища. Проектна  потужність НС ІІ підйому - 400,00 м3/добу. У 

складі комплексу водопровідних споруд наявна водопровідна башта, 

яка на даний час у схемі подачі води не задіяна. 

- зі свердловин №3, що розташована по вул. Центральна (район 

школи) та свердловини №5 (вул. Центральна) вода подається до 

станції знезалізнення. Після очищення і далі  у розподільчу мережу. 

- від свердловини №1 (вул. Лісова) вода подається безпосередньо у 

розподільчу мережу. В районі свердловини розташована водонапірна 

башта, яка на даний час у схемі подачі води не задіяна. 
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Свердловина № 2 (вул. Паркова) забезпечує водопостачання 

житлового багатоквартирного будинку та водорозбірної колонки, що 

розташована у парку. 

Водопровідна мережа - кільцева, об’єднана (господарсько-побутова 

та протипожежна), низького тиску, має протипожежні гідранти, а також 

арматуру для аварійного відключення ділянок мережі. 

Середньорічний обсяг забору та подачі води становить близько 

162,00 тис. м3 (0,44 тис. м3/добу). Обсяг відпущеної води споживачам - 

130,00 тис. м3, або 0,36 тис. м3/добу, у тому числі: населенню – 115,00 тис. 

м3, або 0,32 тис. м3/добу (89% від загального об’єму відпущеної води); 

підприємствам та установам – 15,00 тис. м3, або 0,04 тис. м3/добу (11%). 

Загальна протяжність водоводів – 10,10 км, з них в незадовільному стані – 

4,50 км (45%). Протяжність вуличної водопровідної мережі - 6,50 км, у 

тому числі в незадовільному стані – 4,80 км (74%). Протяжність 

внутрішньо-квартальної та внутрішньо-дворової мережі – 4,00 км, з них в 

незадовільному стані – 2,80 км (70%). Централізованим водопроводом 

охоплено близько 45% забудови селища. Частина мешканців садибної 

забудови користується водою з шахтних колодязів. 

Низка промислових підприємств має локальні водопроводи та 

водозабірні споруди з забором води із підземних джерел. Розподільчі 

мережі, артезіанські свердловини, резервуари чистої води, інші 

водопровідні споруди та обладнання розташовані в межах територій даних 

підприємств. 

Основні проблеми водопостачання селища: 

- вкрай незадовільний технічний стан водопровідних мереж, близько 

70% знаходяться у ветхому та аварійному стані;  

- висока енергоємність та значна амортизація насосного обладнання; 

- незадовільний технічний стан мереж призводить до значних втрат 

води при транспортуванні; 

- нераціональне використання води питної якості на полив та миття 

територій зрошення садиб, технологічні потреби промпідприємств; 

- застарілий парк автотранспорту та спецтехніки; 

- недосконалість економічних та правових основ функціонування 

водопровідно-каналізаційного господарства, що не забезпечує 

відтворювання та розвиток одного з основних елементів інженерної 

інфраструктури селища. 
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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, 

у м3/добу: 

 

Показник Об’єм 

Вода питної якості 3261,00 
Технічна вода 930,45 

 

Питомі показники водоспоживання і водовідведення, прийняті за 

Державними будівельними нормами містобудування ДБН Б.2.2-12:2018, 

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 так як відсутні вихідні дані. 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 селищу 

складають 378 м3 (витрата води на зовнішнє пожежогасіння - дві 

розрахункові пожежі по 15 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 – 24 години. Відновлення пожежного об’єму води 

забезпечується при знижені подачі води на інші потреби на 12%, 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 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). 

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

передбачається за рахунок максимального використання наявних ресурсів 
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підземних вод (ДБН В.2.5-74:2013 п. 7.4).  

Гідрологічні умови визначаються розташуванням території селища в 

межах Українського басейну тріщинуватих вод. Дебети свердловин 

еоценового горизонту дорівнюють 1,91-2,10 л/с. У 1989р. були затверджені 

експлуатаційні запаси на ділянці Данилівка, яка знаходиться неподалік від 

смт Калинівка. у кількості 5,00 тис. м3/добу (протокол УкрТКЗ від 

21.12.1989 р. № 4858). Існуючі запаси підземних вод у змозі забезпечити 

розрахункову потребу в питній воді. Проектна продуктивність існуючих 

водозаборів міського водопроводу на розрахунковий строк - 4,60 

тис. м3/добу. 

Джерелами водопостачання Калинівки прийняті підземні води 

еоценового горизонту. 

Господарсько-питне водопостачання передбачається 

централізованим комунальним водопроводом зі створенням єдиної 

системи водопостачання в межах селища. Це має забезпечити надійний 

санітарний контроль за якістю та раціональним використанням питної 

води. Централізованим водопроводом намічається охопити все населення 

селища. 

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

побутова та протипожежна), магістральні та розподільчі мережі кільцеві, 

низького тиску з встановленням пожежних гідрантів (не більше ніж 150 м 

один від одного, ДБН В.2.5-74:2013), а також арматури для аварійного 

відключення ділянок мережі. Елементи системи, що відносяться до 

протипожежного водопостачання – першої категорії. 

Існуюча продуктивність централізованої системи водопостачання не 

може забезпечити подачу розрахункової потреби у воді питної якості. 

Проектом передбачається її реконструкція зі збільшенням пропускної 

спроможності (з урахуванням уніфікації споруд) до 3,30 тис. м3/добу. Для 

цього необхідно здійснити реконструкцію старих мереж, кільцювання 

існуючих тупикових мереж селища, будівництво нових магістральних 

мереж у районах перспективної забудови та існуючої забудови, яка на 

даний час не забезпечена централізованим водопостачанням. Провести 

будівництво необхідної кількості свердловин із врахуванням забезпечення 

100% покриття розрахункових потреб у воді питної якості. 

За попередніми розрахунками, для покриття потреби у воді 

максимального споживання на розрахунковий період проекту, додатково 

необхідно провести будівництво 6 артезіанських свердловин (орієнтовний 

сумарний дебіт існуючих свердловин, із врахуванням підключення 

свердловини № 2 по вул. Паркова до централізованої системи 

водопостачання селища складає 1,20 тис. м3/добу) із наступним їх 





 

84 
 

підключенням до централізованої системи водопостачання селища.  

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). 

Тому, для більш детальних розрахунків необхідно провести роботи 

по розвідці та затвердженню запасів підземних вод, визначенню 

перспективних ділянок для облаштування водозаборів, встановленню 

проектного дебіту артезіанських свердловин. 

Остаточно, вибір джерела, місце розміщення водозаборів, необхідна 

кількість додаткових свердловин, потрібність у будівництві водоочисних 

та інших водопровідних споруд, які необхідні для забезпечення сталого 

функціонування системи водопостачання селища визначається на 

наступних стадіях проектування при розробці спеціалізованого проекту, 

через техніко-економічні розрахунки і обґрунтування, на підставі сучасних 

технічних та місцевих умов, з врахуванням пропозицій КП 

«Водокомунгосп» та рішень органів місцевого самоврядування. 

Для оптимізації роботи системи водопостачання, на подальших 

стадіях проектування, рекомендується виконати гідравлічний розрахунок 

мереж у відповідності з новими рішеннями по складу, кількості та 

розміщенню водокористувачів.  

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, 

використання води міського водопроводу - тільки для територій, до 

санітарного стану яких ставляться підвищені вимоги (дитячі установи, 

лікарні тощо). Дане питання вирішується на наступних стадіях 

проектування з залученням галузевих організацій, через техніко-

економічні розрахунки і обґрунтування, визначення джерел, на підставі 

сучасних  технічних умов та інвестиційних  пропозицій. 

Для сталого функціонування водопроводу необхідно: 

- виконати гідравлічний розрахунок для оптимізації роботи системи; 

- здійснити реконструкцію старих мереж; 

- провести кільцювання існуючих тупикових мереж селища; 
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- виконати буріння необхідної кількості додаткових свердловин для 

забезпечення розрахункових потреб у воді; 

- здійснити будівництво нових магістральних мереж у районах 

перспективної забудови; 

- провести повне обладнання житлового фонду централізованою 

системою водопостачання; 

- розробити та впровадити комплекс заходів, спрямованих на 

зменшення собівартості подачі та реалізації води; 

- створити сучасну автоматизовану систему управління 

водогосподарським комплексом; 

- провести роботи по встановленню запасів підземних вод в межах 

селища; 

- проводити своєчасну модернізацію виробничої бази, удосконалення 

економічних та правових засад функціонування водопровідно-

каналізаційного господарства. 

Нижче наводяться заходи щодо вдосконалення та розвитку системи 

водопостачання селища на розрахунковий строк: 

- заміна ветхих та аварійних мереж системи водопостачання; 

- будівництво нових водопровідних мереж та споруд в районах нової 

та існуючої забудови; 

- Розробка спеціалізованої проектної документації на реконструкцію і 

розвиток системи водопостачання відповідно до рішень даного 

проекту щодо кількості та розміщення водокористувачів, визначення 

повного складу першочергових та перспективних заходів та 

економічного механізму реалізації цих заходів. 
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11.2. Водовідведення 

Існуючий стан 

Каналізування селища Калинівка здійснюється по повній роздільній 

схемі. Відведення побутових та частини виробничих стічних вод 

здійснюється комунальною системою каналізації з послідуючим їх 

очищенням на селищних каналізаційних очисних спорудах (КОС). 

Установлена виробнича потужність системи каналізації 0,50 тис. м3/добу. 

Каналізаційні очисні споруди розташовані на території Дібровської 

сільської ради та займають площу близько 4,20 га. Нормативна санітарно-

захисна зона від КОС 500м – забезпечується. Очисні споруди працюють 

більше 40 років. На даний час КОС знаходяться в аварійному стані, 

обладнання майже повністю амортизоване. Середньорічний обсяг 

відведення стічних вод на КОС селищною системою каналізації становить 

150,00 тис. м3 (0,41 тис. м3/добу).  

Стічні води від багатоквартирної житлової забудови, установ та 

підприємств обслуговування, промислових підприємств по самопливним 

колекторам надходять до КНС№1 і потім по напірному колектору Ø100 

подаються на КНС№2. На КНС№2 також надходять стічні води по 

самопливним мережам її басейну каналізування. Від КНС№2 стічні води 

по напірному трубопроводу Ø250 подаються до центральної каналізаційної 

насосної станції (ЦКНС), на яку також по напірному трубопроводу Ø100 

подаються стічні води від КНС№3. Від ЦКНС по напірному трубопроводу 

Ø250 довжиною близько 1,80 км весь обсяг стічних вод перекачується на 

каналізаційні очисні споруди. Після відстійників стічні води подаються на 

поля фільтрації. 

Сумарна протяжність головних колекторів 10,10 км, із них ветхих та 

аварійних 1,8 км (18%). Вуличної каналізаційної мережі – 6,00 км, з неї в 

незадовільному стані 3,20 км (54%). Внутрішньоквартальної та 

внутрішньодворової мережі – 4,10 км, з неї в незадовільному стані 2,50 км 

(61%). Садибна забудова частково не каналізована, мешканці 

користуються вигребами з наступним вивозом асенізаційними машинами 

на КОС.  

Від східної ділянки промвузла, стічні води, за допомогою КНС 

перекачуються на каналізаційні очисні споруди смт Глеваха. Частина 

промпідприємств селища має власні локальні очисні споруди. 

Основні проблеми каналізування селища: 

- Значна зношеність магістральних мереж. 

- Незадовільний технічний стан будівель КНС. 
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- Відсутність другої нитки напірного трубопроводу на всіх КНС 

селища. 

- Морально та фізичне застаріле обладнання насосних станцій, яке має 

велику енергоємність. 

- Обладнання на КОС майже повністю амортизовано, стічні води 

проходять тільки механічне очищення.   

- Наявність неканалiзованої забудови на території населеного пункту, 

що веде до забруднення ґрунтів. 

- Недосконалість економічних та правових основ функціонування 

водопровідно-каналізаційного господарства, що не забезпечує 

відтворювання та розвиток одного з основних елементів інженерної 

інфраструктури. 

Проектні рішення 

Відповідно до розрахункового водоспоживання об’єм 

промпобутових стічних вод на розрахунковий строк складе – 

3144,17 м3/добу.  

Відведення стічних вод передбачається централізованою 

каналізацією на існуючі очисні споруди каналізації. Очищення стічних вод 

передбачається на очисних спорудах каналізації, які потребують негайної 

реконструкції та розширення за рахунок будівництва нових з 

впровадженням новітніх технологій очищення стічних вод. Прикладом 

такої технології є закриті блочно-модульні очисні споруди, які розраховані 

на повне біологічне очищення стічних вод. При застосуванні даної 

технології  очищення стічних вод будівництво нових КОС доцільно 

провести на ділянці існуючих очисних споруд, територія якої забезпечує 

можливість розміщення ділянки необхідної площі під будівництво нових. 

Перед початком будівництва, на території існуючих КОС необхідно 

провести рекультивацію. 

Остаточно, місце розміщення нових КОС, технологія очищення та 

місце випуску очищених стічних вод вирішується на наступних стадіях 

проектування при розробці спеціалізованого проекту будівництва КОС. 

Поліпшення роботи системи каналізації передбачається за рахунок 

реконструкції існуючих споруд (насосних станції зі збільшенням 

потужностей, самопливних колекторів, напірних трубопроводів), 

дублювання напірних трубопроводів від КНС, а також будівництва нових 

каналізаційних насосних станцій та прокладання самопливної і напірної 

мережі в районах нової забудови та існуючої, не каналізованої забудови 

селища. 
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Для сталого функціонування системи водовідведення необхідне: 

- забезпечення відведення та нормативного очищення усього об’єму 

господарсько-побутових та попередньо очищених промислових 

стічних вод; 

- поступове забезпечення повного охоплення забудови селища 

централізованою каналізацією; 

- удосконалення технології очищення, доочищення стічних вод та 

обробки осадів; 

- модернізація виробничої бази та удосконалення економічних та 

правових засад функціонування водопровідно-каналізаційного 

господарства. 

Невідкладні заходи щодо вдосконалення та розвитку системи 

каналізування селища: 

- розробка проекту реконструкції каналізаційних очисних споруд; 

- перекладка аварійних ділянок вуличних каналізаційних мереж; 

- реконструкція існуючих каналізаційних насосних станції; 

- будівництво самопливних мереж, каналізаційних насосних станцій і 

напірних трубопроводів у районах нової та існуючої не каналізованої 

забудови; 

- будівництво дублюючих ниток існуючих напірних трубопроводів; 

- розробка (коригування) галузевої Схеми каналізації смт Калинівка у 

відповідності з новими рішеннями по складу, кількості та 

розміщенню водокористувачів, установлення складу невідкладних і 

довгострокових заходів та механізму реалізації Схеми. 
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Таблиця 11.1.1 

 

Групи водокористувачів 
Чисельність 

споживачів, осіб 

Норма, 

л/добу 

Об’єм 

м3/макс. добу 

Госппитні потреби 

населення:  

   

-  житлова забудова, 

обладнана внутрішнім 

водопроводом і 

каналізацією: 

      

- без ванн 1444 110 158,84 

- з ванннами і місцевими 

водонагрівачами 
5000 190 950,00 

- з централізованим гарячим 

водопостачанням 
5239 250 1309,75 

Разом     2418,59 

Максимальна доба   к=1,2 2902,31 

Невраховані витрати   10% 241,86 

Полив-миття територій, у 

т.ч.: 
      

- із міського водопроводу 11683 10 116,83 

- із локальних систем 11683 30 350,49 

- зрошення присадибних 

ділянок  
6444 90 579,96 

Разом: - вода питної якості     3261,00 

             - технічна вода     930,45 

Стічні води       

- населення    2902,31 

- невраховані   241,86 

Разом   3144,17 
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11.3. Електропостачання 

Існуючий стан. 

На теперішній час електропостачання смт Калинівка здійснюється 

від ПС 110/35/10кВ «Заря» (трансформатори потужністю 2х16,0МВА) та 

ПС 35/10кВ «Калинівка» (трансформатори потужністю 2х4,0МВА). 

Живлення ПС «Заря» здійснюється відпайкою від дволанцюгової 

повітряної лінії електропередачі «Новокиївська-330кВ - Фастів». 

Підключення ПС «Калинівка» здійснюється дволанцюговою ПЛ-330кВ від 

ПС «Заря» та відпайкою від дволанцюгової ПЛ-10 кВ «Боярка - 

Мотовилівка-Т». 

Основною проблемою електропостачання селища є те, що на 

існуючій електропідстанції працює фізично та технологічно застаріле 

обладнання, а значна кількість мереж відпрацювала свій нормативний 

ресурс. 

Проектні рішення 

Для вирішення схеми електропостачання виконано розрахунок 

електричних навантажень. 

Господарсько-побутові та комунальні навантаження підраховано за 

укрупненими показниками споживання електроенергії за рік на одну 

людину згідно норм ДБН Б.2.2-12:2018. При цьому прийняті нормативи 

враховують електроспоживання житловими будинками, громадськими 

закладами, підприємствами побутового призначення, вуличним 

освітленням, тощо. 

Електричне навантаження споживачів виробничої сфери та 

сільськогосподарських підприємств підраховано за укрупненими 

показниками споживання електроенергії за рік одним робітником. 

Прийняті нормативи та підсумки розрахунків наведено в 

таблицях11.3.1 - 11.3.3. 

Таблиця 11.3.1 

Підрахунок електричних навантажень господарсько-побутових 

споживачів 

№ 

з/п 
Найменування 

споживачів 

Кількість 

населення, 

осіб 

Питома 

норма, 

кВт/годин 
на 1 ос. 
за рік 

Річне 

споживання 

ел.енергії, 

млн.кВт 

годин 

Кількість 

годин 

використ. 

макс. 

навантаж. 

Загальне 

навантаження, 

тис. кВт 

 в цілому по населеному пункту: 
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№ 

з/п 
Найменування 

споживачів 

Кількість 

населення, 

осіб 

Питома 

норма, 

кВт/годин 
на 1 ос. 
за рік 

Річне 

споживання 

ел.енергії, 

млн.кВт 

годин 

Кількість 

годин 

використ. 

макс. 

навантаж. 

Загальне 

навантаження, 

тис. кВт 

1 
Багатоквартирна 

забудова   
5239 1700 8,90 4600 1,93 

2 Садибна забудова 6444 950 6,12 4100 1,49 

 Разом 11683  15,02  3,42 

Таблиця 11.3.2 

Підрахунок електричних навантажень виробничої сфери 

№ 

п/п 
Найменування 

підприємства 

Кількість 

працюючих, 

осіб 

Питома 

норма 

тис. 

кВт/годин 

на 1 

особу. 

за рік 

Річне 

споживан. 

електро- 

енергії, 

млн.кВт 

годин 

Кількість 

годин 

використ. 

макс. 

навантаж. 

Загальне 

навантаження, 

тис. кВт 

 

Логістично-

складський 

комплекс 

624 16,0 9.98 5400 1.85 

2 
Сільське лісове та 

рибне господарство  
35 20,0 0.70 4800 0.15 

3 Промисловість 363 16,0 5.81 5200 1.12 

4 Інші 140 16,0 2.24 4800 0.47 

 Разом 1162  18.73  3.58 

Таблиця 11.3.3 

Підрахунок сумарних електричних навантажень 

№ 

з/п 
Найменування 

Річне споживання 

електроенергії, 

млн. кВт годин 

Загальне 

навантаження, 

тис. кВт 

1 
Господарсько-побутові потреби 

населення 
15,02 3,42 

2 Виробнича сфера 18,73 3,58 

 Всього 33,75 7,00 

Для вирішення схеми електропостачання виконано розрахунок 

електричних навантажень. 
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Господарсько-побутові та комунальні навантаження житлового 

фонду підраховано за укрупненими показниками споживання 

електроенергії за рік на одну людину згідно норм ДБН 360-92** 

«Містобудування. Планування і забудова міських та сільських поселень», 

як для будинків з газовими плитами. При цьому прийняті нормативи 

враховують електроспоживання житловими будинками, громадськими 

закладами, підприємствами побутового призначення, вуличним 

освітленням, водопостачанням, каналізацією, тощо. 

Електричне навантаження промислових споживачів також 

підраховано за укрупненими показниками споживання електроенергії за 

рік одним робітником з диференціюванням по галузях господарства. При 

складанні перспективної схеми електропостачання були враховані 

проектні опрацювання інституту «Укренергомережпроект» «Схема 

перспективного розвитку електричних мереж 35-110кВ Київської області 

ЗАТ «А. Е. С. Київобленерго» на період 2007-2020р.» (Київ, 2010р.). 

Виходячи з розрахунків електричних навантажень та враховуючи 

місцеві умови смт Калинівки, Схема зовнішнього електропостачання 

селища залишається без змін - джерелом електропостачання залишаються 

ПС 110/35/10кВ «Заря» (2х16МВА) та ПС 35/10кВ «Калинівка» (2х4МВА). 

При цьому для забезпечення надійного електропостачання споживачів 

селища в цілому та з урахуванням електропостачання нових ділянок 

забудови, що передбачені Генеральним планом, пропонується проведення 

наступних заходів: 

- для забезпечення надійного електропостачання споживачів селища 

та покриття зростаючих навантажень рекомендується на ПС 

«Калинівка» провести реконструкцію із заміною існуючих силових 

трансформаторів на трансформатори потужністю 2х6,ЗМВА. 

- при збільшенні трансформаторних потужностей на підстанції 

рекомендується провести реконструкцію ЛЕП із зміною існуючого 

проводу на провід більшого перерізу для збільшення пропускної 

здатності. 

- розподіл електроенергії між споживачами передбачено по мережах 

напругою 10-0,4кВ, для чого треба передбачити будівництво 

необхідної кількості розподільчих пунктів 10кВ (ТП-10кВ), 

трансформаторних підстанцій 10/0,4кВ (ТП-10/0,4кВ), кабельних 

мереж 10кВ та 0,4кВ та зовнішнього освітлення. Розміщення, 

кількість та потужність ТП-10/0,4кВ та траси ЛЕП вирішуються на 

подальших стадіях проектування згідно Технічних умов 

енергопостачальної організації. 
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- при забудові проектних площадок слід врахувати розташування 

існуючих повітряних ліній та передбачити улаштування технічних 

коридорів і охоронних зон. 

- рекомендується проведення реконструкції та розширення 

електричних мереж всіх рівнів напруги, заміна зношеного та 

морально застарілого обладнання, впровадження енергозберігаючого 

обладнання та технологи. 

- для покриття зростаючих електричних навантажень рекомендується 

на ПС «Заря» провести реконструкцію із заміною силових 

трансформаторів на трансформатори більшої потужності 

(2х63,0МВА). 

На протязі всього періоду реалізації проекту необхідно проводити 

реконструкцію та розширення електричних мереж, заміну зношеного та 

морально застарілого обладнання, впроваджувати енергозберігаюче 

обладнання та технології. 

Положення електропідстанцій та траси ліній електропередачі 110 та 

35кВ показані на схемі. 

11.4. Теплопостачання 

Існуючий стан 

На теперішній час теплопостачання житлово-комунального сектору 

смт Калинівка здійснюється автономними системами, незначна частка 

теплового потоку забезпечується відомчими котельнями населеного 

пункту. 

Необхідний тепловий потік для промислових підприємств 

забезпечується через власні джерела теплоти, або через підключення до 

джерел теплоти підприємств, суміжних за розташуванням. 

У садибній забудові застосовується індивідуальне теплотехнічне 

обладнання. 

За основне паливо для теплових установок використовується 

природний газ. 

Проектні рішення 

Проектом внесення змін до генерального плану смт Калинівка 

передбачається будівництво одно - та багатоквартирного житла, установ та 

підприємств обслуговування населення, виробничих та комунально-

складських об’єктів. Теплопостачання перспективної багатоквартирної 

забудови 
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пропонується шляхом використання автономних, децентралізованих 

та помірно-централізованих систем. Теплопостачання садибної забудови і 

надалі передбачається від індивідуальних джерел теплоти. Розрахунки 

теплових потоків по видах споживання виконано відповідно до вимог 

нормативних матеріалів: ДБН В.2.5-39:2008 «Теплові мережі», СНиП 

2.01.01 «Строительная климатология и геофізика» та даних по динаміці 

житлового фонду і розселення населення смт Калинівка. 

Теплові потоки для житлових та громадських будівель визначені 

згідно з прийнятою забезпеченістю: 

- багатоквартирної забудови опаленням та гарячим водопостачанням; 

- підприємств та закладів обслуговування – опаленням, вентиляцією, 

гарячим водопостачанням. 

Витрати теплоти за основною групою промислових підприємств 

визначено за даними фактичного паливоспоживання, з врахуванням їх 

розвитку та наведено в цілому по місту. 

За результатами розрахунків, орієнтовні величини необхідного 

теплового потоку житлового фонду, закладів і підприємств обслуговування 

в проектних межах смт Калинівка за умови 100% покриття потреб 

теплоспоживання на кінець реалізації обсягів будівництва розрахункового 

строку, наведені в таблиці11.4.1. 

Для об’єктів, в яких неприпустима перерва в подачі теплоти (лікарні, 

готелі, дитячі садки цілодобового функціонування, тощо), відповідно до 

вимогДБНВ.2.5-39:2008, необхідно місцеве резервне  джерело 

теплопостачання. 

На розрахунковий строк пропонується побудувати 2 опалювальні 

котельні та прокласти близько 1,5 км розподільчих теплових мереж. 
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Таблиця 11.4.1 

Розрахунок потреб теплоспоживання по житловому фонду  

на кінець розрахункового періоду 

№ 

з/п 
Споживачі  

Тепловий потік, МВт 

(розрахунковий строк) 

Опалення, 

вентиляція 

Гаряче 

водопостачання 
Всього 

1 
Житловий фонд в проектних 

межах селища, всього 
57,5 3,73 61,23 

2 Те ж по новій забудові 31,46 1,88 33,34 

3 Промисловість, виробництво  4,46 

 Разом  65,65 

З метою покращення екологічного стану довкілля, економії паливно-

енергетичних ресурсів для теплопостачання об’єктів пропонується 

застосування теплових установок сучасного типу (теплогідромеханічні 

генератори, теплові насоси та інші). Для теплонасосних установок (ТНУ) 

джерелом низькопотенційного тепла можливе використання систем 

утилізації тепла на очисних спорудах каналізації, використання тепла 

ґрунтів, водоймищ. Покриття теплових навантажень пропонується через 

комплексне застосування ТНУ з геліосистемами. 

Згідно з Розпорядженням КМ України № 502-р від 28.09.06 р. та № 

159-р від 11.02.09р., через техніко-економічні розрахунки пропонується 

проведення робіт у напрямку впровадження заходів з переобладнання 

об’єктів теплогенеруючими установками на електриці. Реалізація цього 

питання вимагає у більшості випадків виконання комплексу робіт з 

модернізації електромереж, спрямованого на збільшення їх пропускної 

спроможності. Застосування комбінованого теплогенеруючого обладнання 

з використанням електрики у періоді «нічного» тарифу і природного газу є 

пріоритетним в першу чергу для об’єктів бюджетної та соціальної сфери. 

Вибір варіанту системи теплопостачання об’єкту, кількість джерел 

теплопостачання, місця їх розміщення, вибір основного обладнання 

конкретизуються на подальших етапах проектування за техніко-

економічними розрахунками та обґрунтуваннями, з урахуванням 

відповідних Технічних умов та інвестиційних пропозицій. 
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11.5. Газопостачання 

Існуючий стан 

Газопостачання смт Калинівка на базі природного газу здійснюється 

від магістрального газопроводу «Дашава-Київ» через ГРС «Багрин». Схема 

експлуатується за системою трьох тисків: 

- розподільчі газопроводи високого тиску ІІ категорії (до 0,6 МПа) від 

ГРС на ШРП; 

- розподільчі газопроводи середнього тиску (до 0,3МПа) від ГРС на 

ГРП, ШРП, КБРТ; 

- розподільчі газопроводи низького тиску (до 0,005МПа) від ГРП, 

ШРП до житлових будинків, прибудованих котелень. 

На сьогодні, в смт Калинівка побудовано 2од. ГРП, 13од. ШРП, 

10,3км розподільчих газопроводів високого тиску ІІ кат. (до 0,6МПа), 

8,47км газопроводів середнього тиску і 23,46км – низького тиску. 

Сумарний відпуск природного газу за рік складає 5,4 млн. куб. м, у тому 

числі: населенню – 4,7 млн. куб. м, на промисловість – 0,13 млн. куб. м. 

Проектні рішення 

Подальший розвиток системи газопостачання смт Калинівка 

вирішується з урахуванням нових споживачів, навантажень прийнятих до 

освоєння ділянок розміщення житлового будівництва. На базі природного 

мережного газу розглядається забезпечення таких категорій споживачів: 

- житлові будинки – на господарсько-побутові потреби; 

- джерела теплопостачання – як паливо для одержання розрахункового 

теплового потоку; 

- промислові та інші підприємства – на технологію та комунальні 

потреби. 

Норми питомих витрат природного газу для споживачів на 

господарсько-побутові потреби прийняті відповідно до вимог ДБН В.2.5-

20-2001 «Газопостачання» з урахуванням наявності в квартирі: 

- багатоквартирної житлової забудови – газової плити і центрального 

гарячого водопостачання; 

- садибної забудови – газової плити і газового водонагрівача при 

відсутності централізованого гарячого водопостачання. 
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Приготування їжі в дитячих дошкільних та шкільних закладах, 

підприємствах громадського харчування передбачено на базі використання 

електроенергії. 

Результати розрахунків річних витрат природного газу за умови 

100% забезпеченості споживачів, визначених у межах проекту, наведено у 

таблиці 11.5.1 

Таблиця 11.5.1 

Розрахунок річних витрат природного газу по житловому фонду на 

кінець розрахункового періоду 

№ 

з/п 
Споживачі 

Річні витрати природного газу на кінець 

розрахункового строку, млн.м³/рік 
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1 

Житловий фонд, заклади та 

підприємства обслуговування 

в проектних межах селища 

всього 

2,5 3,5 0,86 6,86 

2 Те ж по новій забудові. 0,88 1,6 0,41 2,89 

3 Промисловість  0,34 

 Разом  7,2 

Масу умовного палива визначено, виходячи з розміру паливного 

еквіваленту природного газу Е=1,16, прийнятого у даному проекті за 

вихідний (розрахунковий) вид палива. 

Перспективний розвиток газифікації смт Калинівка з урахуванням 

газопостачання споживачів по ділянках розміщення багатоквартирної і 

садибної забудови намічено шляхом подальшої розбудови системи 

розподільчих газопроводів середнього і низького тисків, будівництва 

нових ГРП, ШРП. Для розвитку системи газопостачання населеного 

пункту, проектом пропонується на розрахунковий строк будівництво 4 од., 

ГРП (ШРП) та прокладання близько 1,5 км розподільчих газопроводів 

високого тиску та близько 5,0 км середнього тиску із застосуванням 

сучасних технологій та матеріалів прокладання мереж, що значно зменшує 

капітальні витрати та продовжує термін експлуатації газопроводів. 
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Даним проектом рекомендовано проведення коригування існуючої 

схеми газопостачання селища у відповідності до нових навантажень та 

пропозиціями забезпечення стабільності експлуатації Схеми в цілому. При 

цьому, за основу коригування Схеми слід брати принципи економної, 

ефективної і безпечної подачі та споживання природного газу, а також 

заходи, направлені на скорочення його витрат на одиницю виробленої 

теплоти та продукції, на впровадження нових технологій, які дозволяють 

заміну природного газу, у т.ч. на інші види палива – відходи сировини, 

біогаз та інші. 

Кількість проектних ГРП, ШРП та місця їх розташування, трасу 

проектних розподільчих газопроводів високого та середнього тисків з 

урахуванням реконструкції окремих ділянок мереж із збільшенням їх 

пропускної здатності і виносом з території нової забудови, уточнюють на 

наступних етапах проектування за відповідними гідравлічними 

розрахунками, із залученням спеціалізованих проектних організацій. 
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12. ПРОТИПОЖЕЖНІ ЗАХОДИ 

При розробці проекту внесення змін до генерального плану 

смт Калинівка враховувались вимоги пожежної безпеки у відповідності з 

«Правилами пожежної безпеки України» та ДБН Б.2.2-12:2018 

«Планування і забудова територій». 

Треба зазначити, що пожежні депо та спеціальна пожежна техніка, з 

допомогою яких здійснюється проведення аварійно-рятувальних робіт і 

гасіння пожеж, це об’єкти обслуговування, що забезпечують соціально-

гарантований рівень захисту населення, будинків і споруд від пожеж та 

інших надзвичайних ситуацій. 

На сьогодні протипожежний захист смт Калинівки забезпечує 

дев’ятий окремий пост ЗДПО (23 ПДПЧ) на 3 пожежні машини, що 

розташований по вул. Залізничній, 98. Радіус обслуговування не 

перевищує 3 км, що відповідає нормативно-допустимому. 

Згідно з ДБН Б.2.2-12:2018 «Планування і забудова територій» для 

населених пунктів з населенням від 8 до 20 тис. жителів слід передбачати 1 

пожежний автомобіль на 4 тис. чол. На розрахунковий строк при проектній 

чисельності населення у 11,6 тис. осіб потреба складе 3 пожежні 

автомобілі (автоцистерни). 

Крім цього, враховуючи необхідну кількість спеціальних пожежних 

машин (автодрабини та автопідйомники), згідно ДБН Б.2.2-12:2018 

«Планування і забудова територій», загальна потреба у пожежних 

автомашинах усіх типів на розрахунковий період генерального плану 

(2036 р.) становитиме 4 одиниці. Таким чином, з урахуванням існуючої 

ємності пожежного депо селища, дефіцит складає 1 автомобіль. 

З метою забезпечення пожежогасіння в проекті передбачені наступні 

протипожежні заходи: 

- розширення автопарку існуючого пождепо; 

- формування житлових утворень, розділених системою магістралей; 

- дотримання нормативних протипожежних відстаней між будинками 

та спорудами; 

- розміщення установ та підприємств обслуговування з головним 

виходом на вулицю, або пішохідну алею і створення біля них 

зелених насаджень; 
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- створення єдиної системи зелених насаджень, які у випадках 

пожежної небезпеки повинні бути шляхами евакуації населення і 

під’їзду пожежних машин; 

- на територіях зелених насаджень загального користування та місць 

відпочинку передбачено використання існуючих водойм для забору 

води пожежними машинами. В зв’язку з цим вони повинні 

облаштовуватися пірсами та зручними під’їздами; 

- передбачається закільцювання водопровідних мереж, влаштування 

на них пожежних гідрантів на відстані не більше 150 м один від 

одного, створення запасу води, яку необхідно зберігати в 

спеціальних резервуарах на територіях водопровідних споруд. 

Протипожежні потреби для кожної зони водопостачання та 

конкретних об'єктів визначаються на стадії розробки спеціалізованої схеми 

відповідно до розрахункової чисельності населення, категорії виробництв 

та ступеню вогнестійкості будинків окремих зон. 
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13. ОСНОВНІ ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ 

ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНУ 

№ Назва показників 
Одиниці 

виміру 

Значення 

показників 

Існуючий 

стан 

Етап  

20 р. 

1 Населення осіб 6582 11683 

2 Територія в межах населеного пункту, 

у т.ч.: 
га 828,5 960,54 

 Житлової забудови, всього га 247,97 283,91 

 

у тому числі       

садибної га 232,99 253,2 

блокованої га 0,0 2,15 

багатоквартирної га 14,98 28,56 

 Громадської забудови га 18,6 30,92 

 Виробничої  га 23,84 105,05 

 Комунальної забудови га 4,16 11,24 

 Комунально-складської га 112,96 139,29 

 Транспортної інфраструктури, всього га 214,39 283,66 

 

у тому числі         

вулично-дорожньої мережі га 55,93 125,2 

зовнішнього транспорту га 158,46 158,46 

 Ландшафтно-рекреаційної  га 155,99 98,27 

 у тому числі        

 

озелененні території загального 

користування  
 3,36 12,28 

озелененні території спеціального 

призначення 
 0,0 17,3 

лісів га 95,29 85,99 

дач та садівницьких товариств   36,5 0,0 

 інші озеленені території  20,73  

  Водних поверхонь га 7,79 7,80 

  Сільськогосподарських угідь га 42,8 0,4 

  Інші території, всього   0,0 0,0 

3 Житловий фонд, у т. ч.: 

тис. м2 167554 370023 

к-сть 

квартир 
2509 4829 

 
Розподіл житлового фонду за видами 

забудови: 
   

 

садибна 

тис. м2 120,79 246,7 

 
к-сть 

квартир 
1529 2482 

 блокована тис. м2   8,2 
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№ Назва показників 
Одиниці 

виміру 

Значення 

показників 

Існуючий 

стан 

Етап  

20 р. 

  
к-сть 

квартир 
  34 

 багатоквартирна 

тис. м2 46,8 87,7 

к-сть 

квартир 
980 1835 

 
Середня житлова забезпеченість 

населення загальною площею 
м2/чол. 25,5 33,0 

4 Нове житлове будівництво, всього 

тис. м2  175 

к-сть 

квартир 
 1842 

 одноквартирне  садибне тис м2 - 125,91 

 блоковане тис м2  8,2 

 багатоквартирне тис м2 - 40,9 

5 Об’єкти громадського обслуговування:    

 Загальноосвітні школи місць 1540 1540 

 Дитячі дошкільні заклади місць 257 812 

 Лікарська амбулаторія  
відвідуван

ь за зміну 
180 280 

 Пожежне депо 
пожежний 

автомобіль 
3 4 

6 
Вулично-дорожня мережа та транспорт 

населеного пункту 
   

 Довжина вулиць і доріг, у т. ч.: км 15,0 32,0 

 Щільність вуличної мережі км/км2 1,8 3,3 

 Довжина ліній автобуса по вісі вулиць 

км 

подвійног

о шляху 

4,1 15,4 

 Щільність транспортної мережі км/км2 1,2 2,1 

 
Рівень автомобілізації легкового 

автомобільного транспорту 

машин на 
225 360 

 тис. чол. 

7 Інженерне забезпечення     

 Водопостачання     

 Сумарний відпуск води 
тис. 

м3/добу 
0,44 3,26 
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№ Назва показників 
Одиниці 

виміру 

Значення 

показників 

Існуючий 

стан 

Етап  

20 р. 

 
Потужність головних споруд 

водопроводу 

тис. 

м3/добу 
5,0 3,30 

 Каналізація      

 Загальне надходження стічних вод 
тис. 

м3/добу 
0,41 3,15 

 Сумарна потужність очисних споруд 
тис. 

м3/добу 
- 3,20 

 Електропостачання      

 Сумарне споживання електроенергії 
млн.кВт 

год/рік 
- 33,75 

 
Потужність джерел покриття 

електронавантажень 
тис. кВт - 7,00 

 Теплопостачання    

 Подача тепла, всього МВт - 65,65 

 Газопостачання      

 Споживання газу 
млн. 

м3/рік 
5,4 7,2 

8 
Інженерна підготовка та захист 

території 
   

 Ліквідація заболочених територій га - 2,6 

 Розчистка водойм га  5,9 

 Розчистка річки, струмків км   6,0 

9 Санітарне очищення території       

  Обсяги твердих побутових відходів тис. т/рік 3,0 5,37 
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14. ДОДАТКИ 

ПЕРЕЛІК ВИХІДНИХ ДАНИХ 

№  

з/п 
Назва матеріалів 

Кількість 

аркушів 

1  

Завдання на внесення змін до генерального плану смт Калинівка 

Васильківського району Київської області, затверджене головою 

Калинівської селищної ради від 28 липня 2016 р. 

3 

2  

Рішення сьомої сесії VII скликання Калинівської селищної ради 

Васильківського району Київської області від 27 липня 2016 р.        

№ 178-08-VII «Про затвердження договору на розробку 

містобудівної документації щодо внесення змін до генерального 

плану смт Калинівка» 

1 

3  
Лист Калинівської селищної ради від 21 листопада 2016 р.               

№ 965/02-22 «Про внесення змін до генерального плану» 
1 

4  
Рішення другої сесії VII скликання Калинівської селищної ради 

Васильківського району Київської області від 26 листопада 2015 р.  

№ 30-02-VII «Про зміну назв вулиць, провулків смт Калинівка» 

1 

5  

Рішення четвертої сесії VII скликання Калинівської селищної ради 

Васильківського району Київської області від 2 березня 2016 р.       

№ 77-04-VII «Про зміну назв вулиць, провулків смт Калинівка» 

1 

6  
Рішення шостої сесії VII скликання Калинівської селищної ради 

Васильківського району Київської області від 23 травня 2016 р.      

№ 131-06-VII «Про розгляд заяв та клопотань» 

1 

7  

Лист Васильківської районної державної адміністрації від 20 грудня 

2017 р. № 2499/6-28 про встановлення та зміни меж селища 

Калинівка 

2 

8  

Лист Київської обласної державної адміністрації від 4 жовтня 2016 

року № 11-23/14896 «Про надання державних інтересів для 

розроблення змін до генерального плану смт Калинівка» 

1 

9  

Лист Київської обласної державної адміністрації від 21 листопада 

2018 року № 11-22/5967 «Про надання державних інтересів для 

розроблення змін до генерального плану смт Калинівка» 
3 

10  

Лист Департаменту екології та природних ресурсів Київської 

обласної державної адміністрації від 29 серпня 2016 р.                      

№ 062-08.3/4049 «Про визначення державних інтересів» 

1 
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11  

Лист Департаменту екології та природних ресурсів Київської 

обласної державної адміністрації від 20 лютого 2017 р.                     

№ 062-08.2/197 «Про визначення державних інтересів» 

1 

12  
Лист Управління культури, національностей та релігій Київської 

обласної державної адміністрації від 13 вересня 2016 р.                    

№ 1441-01-02 «Про визначення державних інтересів» 

2 

13  

Лист Калинівської селищної ради від 20 грудня 2016 р.                      

№ 1042/02-22 «Про визначення охоронних зон меж культурної 

спадщини» 

1 

14  

Лист Управління культури, національностей та релігій Київської 

обласної державної адміністрації від 24 лютого 2017 р. № 319/01-02 

«Про визначення державних інтересів» 

2 

15  

Оголошення «Про проведення громадських слухань щодо Проекту 

Генеральний план (внесення змін) смт Калинівка Васильківського 

Київської області», що розміщене у громадсько-політичній газеті 

«Життя та слово» від 22 березня 2017 року № 22 

2 

16  
Журнал реєстрації пропозиції громадськості до «Проекту 

Генеральний план (внесення змін) смт Калинівка Васильківського 

Київської області під час проведення громадських слухань 

8 

17  
Лист Калинівської селищної ради Васильківського району Київської 

області від 16 лютого 2017 р. № 118/02-22 «Про надання інформації» 
17 

18  

Лист Калинівської селищної ради Васильківського району Київської 

області від 20 листопада 2017 р. № 2019/02-22 «Про врахування 

містобудівної документації» 

2 

19  
Лист Калинівської селищної ради Васильківського району Київської 

області від 11 грудня 2017 р. № 1064/02-22 «Щодо передачі журналу 

громадських обговорень» 

1 

20  
Лист Калинівської селищної ради Васильківського району Київської 

області від 11 грудня 2017 р. № 1063/02-22 «Про погодження 

проектних рішень» 

2 

21  

Лист Державної служби України з надзвичайних ситуацій ГУ ДСНС 

України у Київський області від 30 березня 2016 р. № 66/8/2383 

щодо отримання вхідних даних для розроблення інженерно-

технічних заходів цивільного захисту в містобудівній документації 

2 
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22  

Лист ДП «Київське лісове господарство» від 23 серпня 2016 р.        

№ 02-625 про надання планово-картографічних матеріалів 

лісовпорядкування 2014 р. та таксаційний опис лісових насаджень з 

проекту організації та розвитку лісового господарства 

Васильківського лісництва 

14 

23  
Лист управління водних ресурсів у м. Києві та Київській області від 

17 листопада 2016 р. № 01-12/1090 про надання інформації 
2 

24  
Лист Дніпровського басейнового управління водних ресурсів від       

2 березня 2017 р. № ІС/01-12/258 про водокористування та 

водовідведення підприємств в смт Калинівка 

2 

25  
Лист Київобленерго від 16 листопада 2016 року № 05/310/8511 про 

надання вихідних даних 
2 

26  
Лист Київобленерго від 05 грудня 2016 року № 2508 про надання 

вихідних даних 
2 

27  
Лист ТОВ «АС-Транс» від 15 лютого 2017 р. № 1 про інвестиційні 

наміри 
2 

28  
Лист МПП «Техкомсервіс» від 14 лютого 2017 р. № 7/14 про 

інвестиційні наміри 
2 

29  
Лист ПАТ «СМУ № 24» від 10лютого 2017 р. № 45 про інвестиційні 

наміри 
2 

30  
Лист ПАТ «Українська гірничо-металургійна компанія» від             

10 квітня 2017 р. № 1215 про інвестиційні наміри 
1 

31  
Лист ТОВ «Ходльмаєр Девелопмент Україна» від 16 березня 2017 р. 

про інвестиційні наміри 
1 

32  
Листи власників земельних ділянок Пономаренка Т.Г., Пономаренка 

В.А., Любинець Г.В., Клименко І.М., Бощинського М.Б. про 

інвестиційні наміри 

4 

33  

Рішення Васильківської районної ради Київської області від             

29 липня 2003 р. № 102-08-ХХIV «Про погодження технічної 

документації по корегуванню проектів формування територій 

окремих сільських (селищних) рад і встановленню меж населених 

пунктів Васильківського району» 

1 

34  

Технічний звіт про топографо-геодезичні роботи (зйомки масштабу 

1:2000) для складання генерального плану смт Калинівка 

Васильківського району Київської області, виконаний                  

ТОВ «Геополітика» у 2016 році 

25 
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35  

Технічна документація з нормативної грошової оцінки земель 

селища міського типу Калинівка Васильківського району Київської 

області, виконаний Державною службою України з питань геодезії, 

картографії та кадастру «Головний науково-дослідний та проектний 

інститут землеустрою» відділ землевпорядного проектування           

у 2016 році  

25 

36  

Матеріали техніко-економічних досліджень для розробки 

генерального плану смт Калинівка Васильківського району 

Київської області, виконавець О.Г. Вітковська 

28 

37  

Лист Київська обласна державна адміністрація департамент екології 

та природних ресурсів від 10 серпня 2017 р. № 06.2-04/4403 

висновок державної екологічної експертизи 

7 

38  

Лист публічне акціонерне товариство «Українська Залізниця» 

регіональна філія «Південно-західна Залізниця» від 19 липня 2017 р. 

№ НГ-НЗ-1-5/500 про технічні умови на реконструкцію під’їзної 

колії  

3 

39  
АКТ затверджений головою Калинівської селищної ради, щодо 

ліквідаційного тампонажу артезіанської свердловини № 4 за 

адресою : смт. Калинівка, вул. Центральна, 57 

1 

40  

Черговий кадастровий план земельної ділянки ТОВ «ЕПІЦЕНТР К» 

кадастровий номер 3221455800:07:003:0009 

кадастровий номер 3221455800:07:003:0015 

кадастровий номер 3221455800:07:003:0036 

кадастровий номер 3221455800:07:003:0039 

8 

41  
Витяг з детального плану території південно-західної частини 

селища (району «Сучки») 
7 

42  

Витяг з детального плану території індивідуальної житлової 

забудови в смт Калинівка Васильківського району Київської 

області», розроблений ТОВ «Академія Архітектури» 

1 

43  

Витяг з детального плану території «Формування і впорядкування 

забудови та благоустрою з визначенням містобудівних умов та 

обмежень центральної частини (вул. Центральна) в смт Калинівка 

Васильківського району Київської області», розроблений              

ТОВ «Ідеал-Центр Плюс» 

2 
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ІІ. ГРАФІЧНА ЧАСТИНА 


