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ВСТУП 

Генеральний план м. Авдіївка Донецької області виконаний ТОВ «Інжиніринговий 

центр «Екскон» на замовлення Військово-цивільної адміністрації міста Авдіївка 

Донецької області (договір від 24.04.2019р. за № 04-18/43) згідно з Розпорядженням 

керівника військово-цивільної адміністрації міста Авдіївка Донецької області № 244 від 

28.02.2019р. та відповідно до «Завдання на розроблення Генерального плану м. Авдіївка 

Донецької області». 

Містобудівна документація розроблена на паперових і електронних носіях на 

оновленій картографічній основі в цифровій формі як набори профільних геопросторових 

даних у державній геодезичній системі координат УСК-2000, М 1:2000 в обсягах, 

передбачених завданням на розроблення генерального плану та ДБН Б.1.1-15:2012 «Склад 

та зміст генерального плану населеного пункту». 

Генеральний план виконано з урахуванням повного освоєння та реконструкції 

території, що розглядається на розрахунковий етап 20 років (на 01.01.2039 р.).  

Опорні дані для розроблення даної містобудівної документації отримані від 

міських, районних та обласних організацій станом на 01.01.2019 р. 

При розробці генерального плану використані матеріали: 

- Генеральний план м. Авдіївка («Корректировка отдельных позиций генерального 

плана» ЗАО Территориальный проектный институт «Донбассграждан», Донецк 

2003г). 

- Містобудівна документація, розроблена в межах населеного пункту (Проект 

индивидуальной жилой застройки коттеджного типа жилого массива «Лесной» в              

г. Авдеевка» (ООО «Укркапстрой», 2007г.). 

- Програма економічного і соціального розвитку м. Авдіївка на 2019 рік та основні 

напрями розвитку на 2020 і 2021 роки. 

- Програма розвитку малого і середнього підприємництва на 2019-2020 роки  по 

місту Авдіївка, 2018 р. 

- Вихідні матеріали служб та організацій району та області. 

Законодавчо-нормативними основами розробки генерального плану та являються: 

 Конституція України; 

 Земельний кодекс України; 

 Водний кодекс України; 

 Кодекс України «Про надра»; 

 Лісовий кодекс України; 

 Закон України «Про Генеральну схему планування території України»; 

 Закон України «Про регулювання містобудівної діяльності»; 

 Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»; 

 Закон України «Про державну владу і місцеве самоврядування в Україні»; 

 Закон України «Про власність»; 

 Закон України «Про основи містобудування»; 

 Закон України «Про автомобільні дороги»; 

 Закон України «Про природно-заповідний фонд України»; 

 Закон України «Про трубопровідний транспорт»; 

 Закон України «Про охорону культурної спадщини»; 

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

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

 ДБН В.2.3-4:2015 Автомобільні дороги; 

 ДБН В.2.3-5-2018 «Вулиці та дороги населених пунктів»; 
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 та інші законодавчі та нормативні акти. 

Генеральний план населеного пункту – це містобудівна документація, що визначає 

принципові рішення розвитку, планування, забудови та іншого використання території 

населеного пункту. 

 

СКЛАД АВТОРСКОГО КОЛЕКТИВУ 

Посада Підпис П.І.Б. 

Головний архітектор проекту  Клочко М. 

Архітектурна частина 

Архітектор, відповідальний 

виконавець 

  

Чернєй Т. 

Економічна частина 

Економіст проекту   Манцевич О. 

Інженерно-планувальна частина  

Транспорт 

Інженер   Шаповалов О. 

Природні умови. Інженерно-будівельна оцінка території. 

 Стан навколишнього середовища 

Інженер   Сугак Н. 

Водопостачання і каналізація 

Інженер   Ліговська В. 

Електропостачання 

Інженер   Малюк Г. 

Теплопостачання та газопостачання 

Інженер   Лопатюк М.М. 

Інженерна підготовка та захист території.  Дощова каналізація 

Інженер    Святненко Л. 

Мережі зв’язку 

Інженер   Гаєвська Л.  

Цивільний захист 

Інженер    Святненко Л. 
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Розвиток демографічної ситуації 

Прогноз народжуваності 

Прогноз народжуваності ускладнюється тим, як було показано вище, що не 

зрозуміло який її поточний рівень, передусім через невизначеність чисельності 

дітородного контингенту. Прогнозні гіпотези розроблялися з огляду на чисельність 

народжених, зареєстрованих в Авдіївці в останні роки для уникнення невідповідності з 

прогнозованою чисельністю народжених. 

Зважаючи на продовження зниження чисельності жінок репродуктивного віку, 

чисельність народжених, за реалістичним варіантом, продовжить знижуватися 

(рис. 1).
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Рисунок 1. Чисельність народжених у м. Авдіївка (факт і прогноз за варіантами) 

З іншого боку, повернення мешканців у місто і можливе покращення економічної 

ситуації може стимулювати зростання чисельності народжень (рис. 1), що покладено в 

основу оптимістичного варіанту. Відновлення щорічної кількості народжень на рівні 

300–350 осіб видається наразі малоймовірним, передусім через несприятливу вікову 

структуру, яка склалася. 

Прогноз кількості народжених в табличному вигляді наведено в Додатку. 

Прогноз смертності 

Як було показано вище, зареєстровані числа померлих дещо замалі для тієї 

чисельності населення, яку можна обчислити за даними, які тягнуться до того ж від 

перепису, який було проведено 17 років назад. Якщо прогнозувати повікові коефіцієнти 

смертності (як це робиться зазвичай), то прогноз чисел померлих буде помітно вищим 

показників, які реєструються за фактом. Тому даний прогноз було розроблено, 

орієнтуючись саме на абсолютні числа зареєстрованих померлих, щоб їх ряд був 

узгодженим. 

З огляду на подальше демографічне старіння населення Авдіївки, чисельність 

померлих знаходитиметься близько 400–500 осіб щорічно (рис. 2) і може знизитися лише 

за умов еміграції. 
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Рисунок 2. Чисельність померлих у м. Авдіївка (факт і прогноз за варіантами) 

Слід нагадати про невизначеності, про які йшлося в Загальних зауваженнях і які 

можуть істотно вплинути на майбутню динаміку демографічних показників (як 

чисельності померлих, так і населення Авдіївки в цілому). Тому після проведення 

перепису населення цей прогноз рекомендується оновити. 

Прогноз чисельності померлих наведено в Додатку. 

Прогноз міграцій населення 

Показник сальдо міграції у місті Авдіївка коливався в 2002-2018 роках у межах від 

-0,35 до 0,19 тис. осіб та характеризувався додатними значеннями у період з 2004 по 2008 

роки та з 2010 по 2013 роки і від’ємними – в інші періоди.  

За реалістичним варіантом прогнозу, масштаби міграційного відпливу населення 

будуть посилюватися. Так, якщо значення міграційного сальдо у 2018 році у Авдіївці 

складало -0,17 тис. осіб, то  станом на 2039 рік воно складатиме близько -0,23 тис. осіб. 

Згідно оптимістичного варіанту прогнозу сальдо міграції буде додатнім 

починаючи із 2024 року, проте до кінця прогнозного горизонту суттєво не 

змінюватиметься та станом на 2039 рік складатиме 0,04 тис. осіб. 

 

 Рисунок 3. Сальдо міграції населення міста Авдіївка протягом 2002-2039 рр. за 

варіантами прогнозу 
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Прогноз чисельності та статево-вікового складу населення м. Авдіївка до 2039 р. 

Реалістичний  варіант прогнозу передбачає зниження кількості населення у місті 

Авдіївка: на кінець розрахункового етапу чисельність його жителів зменшиться на 29,2% 

у порівнянні з 2019 роком і складатиме 23,3 тис. осіб. В середньому чисельність жителів 

міста буде знижуватись протягом розрахункового етапу на 0,56 тис. осіб щорічно.  

На початку прогнозного горизонту (01.01.2019р.) серед мешканців міста 

переважали жінки, які становили 54,9% від загальної чисельності населення. На кінець 

розрахункового етапу частка жінок зросте на 0,7% і складатиме 55,6%. 

На кінець прогнозного горизонту (2039р.) менше половини (48,5%) жителів                  

м. Авдіївка перебуватиме у працездатному віці, це на 7,1 відсоткових пункти менше, ніж 

на початку розрахункового етапу.  Посилюватиметься процес старіння населення: на 

кінець розрахункового етапу частка осіб віком 60 років і старше у місті збільшиться на 

11,9 в.п. і становитиме вже 38,8%.  

Згідно з даним варіантом прогнозу, частка дітей віком до 15 років у місті Авдіївка у 

2039 році зменшиться на 5,4 в.п. в порівнянні з 2019 роком і складатиме 7,0%.  

Р

Рисунок 4. Чисельність населення міста Авдіївка у 2002–2039 рр. за варіантами 

прогнозу 

 

Згідно з оптимістичним варіантом прогнозу на місто Авдіївка очікує зниження 

чисельності населення на 12,0%. На кінець розрахункового етапу кількість мешканців 

міста становитиме 28,9 тис. осіб. 

Протягом років прогнозу частка жінок знизиться на 0,3 відсоткових пункти і на 

початок 2039 р. складатиме 54,6%. Трансформація вікового складу населення призведе до 

зниження частки осіб працездатного віку у Авдіївці на кінець розрахункового етапу на 

7,2в.п. – до 48,4%.  

Загалом у місті Авдіївка на кінець розрахункового етапу на 1,2 в.п. зменшиться 

частка дітей віком до 15 років порівняно з 2019 р. (з 12,4% до 11,2% відповідно). 

Посилюватиметься процес старіння населення: якщо у 2019 р. частка осіб віком 60 років і 
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старше складала 26,9% населення міста, то у 2039 р. вона збільшиться на 8,3 в.п. і 

становитиме вже 35,2%. 

Виходячи із вищевикладеного, за розрахунковий прийнятий ІІ варінт прогнозу – 

28,911 тис. осіб. 
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Додаток 1. Особливості статево-вікової структури населення міста Авдіївка 

на перспективу (реалістичний варіант прогнозу) 

 2019(оцінка) 2024 2031 2035 2039 

 Ч Ж всього Ч Ж всього Ч Ж всього Ч Ж всього Ч Ж всього 

0 70 64 134 75 71 146 67 63 130 56 53 109 51 48 99 

1-2 156 146 302 142 132 274 137 130 267 114 108 222 102 97 199 

3 70 68 138 71 79 150 71 67 138 59 55 114 50 48 98 

4 100 126 226 82 64 146 71 66 137 61 56 117 53 46 99 

5 180 156 336 69 67 136 71 67 138 62 58 120 51 48 99 

6 187 160 347 101 125 226 70 66 136 64 60 124 52 49 101 

7-14 1323 1258 2581 1351 1289 2640 924 856 1780 539 501 1040 475 443 918 

15 122 125 247 172 145 317 139 134 273 61 59 120 63 58 121 

16 130 94 224 154 123 277 145 163 308 91 107 198 59 47 106 

17 109 95 204 117 109 226 166 171 337 166 130 296 52 32 84 

18 114 119 233 128 83 211 162 128 290 172 129 301 52 43 95 

19-54 8222 8308 16530 7795 7915 15710 6949 7052 14001 6074 6177 12251 4875 5003 9878 

19-59 9279 9758 19037 8804 9243 18047 7842 8129 15971 7084 7405 14489 5983 6230 12213 

60 і старше 2979 5855 8834 3103 6038 9141 3241 6149 9390 3221 5893 9114 3281 5737 9018 

Працездатного 

віку 
9632 8616 18248 9203 8230 17433 8315 7514 15829 7513 6543 14056 6146 5125 11271 

Старше 

працездатного 
2979 7305 10284 3103 7366 10469 3241 7226 10467 3221 7121 10342 3281 6964 10245 

В т. ч. до 70 1776 4209 5985 1836 4159 5995 1765 3723 5488 1603 3453 5056 1625 3365 4990 

Всього 14819 18024 32843 14369 17568 31937 13106 16189 29295 11750 14614 26364 10324 12926 23250 
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Продовження додатку 1. Особливості статево-вікової структури населення міста Авдіївка 

на перспективу (оптимістичний варіант прогнозу) 

 2019(оцінка) 2024 2031 2035 2039 

 Ч Ж всього Ч Ж всього Ч Ж всього Ч Ж всього Ч Ж всього 

0 70 64 134 102 96 198 110 104 214 107 101 208 111 105 216 

1-2 156 146 302 161 150 311 222 210 432 216 204 420 222 209 431 

3 70 68 138 72 80 152 111 104 215 109 103 212 109 103 212 

4 100 126 226 84 66 150 110 100 210 111 105 216 110 103 213 

5 180 156 336 70 67 137 102 96 198 112 105 217 109 103 212 

6 187 160 347 101 126 227 91 86 177 113 106 219 110 103 213 

7-14 1323 1258 2581 1357 1296 2653 955 889 1844 759 711 1470 898 845 1743 

15 122 125 247 172 148 320 142 144 286 70 73 143 103 103 206 

16 130 94 224 155 126 281 149 174 323 99 125 224 90 86 176 

17 109 95 204 120 112 232 173 183 356 179 149 328 70 58 128 

18 114 119 233 134 86 220 178 142 320 194 152 346 81 73 154 

19-54 8222 8308 16530 7860 7972 15832 7312 7378 14690 6861 6917 13778 6092 6194 12286 

19-59 9279 9758 19037 8876 9305 18181 8240 8479 16719 7951 8201 16152 7330 7508 14838 

60 і старше 2979 5855 8834 3122 6068 9190 3368 6337 9705 3514 6305 9819 3777 6392 10169 

Працездатного 

віку 
9632 8616 18248 9285 8296 17581 8740 7877 16617 8423 7343 15766 7571 6411 13982 

Старше 

працездатного 
2979 7305 10284 3122 7401 10523 3368 7438 10806 3514 7589 11103 3777 7706 11483 

В т. ч. до 70 1776 4209 5985 1845 4172 6017 1824 3790 5614 1732 3601 5333 1839 3606 5445 

Всього 14819 18024 32843 14526 17726 32252 13951 17048 30999 13534 16440 29974 13120 15791 28911 
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Додаток 2. Природний та механічний рух населення міста Авдіївка 

 (реалістичний варіант прогнозу) 

 

чисельність населення 

(на початок періоду, 

тис. осіб) 

загальний приріст 

 (осіб) 

механічний приріст 

 (осіб) 

природний приріст  

(осіб) 

кількість народжених 

 (осіб) 

кількість померлих 

(осіб) 

2019-20 32,8 -905 -284 -621 294 915 

2021-25 31,9 -2643 -938 -1705 697 2402 

2026-30 29,3 -2931 -1019 -1912 589 2501 

2031-35 26,4 -3115 -1116 -1999 523 2522 

2039 23,3      

 

Продовження додатку 2. Природний та механічний рух населення міста Авдіївка 

 (оптимістичний варіант прогнозу)  

 

чисельність населення 

(на початок періоду,  
тис. осіб) 

загальний приріст 
 (осіб) 

механічний приріст  
(осіб) 

природний приріст 
(осіб) 

кількість народжених 
(осіб) 

кількість померлих 
(осіб) 

2019-20 32,8 -592 -100 -492 378 870 

2021-25 32,3 -1253 -150 -1103 1069 2172 

2026-30 31,0 -1024 160 -1184 1048 2232 

2031-35 30,0 -1063 169 -1232 1062 2294 

2039 28,9      
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Формування трудових ресурсів міста 

Згідно з розрахунками Інститут демографії та соціальних досліджень 

ім. М. В. Птухи НАН України, перспективна чисельність населення  м  Авдіївка на 

розрахунковий етап орієнтовно становитиме 28,911 тис. осіб, кількість населення у 

працездатному віці складе 13,982 тис. осіб від загальної чисельності населення (див 

таблицю). Зменшення частки  населення у працездатному віці обумовлено процесом 

старіння населення та від’ємний міграційним рухом населення внаслідок бойових дій.  

Загальна чисельність трудових ресурсів на розрахунковий етап визначається, виходячи з 

урахування чисельності населення у працездатному віці, чисельності непрацюючих 

інвалідів  та пільгових пенсіонерів у працездатному віці та чисельністю осіб 

непрацездатного віку (включаючи підлітків). Оскільки прогнозних даних стосовно другої 

та третьої з вищезазначених категорій отримати неможливо, при їх визначенні були 

застосовані аналогічні розрахунки по інших містах України. Результати розрахунків 

представлені у таблиці 1. 

Таблиця 1 

Чисельність трудових ресурсів м Авдіївка  

№п/п Показники Існуючий 

стан 

% Розрахунковий 

етап 

% 

  Населення міста  32,843 100,000 28,9 100,0 

1. Формування трудових ресурсів         

1.1 Населення в працездатному віці 18,248 55,561 13,982 48,36 

1.2 Чисельність непрацюючих інвалідів та 
пенсіонерів  у працездатному віці 

0,500 1,522 0,4 1,38 

1.3 Працюючі пенсіонери та підлітки 2,850 15,618 2,0 6,92 

  Трудові ресурси всього 20,598 62,717 15,582 35,41 

2. Зайнятість трудових ресурсів     

2.1 Зайняті на навчанні з відривом від 

виробництва 

1,300 6,311 1,8 6,23 

2.2 Безробітні 0,900 2,740 0,5 1,73 

2.3 Зайняті в усіх сферах економічної 

діяльності на території міста 

9,160 27,890 11,0 38,05 

2.4 Трудові ресурси, діяльність яких не 

зафіксована офіційною статистикою 

(зайняті у особистому господарстві, 

самозайняті, ті, що перебувають на 
утриманні інших та ті, що працюють в 

інших містах 

4,100 12,484 2,0 6,90 

 

Згідно з розрахунками, орієнтовна чисельність трудових ресурсів міста на 

розрахунковий етап, складатиме – 15,582 тис. осіб.  
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Основні напрями розвитку господарського комплексу міста 

Стратегічним напрямком розвитку економіки м. Авдієвка є формування 

високоефективного господарського комплексу, орієнтованого на досягнення сталого 

розвитку міста, що можливо на основі максимально ефективного використання його 

ресурсного потенціалу, об’єднання економічних, соціальних та екологічних інтересів, 

проведення активної інвестиційної політики, стимулювання підприємництва в інтересах 

підвищення рівня якості життя громади міста. 

Вирішальними чинниками подальшого розвитку господарського комплексу                    

м. Авдіївка є наявність: 

 кваліфікованих кадрів у всіх сферах діяльності, у т. ч. промисловості; 

 розвиненої транспортно-комунікаційної інфраструктури;  

 потужної структури – підприємництва; 

 передумов для посилення ролі науково-дослідних та освітніх закладів, що зможуть 

забезпечити інноваційну спрямованість розвитку міста та сприяти нарощуванню 

науково-інформаційної сфери; 

До кінця розрахункового етапу загальна кількість зайнятих у господарському 

комплексі міста збільшиться до 11,0. тис. осіб  

Орієнтовна кількість зайнятих в усіх сферах економічної діяльності в межах міста 

Авдіївка та чисельність зайнятих у господарському комплексі міста наведена в таблиці 2 

Таблиця 2 

Структура  зайнятих за видами економічної діяльності м. Авдіївка 

Види економічної діяльності Існуючий стан Розрахунковий етап 

тис.осіб % тис.осіб % 

Зайняті у господарському комплексі, всього 9,16 100,0 11,0 100,0 

у тому числі:     

Сільське господарство, лісове господарство 

та рибне господарство 

0,05 0,55 0,1 0,91 

Промисловість 2,5 27,29 2,8 25,45 

Будівництво 0,4 4,37 0,8 7,27 

Транспорт, складське господарство, поштова 

та кур’єрська діяльність 

0,5 5,46 0,6 5,45 

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт 

автотранспортних засобів і мотоциклів, 

 тимчасове розміщування й організація 

харчування 

1,0 10,92 1,2 10,91 

Видавнича діяльність, радіомовлення, 

телебачення. Інформація та телекомунікації 

0,01 0,11 0,1 0,91 

Фінансова та страхова діяльність. Операції з 

нерухомим майном 

0,17 1,86 0,2 1,82 

Професійна, наукова та технічна діяльність. 0,12 1,31 0,2 1,82 

Діяльність у сфері адміністративного та 

допоміжного обслуговування 

0,1 1,09 0,2 1,82 
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Державне управління й оборона; обов’язкове 

соціальне страхування 

0,25 2,73 0,3 2,73 

Освіта (загальноосвітні школи, дитячі 

дошкільні заклади тощо) 

0,9 9,83 1,2 10,91 

Охорона здоров’я та надання соціальної 

допомоги 

0,8 8,73 1,1 10,00 

Рекреаційне господарство 0,2 2,18 0,2 1,82 

Мистецтво, розваги та відпочинок 0,16 1,75 0,2 1,82 

Інші види економічної діяльності 0,2 2,18 0,3 2,73 

мале підприємництво 1,8 19,65 1,5 13,64 

До пріоритетних сфер економічного розвитку, що формують структуру 

господарського комплексу і зайнятості населення віднесені: 

Промисловість 

На розрахунковий етап промисловий потенціал міста буде формувати переробна 

(коксохімічна)  промисловість та постачання електроенергії, газу, водопостачання; 

каналізація, поводження з відходами.   

Розвиток промисловості передбачається перш за все за рахунок реконструкції та 

технічного переозброєння підприємств. В окремих випадках можливе не тільки 

нарощування власних виробничих потужностей, а й вивільнення частини земельної 

ділянки та виробничих площ для організації нового виробництва чи передачі їх іншому 

користувачу, а також за рахунок нових підприємств, що дозволить збільшити чисельність 

зайнятих у промисловості з 2,5 тис. осіб до 2,8 тис. осіб. На розрахунковий етап питома 

вага працівників промисловості у загальній чисельності зайнятих господарського 

комплексу міста складатиме 25,45%. 

Коксохімічна промисловість.  

Основними напрямками розвитку підприємств переробної промисловості на 

розрахунковий етап є:  

- відновлення та розвиток виробництв, які мають відповідну матеріально-виробничу 

базу та налагоджені економічні зв’язки;  

- перепрофілювання непрацюючих підприємств під виробництва 

конкурентоспроможної продукції шляхом залучення інвестицій і впровадження нових для 

міста виробництв; 

- враховуючи підвищені вимоги до екологічності діючих виробництв та сучасний 

науково-технічний прогрес, перспективним напрямом є розвиток інноваційноємних 

виробництв тощо. Подальший розвиток отримають підприємства ПрАТ «Авдіївський 

коксохімічний завод», виробництва металевих конструкцій–ПрАТ «Авдіївський завод 

металевих конструкцій». 

У виробництві та розподіленні електроенергії, газу, тепла і води, поводження з 

відходами очікується подальше нарощування об’ємів виробництва. Чисельність зайнятих 

у цій сфері діяльності на розрахунковий етап залишається майже на сучасному рівні  

Будівельна діяльність. Ця сфера економічної діяльності повинна забезпечити 

реалізацію проектних рішень генерального плану: будівництво житла, виробничо-

комунальних об’єктів, комерційно-ділового профілю, центрів культурно-розважальної, 

торгівельної, соціальної спрямованості та транспортно-інженерної інфраструктури. 

До головних задач розвитку будівельного комплексу міста відносяться: 
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- збільшення фондооснащеності будівельних робіт, поновлення парку 

будівельної техніки; 

- використання передових технологій, здатних забезпечити зростання 

продуктивної праці; 

- ефективне використання існуючих і створення нових виробничих 

потужностей, нових робочих місць. 

З урахуванням намічених обсягів будівництва кількість зайнятих у цьому виді 

економічної діяльності становитиме орієнтовно 0,8 тис. осіб (7,27% зайнятих у 

господарському комплексі міста). 

Транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність.  

На розрахунковий етап планується подальший розвиток транспорту, пов’язаний з 

розвитком економіки м. Авдіївка, що сприятиме збільшенню обсягів продукції 

промисловості, будівництва, торгівлі, які визначають завантаженість транспортних 

комунікацій.  

Передбачається підвищення ефективності використання транспорту з метою 

повного і якісного задоволення потреб господарського комплексу міста та населення у 

перевезеннях пасажирів і вантажів. 

Подальший розвиток підприємств поштової та кур’єрської діяльності буде 

направлений на задоволенні потреб в передачі та одержанні різноманітної інформації, 

розширенні потужностей, що сприяють підвищенню рівня забезпечення ними населення.  

Транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність і на 

перспективу залишаться однією з важливих сфер економіки міста, де буде працювати 

близько 0,5% від зайнятих в господарському комплексі міста, або близько 0,6 тис. осіб.  

Сфера обслуговування. На перспективу передбачається значний розвиток сфери 

обслуговування, необхідністю підвищення рівня обслуговування до нормативних 

показників, що приведе до збільшення кількості зайнятих до 4,9 тис. осіб, або 44,0% 

зайнятих у господарському комплексі міста. 

Підприємництво. Одними з найважливіших факторів, що впливають на розвиток 

підприємництва, є місцевий бізнес-клімат та інфраструктура бізнесу, які не тільки 

сприяють залученню інвестицій, що стимулює появу нових робочих місць, але й 

утримують в місті існуючі. 

Продовжуватиметься поступовий процес переорієнтації малого бізнесу на 

невиробничу сферу. Мережа нових підприємств, які здійснюватимуть комунально-

побутові, транспортні та інші послуги населенню зможе поповнити недостатньо 

розвинений ринок послуг. 

Але, знаходження міста Авдіївка у районі здійснення заходів із забезпечення 

національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської 

Федерації у Донецькій та Луганських областях, на лінії зіткнення та проведення на її 

території антитерористичної операції, та як наслідок торговельні, транспортні, фінансово-

банківські й інші обмеження, негативно впливають на сектор економіки  та  суттєво 

стримують розвиток  малого та середнього бізнесу, не зважаючи на те, що малий та 

середній бізнес є самим мобільним сектором економіки, який реагує на зміни попиту та 

кон’юнктуру ринку, забезпечує швидке переливання капіталу у пріоритетні, більш 

доходні галузі і сфери діяльності, сприяє вирішенню соціальних проблем. 

Перехід до більш прискореного розвитку підприємництва в місті вимагає: 

 відповідної нормативно-правової бази та підвищення виконавчої дисципліни щодо 

її виконання; 



 16 

 оптимізації розмірів місцевих податків і зборів, а також їх диференціації за видами 

діяльності; 

 створення сприятливих умов для залучення населення міста до підприємницької 

діяльності, необхідним компонентом якої є організація навчання основам бізнесу, 

підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації кадрів; 

 розміщення офісних приміщень, бізнес-центрів, у складі яких навчальні і 

тренінгові структури, бізнес консультації та бізнес клуби тощо. 

 

Просторово-планувальна організація території 

В основу розробки перспективного розвитку території міста покладені наступні 

принципи містобудування: 

- розробка планувальної структури, що в змозі задовольнити оптимальні умови 

проживання: високий рівень інженерного облаштування, озеленення, обслуговування, 

зручні транспортні зв’язки з місцями прикладення праці та відпочинку та забезпеченість 

транспортною інфраструктурою; 

- раціональне використання міських територій, зокрема територій непридатних з точки 

зору інженерно-будівельної оцінки; 

- створення архітектурно-планувальної структури, що забезпечує виразне об’ємно 

просторове рішення житлової та громадської забудови; 

- оздоровлення міського середовища за рахунок реалізації містобудівних та інженерних 

заходів (гідротехнічних заходів, зменшення санітарно-захисних зон, організація санітарної 

очистки міста); 

- виділення в межах міста територій пріоритетного розвитку. 

Пріоритетами розвитку м. Авдіївка, що передбачаються генеральним планом, є: 

- підвищення ефективності використання міських територій і територіальних резервів 

для здійснення містобудівної діяльності; 

- досягнення збалансованого розвитку різних функціональних зон міста; 

- виявлення необхідних територіальних ресурсів для розміщення різних типів житлового 

будівництва в комплексі з об’єктами громадського обслуговування, озеленення, 

транспортного й інженерного забезпечення; 

- підвищення комфортності сформованої міської забудови за рахунок збільшення 

кількості об’єктів обслуговування та рекреаційних територій; 

- подальший розвиток господарського комплексу міста; 

- формування зон для розвитку підприємств малого та середнього бізнесу; 

- реконструкція та розвиток транспортної та інженерної інфраструктури; 

- розвиток мережі закладів, що забезпечують необхідний соціальний мінімум 

обслуговування населення; 

- підвищення рівня забезпеченості населення зеленими насадженнями загального 

користування, установами і спорудами відпочинку та спорту; 

- формування динамічно урівноваженого стану навколишнього середовища, що 

забезпечуватиме екологічне, санітарно-безпечне середовище для життєдіяльності 

населення. 
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Під час розроблення генерального плану проведений аналіз внутрішньоміських 

ресурсів, визначена містобудівна цінність території та запропоноване подальше, 

насамперед, якісне, вдосконалення міського середовища.  

Загальна схема функціонального зонування вирішується в системі, що передбачає 

паралельний розвиток її окремих функціональних зон: сельбищної; громадської, 

виробничо-комунальної; торговельно-складської; зони зовнішнього транспорту; 

ландшафтно-рекреаційної та туристичної. 

Сельбищна зона призначена для розміщення кварталів садибної та 

багатоквартирної (середньо, та багатоповерхової) забудови, громадських центрів, об’єктів 

культурно-побутового обслуговування, зелених насаджень загального користування. Вона 

є найбільшою за територією функціональною зоною міста.  

Згідно рішень генерального плану подальший розвиток сельбищної зони міста, 

передбачається в південно-західній частині міста, в східному, та південно-східному 

напрямках. 

Генеральним планом передбачене розміщення багатоквартирної 

багатоповерхової забудови по вул. Маяковського (0,8га) в центральній частині міста та на 

ділянці житлового будівництва «Південно-Західна» (20,4га). 

Ділянка «Південно-Західна» розташована в районі вул. Воробйова на територіях 

сільськогосподарського призначення, що, відповідно до рішень генерального плану, 

включаються в проектну межу населеного пункту. 

Резервування територій для реконструкції застарілого житлового фонду або 

винесення з санітарно-захисних зон багатоквартирної малоповерхової забудови 

передбачене здебільшого в центральній частині міста по вул. Чистякова, Героїв, Поштова 

та по вул. Сільгосптехніки. 

Винесення житлової забудови з санітарно-захисних зон визначене на 

позарозрахунковий етап (30-40 років) і можливе лише за умови обґрунтованого розвитку 

об’єктів іншого функціонального призначення та обов’язкового розроблення детального 

плану території. 

Трансформація кварталів реконструкції застарілого житлового фонду передбачена 

на позарозрахунковий етап (30-40 років), зазначені території можуть бути використані для 

подальшого розміщення на них багатоквартирної середньо- і багатоповерхової забудови 

та громадської забудови. Це дасть можливість сформувати повноцінну забудову 

центральної частини міста та підвищити показники ефективності використання 

територіальних ресурсів міста. 

Генеральним планом м. Авдіївка передбачаються ділянки перспективної садибної 

житлової забудови: «Східна» та «Південно-Східна». 

Ділянка «Східна» (32,4га) розташована в районі вул. Первомайська на територіях 

сільськогосподарського призначення, що, відповідно до рішень генерального плану, 

включаються в проектну межу населеного пункту. 

Ділянка «Південно-Східна» (45,2га) розташована в районі пров. Шкільний в 

існуючих межах населеного пункту на територіях вільних від забудови. Рішення щодо 

розміщення зазначеної ділянки, планувальної структури та розташування об’єктів 

обслуговування були прийняті відповідно до раніше розробленої містобудівної 

документації, що була надана у складі вихідних даних (Проект индивидуальной жилой 

застройки коттежного типа жилого массива «Лесной» в г. Авдеевка» (ООО 

«Укркапстрой», 2007г.). 
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Вибіркова садибна забудова в південній та південно-західній частині визначена 

відповідно до ділянок, відведених під такий вид забудови. 

Резервування територій для розміщення садибної забудови на етап 30-40 років 

передбачається за рахунок переведення в садибну забудови територій дач, колективних 

садів та садівничих товариств, що розташовані в північній частині населеного пункту.  

Громадська зона продовжує свій розвиток у складі центрів загальноміського 

центру, центрів районного та місцевого значення за рахунок їх подальшого формування в 

частині доповнення функцій та розміщення нових об’єктів соціального та культурно-

побутового обслуговування населення. В межах містах передбачається створення 

спеціалізованих центрів та громадських центрів регіонального значення. 

Виробничо-комунальна та складська зона формується на базі виробничих, 

комунальних та складських територій, що існували на момент розроблення генерального 

плану.  

Території виробничих, складських та комунальних підприємств формують дві 

основні промислові зони: північна (вздовж проїзду Індустріальний), південна (по пров. 

Ясинуватський) та промислове утворення в центральній частині (вздовж проїзду 

Індустріальний, вул. Грушевського, пров. Привокзальний).  

Генеральним планом пропонується впорядкування забудови комунальних і 

виробничих територій за рахунок більш інтенсивного їх використання та реконструкції в 

межах сформованих промислових зон та утворень. Також подальший розвиток 

виробничих, комунально-складських підприємств та підприємств транспорту в східній 

частині міста.  

Розвиток виробничих території передбачається за рахунок розміщення 

підприємств харчової та легкої промисловості та малих приватних підприємств. В межах 

міста відповідно до рішень генерального плану можуть бути розміщені підприємства IV-V 

класу санітарної класифікації та підприємства без шкідливих наслідків.  

Генеральним планом передбачається реконструкція та реорганізація зі 

збереженням функціонального призначення територій не діючих промислових та 

складських підприємств в східній частині населеного пункту. 

Комунально-складські території (склади, бази) та комунальні підприємства 

(сміттєсортувальна станція, підприємство прийому вторсировини) розміщенні в північній 

частині міста. 

Сільськогосподарські підприємства (теплиці, розсадники та центри рослинництва) 

отримують свій розвиток в східній частині м. Авдіївка. Відповідно до рішень 

генерального плану формуються території сільськогосподарського виробництва (теплиці 

та тепличні господарства) та підприємства зі складування та переробки місцевої сировини. 

Дисперсно розташовані ділянки промислової та комунальної забудови здебільшого 

зберігають свою функцію. 

В мажах м. Авдівка передбачаються до розміщення складські, транспортні об’єкти 

та об’єкти оптової торгівлі, які формують торговельно-складську зону. 

Транспортно-складська зона формується логістичними комплексами, що 

пропонується до розміщення вздовж автомобільної дороги місцевого значення О-05-43 в 

північній та південно-західній частині міста. 

Торговельна зона формується за рахунок створення ринкового комплексу та 

об’єктів торгівлі в східній частині населеного пункту на територіях суміжних з 

виробничими, складськими та сільськогосподарськими підприємствами. 
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Генеральним планом передбачено резервування територій для розміщення 

виробничих, транспортно-складських територій та підприємств без екологічних наслідків 

в східній частині міста. 

Зону зовнішнього транспорту утворено автомобільними шляхами зовнішнього 

зв’язку, автостанцією, залізничною станцією, об’єктами обслуговування автотранспорту.  

Вдосконалення вулично-магістральної мережі покращить транспортне 

обслуговування промислових підприємств, а також надасть можливість відвести рух 

вантажного транспорту з центру міста. 

Для обслуговування ділянок перспективної житлової, громадської, виробничої та 

комунальної забудови, часткового розвантаження існуючих магістральних вулиць 

передбачається реконструкція існуючих магістральних вулиць міського значення та 

організація нових вулиць районного значення з визначення нормативних параметрів 

червоних ліній. 

Важливу роль у формуванні планувальної структури міста відіграють зелені 

насадження загального користування, тому генеральним планом передбачається 

створення та благоустрій рекреаційних зон, розвиток об’єктів рекреаційного та 

туристичного призначення. Розвиток зони ландшафтної зони орієнтований на захист 

довкілля, на розвиток різних видів туризму та рекреації, пов’язаних з ними галузей та 

видів діяльності. 

Ландшафтно-рекреаційну зону створюють озеленені території міста, зони 

короткочасного відпочинку, розміщені вздовж водних поверхонь ставків в північній та 

східній частинах міста. Формування зони відбувається за рахунок лісових масивів, 

існуючих та проектних парків, скверів, інших озеленених територій. 

Передбачається благоустрій прибережних територій, скверів, парків, влаштування 

набережних, зон відпочинку зі спортивно-оздоровчими об’єктами та спорудами.  

Згідно рішень генерального плану передбачається: 

- створення Північної туристично-рекреаційної спортивної зони, як системи зелених 

насаджень рекреаційного та туристичного призначення. Туристично-рекреаційна 

спортивна зона «Північна» (загальною площею 63,3га) формується на території лісових 

насаджень та озеленених території. У складі рекреаційної зони передбачаються 

організація лісопарку, розміщення спортивної зони, організація вело- та пішохідних 

маршрутів.  

- формування рекреаційної зони біля ставка в східній частині населеного пункту. Зона 

може бути створена за умови закінчення експлуатації кар’єру та проведення відповідних 

заходів з рекультивації та інженерної підготовки.  

- розміщення ландшафтного парку «Східний» за рахунок благоустрою прибережних 

території річок та струмків. Зона має використовуватись з мінімальним навантаження на 

середовище. 

- формування парку «Західний» вздовж вул. Воробйова, що передбачається для 

організації розміщення спортивних, дитячих майданчиків та зон для відпочинку різних 

вікових груп населення. 

Композиційно парки поєднані в комплексну рекреаційну зону і формують зелені 

насадження загального користування міського значення. 
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 Архітектурно-планувальна структура міста 

Генеральним планом передбачене вдосконалення планувальної структури міста за 

рахунок формування системи магістральних вулиць загальноміського та районного 

значення та визначення нормативних параметрів червоних ліній. 

Урбанізований планувальний каркас представлений мережею магістральних 

вулиць і доріг, що складають основні планувальні вісі міста, та системою громадських 

центрів міста (композиційних вузлів).  

Рішення планувальної структури та система магістралей спрямовані на 

вдосконалення транспортних зв’язків усіх функціональних зон міста. Планувальний 

каркас міста представлений основними магістралями містоформуючого значення: 

1. магістральні вулиці загальноміського значення: 

 існуючі: 

проїзд Індустріальний, вул. Грушевського, вул. Соборна, вул. Чкалова, вул. Суворова, 

пров. Ясинуватський, вул. Незалежності, вул. Донецька, вул. Сапронова, пров. 

Залізничний (в межах вул. Донецька, Сапронова). 

2. магістральні вулиці районного значення: 

 існуючі: 

вул. Тимірязєва, пров. Залізничний (частково), пр-т Центральний, вул. Воробйова, вул. 

Молодіжна, пров. Стрілковий, вул. Миру, вул. Коксохіміків, вул. Первомайська, вул. 

Заводська, вул. Пушкіна, вул. Красна, вул. Металургів, вул. Колосова, вул. Лермонтова, 

пров. Шкільний, пров. Больничний, пров. Садовий. 

 проектні: 

проектні вулиці на ділянках житлового будівництва «Східна» та «Південно-Східна». 

 Система центрів 

Функціонально-просторова організація всієї системи громадських центрів 

формується на базі її основних компонентів – загальноміського центру, з його 

внутрішньою структурою, мережі центрів районного та місцевого значення (центри 

мікрорайонного обслуговування). 

Загальноміський центр формується як поліфункціональна система, що містить 

громадську, адміністративно-ділову, культурно-освітню функцію, а також підприємства 

громадського харчування, торгівлі та побутового обслуговування. 

Просторова схема загальноміського центру формується за вузловою схемою, 

локалізуючись вздовж основних композиційних вісей двома основними структурними 

утвореннями: по вул. Донецька та по вул. Грушевського, – і має поліфункціональне 

використання.  

Загальноміський центр достатньо насичений об’єктами громадського призначення. 

Генеральним планом передбачається подальший розвиток загальноміського центру з 

доповненням функціональної складової об’єктів за рахунок більш інтенсивного їх 

використання.  

 

В структурі міста передбачається розміщення центрів мікрорайонного 

обслуговування з урахуванням радіусів доступності об’єктів. 

Пропонується розмітити центри мікрорайонного обслуговування: 

 на ділянці «Південно-Західна» у складі: закладу дошкільної та середньої  освіти 

(навчально-виховний комплекс), закладу первинної медичної допомоги (відділення 

сімейної медицини), спортивного клубу, торговельно-побутового центру; 

 на ділянці «Східна» у складі: закладу дитячої дошкільної освіти, міжшкільного 

навчально-виробничого комбінату (міжшкільного центру комп’ютерного навчання), 

закладу первинної медичної допомоги (відділення сімейної медицини), спортивного 

центру, центру дозвілля, дитячого центру дозвілля, об’єктів торгівлі; 
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 на ділянці «Південно-Східна» у складі: закладу дошкільної та середньої  освіти 

(навчально-виховний комплекс), центру раннього розвитку, спортивних центрів для 

різних вікових груп населення, торговельно-побутового комплексу. 

 

Рішеннями генерального плану пропонується розміщення спеціалізованих центрів: 

Адміністративний та торговельний центр розміщений поблизу вул. Первомайська, на 

суміжній території з виробничими складськими та сільськогосподарськими 

підприємствами. Складається із: адміністративно-офісних будівель, торговельних 

комплексів, ринкового комплексу, оптових магазинів, магазинів-складів, підприємств 

громадського харчування тощо. 

Центр соціального та медичного забезпечення розміщений по вул. Комунальна. В складі 

центру передбачено розміщення будинку-інтернату для дорослих та дітей-інвалідів та 

медично-реабілітаційний центр. 

Громадський центр регіонального значення формується в південно-західній частині 

населеного пункту по пров. Ясинуватський. Розміщений на території, що станом на 

01.01.2019р. була відведена під такий вид забудови. В складі центру формується 

багатофункціональний торговельно-розважальний комплекс з супутніми громадськими 

об’єктами та об’єктами обслуговування.  

Освоєння території центру, що включає ділянку колишнього полігону твердих 

побутових відходів, можливе за результатами проведення детальних інженерно-

геологічних вишукувань та лабораторних досліджень стану атмосферного повітря і 

ґрунтів на подальших стадіях проектування та проведення необхідних заходів з 

інженерної підготовки території, враховуючи положення Наказу Міністерства охорони 

здоров’я №173 від 19.06.96 «Про затвердження Державних санітарних правил планування 

та забудови населених пунктів» та ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування та забудова 

територій». 

 

Житлове будівництво 

 При визначенні обсягів та структури житлового будівництва на розрахунковий етап 

для міста були враховані фактори: проектна чисельність населення міста; кількість родин 

та одинаків, які перебувають на квартирному обліку; аналіз введення обсягів нового 

житлового будівництва за попередні роки; наявність територій, які можливо використати 

для забудови; обсяги незавершеного будівництва. 

 Чисельність населення міста. Згідно розрахунків Інститут демографії та соціальних 

досліджень ім. М. В. Птухи НАН України, перспективна чисельність населення м. 

Авдіївка становитиме 28,911 тис. осіб. 

Визначення можливих обсягів житлового будівництва на розрахунковий етап 

здійснене виходячи із очікуваної чисельності населення, величини територіально-

ресурсного потенціалу, житлових умов населення, що склалися в місті, необхідності 

реконструкції житла внаслідок бойових дій, забезпечення кожної сім’ї окремою 

квартирою або будинком, попиту населення на той чи інший тип житла - 

багатоквартирний або одноквартирний та необхідності формування ринку житла, здатного 

задовольнити потреби населення в житлі різного ступеню комфорту. 

Кількість сімей та одинаків, які є на квартирному обліку. На квартирному обліку, 

станом на 01.01.2019 р. - позачергово – 15 сімей, - першочергове одержання житлових 

приміщень – 80 сімей( з них учасники бойових дій – 13 сімей, багатодітні сім’ї – 16 сімей, 

одинокі матері – 14, особи по висновку ВКК – 11 , вчителі – 4, ветеран виробництв – 22 , 

ті, що потребують поліпшення житлових умов на загальній черзі – 456 сімей. 
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 Таким чином, нове житлове будівництво передбачається для населення, що 

перебуває на квартирному обліку, претендує на отримання земельної ділянки тощо.   

Також для покращення житлових умов для населення, що проживає у старому 

малогабаритному багатоквартирному житловому фонді та у старому садибному 

житловому фонді передбачається нове житлове будівництво.  

При розрахунку обсягів житлового будівництва передбачається, що частина 

існуючого житла 286,6 тис. м
2 

буде вибувати з експлуатації по реконструкції, що 

пов’язано з необхідністю відновлення житла та використання території для впорядкування 

існуючої забудови.  

Таким чином, загальна площа існуючого житла, яке зберігається на перспективу 

становитиме 530,0 тис. м
2
, у тому числі: фонд багатоквартирних будинків 302,2 тис. м

2
 , 

фонд будинків садибного типу – 227,8 тис. м
2
. 

Обсяги житлового будівництва, розміщення ділянок перспективного будівництва 

враховані згідно потреб населення міста та наявності територій в ньому. 

 

Нове житлове будівництво визначене в обсязі 316,0 тис. м
2
 у тому числі: 

- багатоквартирне – 235,3 тис. м
2
; 

- садибне – 80,7 тис. м
2
. 

Формування багатоквартирної забудови пропонується декількома категоріями: 

житло І категорії (комерційне) з нормованими нижніми і ненормованими верхніми 

межами площ квартир, які забезпечують рівень комфорту проживання не нижче за 

мінімально допустимий; житло II категорії (соціальне) з нормованими нижніми і верхніми 

межами площ квартир, які забезпечують мінімально допустимий рівень комфорту 

проживання і доступне житло. 

Розрахунок обсягів багатоквартирного будівництва здійснений виходячи: з 

чисельності населення, що потребує житла; з урахуванням нормативної щільності 

житлового кварталу - 180-450 осіб/га (прийнятій відповідно до поверховості будинків, 

розміщення в структурі міста, пропонованого комплексу установ/закладів обслуговування 

тощо). Загальна чисельність населення, яке проживатиме у новій багатоквартирній 

забудові становитиме 7,062 тис. осіб. 

Потреба населення міста у соціальному та доступному житлі, а також його частка у 

загальному обсязі житлового фонду можуть бути встановлені на основі соціального 

квартирного обліку. 

 

Обсяг  садибного будівництва визначений виходячи з таких показників: 

- середнього розміру нового будинку – 130,0 м
2
; 

- площі територій, намічених під садибне будівництво – 77,6 га,  

Кількість нових садибних будинків становитиме 621 одиниць загальною площею 

80,7 тис. м
2
. Чисельність населення, яке проживатиме у новій садибній забудові 

орієнтовно становитиме 1,49 тис. осіб. 

Таким чином, на розрахунковий етап житловий фонд м. Авдіївка орієнтовно 

складатиме – 846,0 тис. м
2
  загальної площі. Із нього 537,6 тис. м

2
 буде припадати на 

багатоквартирну забудову і 308,4 тис. м
2
  на садибну забудову одноквартирного типу. 

 Житлова забезпеченість по місту збільшиться і досягне рівня 29,3 м
2
/осіб:  

 Такі показники дозволять підняти рівень проживання в місті до комфортного і 

сприяти підвищенню рівня життєдіяльності жителів міста. 

 Варто зазначити, що даний проект визначає стратегію розвитку міста. При 

розробленні детальних планів територій на окремих ділянках структура та обсяги та 

поверховість житлового будівництва можуть уточнюватися. 
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 Відповідно до наведеного вище розрахунку необхідного обсягу нового житлового 

будівництва, проектом були визначені території та ділянки під нове багатоквартирне та 

садибне житлове будівництво, основні з яких розташовані в північному, північно- 

східному на південно-західному напрямках в межах міста та на територіях, що 

пропонуються до включення в межі міста. 

Території, для нового житлового будівництва це вільні від забудови території – 

рілля, трав’яна рослинність тощо.  

Далі в таблицях наведені розміщення нового житлового будівництва; динаміка 

житлового фонду, розподіл за видами забудови, обсяги нового будівництва; розселення 

населення у житловому фонді тощо. 

 

Таблиця 3 

Ділянки житлового будівництва 
 

Назва ділянки житлового 

будівництва 

Територія, 

га 

Житловий 

фонд, м
2
 

Квартири/ 

Будинки 

Населення, 

осіб 

«Південно-Західна» 9 поверхів 20,4 226440 2831 6796 

По вул. Маяковського 9 поверхів 0,8 8880 111 266 

«Східна» 0,1га,  130 м 32,4 33696 259 622 

«Південно-Східна» 0,1 га, 130 м 45,2 47008 362 868 

ВСЬОГО 98,8 316024 2942 

621 

8552 

 . 
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Таблиця 4 

Житловий фонд та населення 
 

Поверховість 

житлового фонду 

Існуючий стан (1.01.2019 р.) Житловий фонд, 

що вибуває з 

експлуатації 

Житловий фонд, що 

зберігається 

Нове будівництво Розрахунковий етап 

Ж
и

тл
о

ви
й

 

ф
о

н
д
, 

ти
с.

м
2
 

К
в
ар

ти
р
 

/б
у

д
 

Н
ас

ел
ен

н
я,

 

о
сі

б
. 

Ж
и

тл
о

ви
й

 

ф
о

н
д
, 

ти
с.

м
2
 

к
в
ар

ти
р
/ 

б
у

д
 

Ж
и

тл
о

ви
й

 

ф
о

н
д
, 

ти
с.

м
2
 

к
в
ар

ти
р
/ 

б
у

д
 

Ж
и

тл
о

ви
й

 

ф
о

н
д
, 

ти
с.

м
2
 

К
в
ар

ти
р
 

/б
у

д
 

Н
ас

ел
ен

н
я,

 

о
сі

б
..
 

Ж
и

тл
о

ви
й

 

ф
о

н
д
, 

ти
с.

м
2
 

к
в
ар

ти
р
/ 

б
у

д
 

Н
ас

ел
ен

н
я,

 

о
сі

б
..
 

Багатоквартирна 

забудова, в т.ч. 

543,84 11007 25316,1 241,6 4484 302,2 6523 

 

235,3 2942 7077 537,6 9465 20810 

малоповерхова 

забудова (1-3 пов) 

38,002 1270 2921 29,0 580 9,0 690 

 

- - - 9,0 690 130 

середньо поверхова 

забудова (4-5 пов) 

337,93 6758 15543,4 80,0 1455 257,9 5303 

 

- - - 257,9 5303 9920 

багатоповерхова 

забудова (6-9 пов) 

167,908 2979 6851,7 120,0 2449 47,9 530 

 

235,3 2942 7077 283,2 3472 10760 

Садибний житловий 

фонд 

одноквартирного 

типу 

272,75 5455 7526,9 45,0 1070 227,8 4385 

 

80,7 621 1475 308,4 5006 8101 

- садибна забудова 
 (1-2 поверхи) 

272,75 5455 7526,9 45,0 1070 227,8 4385 
 

80,7 621 1475 308,4 5006 8101 

ВСЬОГО 816,59 11007 

5455 

32843 286,6 4484 

1070 

530,0 6503 

4385 

 

316,0 2942 

621 

8552 846,0 9445 

5006 

28911 
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Система громадського обслуговування 

Основними принципами раціональної організації системи громадського 

обслуговування міста на перспективу є: 

 - повне задоволення потреб населення в різних видах послуг; 

 - створення рівноцінних умов обслуговування населення як центральних, так і 

периферійних територій; 

 - дотримання максимально допустимих радіусів обслуговування, згідно ДБН Б.2.2-

12:2019 «Планування та забудова територій». 

В проекті відзначаються наступні пріоритети: 

 - створення умов для всебічного розвитку особистості, трудової підготовки, 

професійного самовизначення; 

задоволення потреби населення в закладах дошкільної освіти та закладах загальної 

середньої освіти; 

 - розвиток мережі установ культури та мистецтва; 

 - забезпечення розвитку мережі закладів фізичної культури і спорту; 

 - розвиток установ сімейної медицини; 

 - створення багатопрофільних підприємств з метою поліпшення обслуговування 

населення і надання якісних послуг . 

Необхідна кількість місць в закладах дошкільної освіти та загальної середньої 

освіти, спеціалізованих закладах позашкільної освіти, міжшкільного навчально-

виробничого комбінату розрахована відповідно до очікуваної на 01.01.2039 р. чисельності 

населення та його статево-вікової структури. 

Реалізація наміченого будівництва надасть можливість довести до нормативних 

показників забезпеченість населення установами та підприємствами обслуговування, 

забезпечить комплексність надання послуг на всій території міста. Крім установ та 

підприємств обслуговування, що передбачені нормативами ДБН Б.2.2-12:2019 

«Планування та забудова територій», проектом намічається розміщення ненормованих 

об’єктів та багатофункціональних центрів (торговельно-розважальних центрів), які 

пропонується розміщувати на ділянках нової житлової забудови.   

Також, в межах міста пропонується відновлення рекреаційної зони м. Авдіївка, з 

розміщенням нових об’єктів, що дасть поштовх до створення нових робочих місць та 

додаткових надходжень до місцевого бюджету.  

Впродовж розрахункового етапу намічається підвищення ефективності 

використання міських територій та поліпшення їх інвестиційної привабливості, за умови 

припинення проведення ООС. 

Основними принципами раціональної організації системи громадського 

обслуговування міста на перспективу є: 

- повне задоволення потреб населення в різних видах послуг; 

- створення рівноцінних умов обслуговування населення як центральних, так і 

периферійних територій; 

- дотримання максимально допустимих радіусів обслуговування. 

В проекті відзначаються наступні пріоритети: 

- створення умов для всебічного розвитку особистості, трудової підготовки, 

професійного самовизначення; 

- розвиток мережі установ культури та мистецтва; 

- забезпечення розвитку мережі закладів фізичної культури і спорту; 

- розвиток установ сімейної медицини; 

- створення багатопрофільних підприємств з метою поліпшення обслуговування 

населення і надання якісних послуг . 
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На розрахунковий етап визначення ємності установ та організацій обслуговування 

виконано виходячи з перспективної чисельності населення м. Авдіївка – 28,9 тис. осіб за 

нормативами забезпеченості, наведеними в ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування та забудова 

територій», які відображають соціально-гарантований рівень розвитку.  

У місті функціонують  4 дошкільних навчальних заклади: № 3 «Чебурашка», №7 

«Теремок», № 8 «Малюк», № 11 «Дзвіночок» із загальною кількістю місць – 1130. 

Діяльність трьох дошкільних навчальних закладів № 6 «Казка», №10 «Оленка», №12 

«Вербиченька» призупинена у зв’язку з малою чисельністю дітей дошкільного віку у 

місті. В місті функціонують 6 закладів освіти комунальної власності. Мережа 

загальноосвітніх навчальних закладів складається з 2 шкіл І-ІІ ступенів, 4 закладів освіти 

І-ІІІ ступенів, кількість яких розрахована на – 4660 учнів. Фактично, станом на 01.09.2019 

р. у загальноосвітніх школах навчається 1625 учнів. Згідно з оптимістичним варіантом 

прогнозу на місто Авдіївка очікує зниження чисельності населення на 12,0%. На кінець 

розрахункового етапу кількість мешканців міста становитиме 28,9 тис. осіб. Протягом 

років прогнозу частка жінок знизиться на 0,3 відсоткових пункти і на початок 2038 р. 

складатиме 54,6%. Трансформація вікового складу населення призведе до зниження 

частки осіб працездатного віку у Авдіївці на кінець розрахункового етапу на 7,2 в.п. – до 

48,4%.  

Загалом у місті Авдіївка на кінець розрахункового етапу на 1,2 в.п. зменшиться 

частка дітей віком до 15 років порівняно з 2019 р. (з 12,4% до 11,2% відповідно). 

Посилюватиметься процес старіння населення: якщо у 2019 р. частка осіб віком 60 років і 

старше складала 26,9% населення міста, то у 2039 р. вона збільшиться на 8,3 в.п. і 

становитиме вже 35,2%. Отже, необхідна кількість місць в закладах дошкільної освіти та  

загальної середньої освіти, спеціалізованих закладах позашкільної освіти, міжшкільного 

навчально-виробничого комбінату розрахована відповідно до очікуваної на 1.01.2039 р. 

чисельності населення та його статево-вікової структури. Це насамперед відновлення 

учбового процесу у закладах дошкільної та шкільної освіти, пристосування приміщень 

цих установ для позашкільних закладів, закладів культури та дозвілля тощо.  

Проектні пропозиції щодо формування системи обслуговування розроблені з 

урахуванням існуючих установ обслуговування, що зберігаються на розрахунковий етап, 

та запропонованої планувальної структури міста. 

Реалізація наміченого будівництва надасть можливість довести до нормативних 

показників забезпеченість населення установами та підприємствами обслуговування, 

забезпечить комплексність надання послуг на всій території міста. Крім установ та 

підприємств обслуговування, що передбачені нормативами ДБН Б.2.2-12:2019 

«Планування та забудова територій», проектом намічається розміщення ненормованих 

об’єктів та багатофункціональних центрів: 

 - загальноміський громадський центр; 

 - багатофункціональний громадський центр (торгівля, кінотеатр, клуб, ресторан тощо);  

 - готельно-розважальний комплекс; 

 - торгово-розважальний комплекс (торгівля, кінотеатр, дискотека, клуб, ресторан тощо). 

Зазначені параметри об’єктів громадського обслуговування є орієнтовними і 

можуть бути скореговані під час подальшого проектування. 

В таблиці 5 наведено розрахунок потреби в установах обслуговування населення 

міста, а також показники ємності установ та рекомендації щодо їх розміщення на 

розрахунковий етап. 
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Таблиця 5 

Розрахунок громадського обслуговування на розрахунковий етап. 

Розрахунок показників нормативної забезпеченості об’єктами громадського обслуговування населення 

Установи, 

організації 

Одиниця виміру На 1000осіб 

населення в 

зоні тяжіння 

Норматив на 1 тис. мешканців міста Загальна 

потреба для 

мешканців 

міста 

Існуючий  

стан 

Нове 

будівництво 

Розміщення 

повсякденне 

обслуговування 

періодичне 

обслуговування 

епізодичне 

обслуговування 

 Заклади освіти 

Заклади дошкільної 

освіти (ясла-садки, 

дитсадки загального 

розвитку, 

компенсуючого типу, 

спеціальні, 

санаторні) або 

комбінованого типу, 

центри розвитку 

дитини 

місце   За демографією з 

розрахунковим 

рівнем забез-

печеності дітей 1-2 

роки – до 60 %, 3-

5(6) років – до 100 

%, із них групами 

загального розвитку 

– 85% ; санаторного 

типу – 10%; спе-

ціального типу – 5%. 

      1130  200 відновлення занять ДДУ 

№ 6 Казка, ДДУ № 10 

Оленка, ДДУ №12 

Вербиченька; 

НВК (навчально-

виховний комплекс) на 

ділянці «Південно-

Східна» та «Південно-

Західна»; 

ДДУ на ділянці 

«Східна» 

Заклади загальної 

середньої освіти):І 

ступеня (початкова 

школа); 

І-ІІ ступенів 

(початкова і основна 

(базова) школа – 

гімназія) 

І-ІІІ ступенів 

(початкова, основна і 

старша школа) 

ІІІ ступеня (старша 

школа – ліцей) 

 

 

учні 

  За демографією. 

Рівень 

забезпеченості 

школами І-ІІ 

ступенів дітей 6-15 

років – 100%, 

школами ІІІ ступеня 

дітей старшої вікової 

групи (16-18 років) – 

80-90% за місцевими 

умовами 

 

  

    4660  100 відновлення 

навчального процесу у 

ЗОШ №3 та ЗОШ №5; 

НВК на ділянці 

«Південно-Східна» та 

«Південно-Західна». 

Міжшкільні 

навчально-виробничі 

комбінати 

% від загальної 

кількості школярів 

8   8       90 вул. Первомайська, 

вул. Суворова та в 

приміщеннях  існуючих 

закладів середньої 

освіти  

Спеціалізовані 

заклади позашкільної 

освіти 

% від загальної 

кількості школярів 

15,3   15,3       79 вул. Первомайська, 

вул. Суворова та в 

приміщеннях  існуючих 

закладів середньої 

освіти  



 28 

Установи, 

організації 

Одиниця виміру На 1000осіб 

населення в 

зоні тяжіння 

Норматив на 1 тис. мешканців міста Загальна 

потреба для 

мешканців 

міста 

Існуючий  

стан 

Нове 

будівництво 

Розміщення 

повсякденне 

обслуговування 

періодичне 

обслуговування 

епізодичне 

обслуговування 

Стаціонари усіх 

типів для дорослих із 

допоміжними 

будинками і 

спорудами 

ліжко 14,15**   14,15 408 350 58 Пропонується 

розщирення ііснуючої 

лікарні до нормативної 

забезпеченості 

Поліклініки, 

амбулаторії, 

диспансери без 

стаціонарів 

відвідувань у зміну 24**  24  694 700 6 Розміщення амбулаторій 

сімейної медицини на 

ділянці житлового 

будівництва «Східна» на 

20 відв/зміну, 

«Південно-захдна» на 

165  відв/зміну 

Станції (підстанції) 

екстреної медичної 

допомоги 

Виїзди у рік 

(спецавтомобіль) на 

1 тис. жителів) 

4000 (0,1)  4000 (0,1)  4,4 3 1 на території 

Центральної міської 

лікарні 

Центри зайнятості 

населення базового 

рівня 

відвідувач 0,13  0,15   0,13  0,15       4 в існуючому 

Аптеки об’єкт 0,1 0,1   0,09 2,8911 10  в зоні громадських 

центрів  

 Фізкультурно-оздоровчі і спортивні споруди 

Приміщення для 

фізкультурно -

оздоровчих занять у 

житловому кварталі 

(мікрорайоні) 

кв. м загальної площі 

на 1 тис. осіб 

70 30 40   1195,6   3080 в громадських центрах 

нової житлової забудови 

на ділянках «Південно-

Східна»,«Південно-

Західна»; «Східна» 

Спортивні зали 

загального 

користування, 

включаючи 

переміщення 

реабілітаційного 

призначення 

кв. м загальної площі 

на 1 тис. осіб 

80,00 40 40   1366,4   3520 в громадських центрах 

нової житлової забудови 

на ділянках «Південно-

Східна»,«Південно-

Західна»; «Східна» 

Басейні криті та 

відкриті загального 

користування для 

населення 

кв.м дзеркала води 

на 1 тис. осіб 

40 20 20-25   683,2   1760 спортивно-оздоровчий 

комплекс по 

 вул. Молодіжна 

Приміщення 

реабілітаційного 

призначення 

кв. м загальної площі 

на 1 тис. осіб 

15   15       660 медично-

реабілітаційний центр 

по  вул. Комунальна 
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Установи, 

організації 

Одиниця виміру На 1000осіб 

населення в 

зоні тяжіння 

Норматив на 1 тис. мешканців міста Загальна 

потреба для 

мешканців 

міста 

Існуючий  

стан 

Нове 

будівництво 

Розміщення 

повсякденне 

обслуговування 

періодичне 

обслуговування 

епізодичне 

обслуговування 

Cтадіони га 0,1       2,8911 1,6 1 на базі існуючих 

Спортивні 

спеціалізовані 

центри 

га 0,1           5 спортивно-оздоровчий 

комплекс по 

 вул. Молодіжна 

Універсальні 

спортивно-

видовищні зали 

місць 0,1           5 спортивно-оздоровчий 

комплекс по 

вул. Молодіжна 

 Заклади культури та мистецтва, культурно-видовищні та дозвіллєві 

Універсальні зали місць на 1 тис. осіб 15 10 5  7   434   434 в громадських центрах 

нової житлової забудови 

Виставкова зала м кв загальної площі 

на 1 тис. осіб 

10   10   289 200 89 торговельно-

виставковий центр по 

вул. Воробйова 

Міські масові 

бібліотеки 

тис. од. зберігання 4 2 2   116 68,686 47 розширення існуючих 

Клубні приміщення 

(за місцем 

проживання) 

місць відвідування 

(або м кв площі 

підлоги на 1 тис. осіб 

15  20 15  20     434 1000    

Клубні заклади та 

дозвілля 

місць відвідування 

на 1. тис. осіб 

35   35   1 012   1012 центри дозвілля по вул. 

Воробйова, 

Петрвомайська, на 

ділянці «Південно-

Східна» 

Кінотеатри  місць на 1 тис.осіб 22   12 10 636 250 386 культурно-

розважальний центр по                  

вул. Воробйова 

Концертні зали місць на 1 тис. осіб 1,3   1,3   38   38 культурно-

розважальний центр по                  

вул. Воробйова 

Театри місць на 1 тис. осіб 2,1   2,1   61   61 культурно-

розважальний центр по                  

вул. Воробйова 

Будинок культури 

 

 

місць           150    
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Установи, 

організації 

Одиниця виміру На 1000осіб 

населення в 

зоні тяжіння 

Норматив на 1 тис. мешканців міста Загальна 

потреба для 

мешканців 

міста 

Існуючий  

стан 

Нове 

будівництво 

Розміщення 

повсякденне 

обслуговування 

періодичне 

обслуговування 

епізодичне 

обслуговування 

 Підприємства торгівлі, харчування (заклади ресторанного господарства) та побутового обслуговування  

Магазини, у тому 

числі 

кв. м торгової площі                 

продовольчих 

товарів 

кв. м торгової площі 109 95 10 4 3151 2647 2149 дисперсно в межах 

населеного пункту  

непродовольчих 

товарів 

кв. м торгової площі 128 110 12 6 3701 4868 764 дисперсно в межах 

населеного пункту  

Ринкові комплекси кв. м торгової площі 20   20   578 4457    

Підприємства 

харчування (заклади 

ресторанного 

господарства) 

місце 37 7 20 10 1070 907 721 дисперсно в межах 

населеного пункту  

Майстерні 

побутового 

обслуговування 

робочих місць 6,5 1,5 3 2 188 38 248 в комунальній зоні на 

ділянці «Східна» 

Виробничі 

підприємства 

централізованого 

виконання замовлень 

(спеццехи, 

спецмайстерні, 

пральні, хімчистки 

тощо) 

робочих місць 4   4   116   116 в комунальній зоні на 

ділянці «Східна» 

Організації та установи управління, проектні організації, кредитно-фінансові установи, підприємства зв’язку, юридичні установи, правопорядку 

Відділення зв’язку об’єкт 0,16 0,16     4,62576 1 4 реконстукція існуючого 

Відділення і філії 

банківськиї установ 

операційна каса 0,2   02.Січ   5,7822 8 1   

Юридичні 

консультації 

роб.місце 0,1   0,1   2,8911 8    

Організації житлово-комунального господарства 

Житлово- 

експлуатаційні 

організації 

житлового кварталу 

  1 на 20 тис. 

чол.  

  1 на 20 тис. чол.        2 в межах кварталів 

житлвої забудови 
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Установи, 

організації 

Одиниця виміру На 1000осіб 

населення в 

зоні тяжіння 

Норматив на 1 тис. мешканців міста Загальна 

потреба для 

мешканців 

міста 

Існуючий  

стан 

Нове 

будівництво 

Розміщення 

повсякденне 

обслуговування 

періодичне 

обслуговування 

епізодичне 

обслуговування 

Пункт прийому 

вторинної сировини 

об’єкт 1 на 20 тис. 

чол.  

  1 на 20 тис. чол.      1 1 в північній частині міста 

Пожежно-рятувальні 

частини* 

об’єкт       6 

+ 1 автодрабина 

6 

+ 1 

автодрабина 

7 

+ 1 автодрабина 

+ 1 

спецавтомобіль 

розширення існуючого; 

проектне - по 

вул.Первомайська 

Готелі місце 4,8 4,8     139 75 64 реконстукція існуючого 

Громадські 

вбиральні 

прибор 1 1         29 в рекреаційних зонах 

міста 

Кладовище га 0,24     0,24 7   21,4   

 
 

- Згідно з ДСТУ 8767:2018 "Пожежно-рятувальні частини. Вимоги дислокації та району проїзду, комплектування пожежними автомобілями та проектування" (1 авт. на 5 тис.осіб)
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Проектне використання території 

Впродовж розрахункового етапу намічається підвищення ефективності використання 

міських територій та поліпшення їх інвестиційної привабливості.  

Територія м. Авдіївка, на перспективу збільшується в межах 3233,6 га, але 

передбачається деяка їх трансформація: 

Очікується збільшення земель під: 

- житловою забудовою на 150,6 га (житлове будівництво розміщатиметься на 

земельних ділянках, раніше відведених під житлову забудову, на нових, вільних від 

забудови територіях, територіях реконструкції тощо); частка території під житловою 

забудовою міста збільшиться і становитиме 25,46% проти 24,43%; 

- землі громадського призначення збільшаться з 1,86% до 3,94%; з 4,2% до 5,2%; 

- землі промисловості, будівництва, та комунально-складського призначення 

збільшиться з 15,51% до 15,9%; 

- об’єктами транспортної інфраструктури збільшиться  з 7,7% до 10,82%); 

- зеленими насадженнями загального користування збільшиться з 0,32 % до 2,25%. 

Зменшення частки існуючих в межах міста земель городів (з 4,0% до 0,28%) та 

інших територій (з 11,0% до 0,0%), пов’язано з освоєнням її під житлову забудову, 

транспортну інфраструктуру, створення зелених насаджень загального користування 

тощо. Динаміка розподілу земель міста наведена нижче. 

Таблиця 6 

Проектне використання території 
 

  Існуючий 

стан 

% Розрахунковий 

етап 

% 

І. Забудовані території 1771,71 59,99 2454,80 75,90 

1. Житлова забудова 721,6 24,43 823,20 25,46 

- садибна забудова 

одноквартирного типу 

623,8 21,12 699,00 21,62 

- багатоквартирна житлова 

забудова, у т.ч. 

97,8 3,31 124,20 3,84 

2. Землі громадського 

призначення 

54,8 1,86 127,30 3,94 

3. Землі промисловості, 

будівництва, та комунально-

складського призначення 

458,21 15,51 514,27 15,90 

4.Землі транспортної 

інфраструктури 

227,7 7,71 350,00 10,82 

5.Зелені насадження загального 

користування 

9,1 0,31 23,13 0,72 

6. Зелені насадження 

спеціального призначення 

135 4,57 446,60 13,81 

7. Кладовищ 16,4 0,56 21,40 0,66 

8. Відвід залізниці 148,9 5,04 148,90 4,60 

ІІ. Незабудовані території 1181,79 40,01 778,80 24,10 

Городи 121,49 4,11 9,00 0,28 
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Ліси 453,7 15,36 453,70 14,03 

Ліси молоді 14,1 0,48 14,10 0,44 

Пляж     0,60 0,02 

 Дачі  187,7 6,36 193,80 5,99 

Водні поверхні 78,6 2,66 107,60 3,33 

 Інші території 326,2 11,04 - - 

ВСЬОГО 2953,5 100,00 3233,60 100,00 

 

Озеленені території 

При формуванні мережі ландшафтних та рекреаційних територій населеного 

пункту слід виділяти території зелених насаджень загального користування - 

багатофункціональні та спеціалізовані парки, сади, сквери, бульвари, міські лісопарки. 

Фактично, на балансі міста зелені насадження загального користування станом на 

01.01.2019 р складають 9,6  га., що значно менше нормативного показника, який 

відповідно до існуючої чисельності населення повинен становити 33,0 га.  

З розрахунку потреби зелених насаджень загального користування, що становить 

на 1 особу – 10,0 м
2
 (ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування та забудова територій»), проектні 

зелені насадження загального користування м. Авдіївка повинні складати – 28,911 га. 

Натомість проектом пропонується створення та переведення осередків зелених насаджень 

під зелені насадження загального користування в межах міста орієнтовною площею             

63,3 га, а саме: 

- парк Східний – 38,9 га 

- парк Західний по вул. Воробйова 6,0 га 

- парк по вул. Єлагіна 4,2 га 

- вздовж проспекту Центральний 8,8 га 

- парки та сквери в кварталах житлової забудови 5,4 га тощо 

Таким чином, з урахуванням існуючих зелених насаджень загального 

користування, загальною площею 9,6 га, загальна площа зелених насаджень загального 

користування в межах міста на розрахунковий етап орієнтовно становитиме -  72,9 га, що 

в повній мірі забезпечить потребу населення. 

Також в межах міста необхідно формувати зелені насадження житлових районів та 

мікрорайонів, загальна площа яких на перспективу складе 20,23 га.  

Вибір порід зелених насаджень обумовлений специфікою населеного пункту, яке 

розташовано в лісостеповій зоні та віком більшості існуючих зелених насаджень – 15-20 

років. При оновленні озеленених територій враховується те, що краще всього в цих 

умовах приживуться дуб, граб, бук, клен, липа тощо. Особливістю існуючих зелених 

насаджень міста буде максимальне їх збереження при будівництві на нових ділянках 

житлового будівництва та створенні громадських центрів.  

Також в межах міста на розрахунковий етап в межах міста пропонується створення 

рекреаційної зони, загальною площею -  70,9 га ( Північна 63,3 га, біля ставка на сході             

7,6 га).  
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Протипожежні заходи 

На даний час зовнішнє пожежогасіння м. Авдіївка здійснюється з кільцьової 

водопровідної мережі міста. Ємність існуючих резервуарів цілком достатня для  

зберігання необхідних витрат води на пожежогасіння на розрахунковий етап.  

Проектом передбачене кільцювання мереж водопроводу і встановлення на неї 

пожежних гідрантів, згідно ДБН В.2.5-74:2013 п.12.16.  

Протипожежні витрати води в цілому по місту: при двох розрахункових пожежах 

для населення по 35 л/с, зовнішнє і 2,5 л/с – внутрішнє, на автоматичне 22,2 л/с – 926,0 м
3
. 

Нормативний строк відновлення протипожежного запасу води – 24 години, забезпечується 

при зниженні подачі води на інші потреби на 11,0%, що не перевищує припустимих 

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

зберігати в резервуарах чистої води 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. Покриття розрахункової потреби, у воді питної 

якості, передбачається за рахунок наявних поверхневих джерел. 

Водопровідна мережа, що прокладається по вулицях, повинна бути діаметром не 

менш 110мм. Пожежні гідранти слід розташовувати вздовж вулиць на відстані не більш 

2,5м від краю проїзної частини, але не ближче 5,0 м від стін будинків на відстані 100-150 

м один від одного. На стінах будинків, опорах зовнішнього освітлення в місці розміщення 

пожежних гідрантів. слід передбачати  покажчики ( об’ємні  зі світильником або плоскі зі 

застосуванням світло відбивного покриття). 

На території промислових підприємств, що мають власні джерела водопостачання, 

повинні бути розташовані ємності для зберігання запасу води на пожежогасіння. 

Пожежогасіння цих об’єктів здійснюється власними пожежними постами чи загонами з 

використанням власних джерел водопостачання та ємностей для зберігання води на 

пожежогасіння. 

Крім гасіння пожежі з кільцевої водопровідної мережі міста передбачено 

безводопровідне протипожежне водопостачання з відкритих природних водойм. На 

берегах ставків передбачено будівництво пірсів для забору води пожежними та 

поливальними машинами. Для зручності забору води пожежними машинами і подачі її до 

місця пожежі, ділянки необхідно обладнати під’їзною дорогою з розворотним 

майданчиком 12×12м (пірс). В випадках, коли влаштування пірсу неможливо, 

облаштовують береговий колодязь обсягом не менш 5,0 м
3
. Забір води зі ставка 

здійснюється через оголовки з рибозахисною сіткою. Глибина закладення труби, що 

підводить воду до колодязя, повинна бути нижче рівня промерзання грунту не менш чим 

на 0,20м, і нижче поверхні льоду у водоймі  не менш чим на 0,5м. Діаметр прийомної 

труби повинен бути не менш 200мм, а її кінець розташовують вище дна  водойми не 

менш, чим на 0,5м і з боку водойми закривають металевою сіткою.  

Необхідну кількість пожежно-рятувальних підрозділів (частин) у населеному 

пункті визначено відповідно до вимоги Кодексу цивільного захисту України, Постанови 

КМУ від 27.11.2013 року №874, ДБН Б.2.2-12:2019, ДСТУ 8767:2018.  

Критеріями, за якими утворюються державні пожежно-рятувальні підрозділи 

(частини) Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту в адміністративно-

територіальних одиницях, є: 

1) кількість жителів населеного пункту (визначають кількість та тип пожежних 

автомобілів); 

2) радіус обслуговування одним державним пожежно-рятувальним підрозділом 

(частиною) (визначається по дорогах загального користування - радіус обслуговування не 



 35 

повинен перевищувати 3 кілометри. Якщо в зоні виїзду підрозділу (частини) 

розміщуються промислові підприємства, радіус обслуговування залежно від категорії 

виробництва становить до 2 або 4 кілометрів). 

3) нормативи прибуття державних пожежно-рятувальних підрозділів (частин) до 

місця виклику (на території міст не повинні перевищувати - 10 хвилин. З урахуванням 

метеорологічних умов, сезонних особливостей та стану доріг нормативи прибуття можуть 

бути перевищені, але не більше ніж на 5 хвилин) 

В межах міста розташовано  15 державний пожежно-рятувальний загін Головного 

управління державної служби України з надзвичайних ситуацій у Донецькій області              

(далі – ДПРЗ-15), за адресою  вул. Індустріальний проспект, 1; в складі якого розміщені: 

1. Автоцистерна пожежна АЦ-40(432921)-63Б.02 

2. Автоцистерна пожежна АЦ-40(4314)-63Б 

3. Автоцистерна пожежна АЦ-40(131)-137А 

4. Автоцистерна пожежна АЦ-40(432918)-01 

5. Автоцистерна пожежна АЦ-40/4(523)-63Б.02 

6. Автоцистерна пожежна АЦ-40/4(432916)-01Е 

7. Автодрабина пожежна АД-30 (131)ПМ-506 

8. Автомобіль комбінованого гасіння (0,75/0,75) 

9. Оперативно-рятувальний автомобіль «Dacia Logan» 

10.  Оперативно-рятувальний автомобіль «Great Wall». 

 

Оскільки в місті наявні будинки заввишки 4 поверхи  і більше забезпечення 

мінімальної норми спецавтомобілями, згідно з табл. 15.12 ДБН Б.2.2-12:2019, 

здійснюється за рахунок наявної в місті спеціальної техніки (автодрабина пожежна                 

АД-30 (131) ПМ-506) . 

Відповідно до вихідних даних, станоим на 01.01.2019р. в м. Авдіївка наявні                     

6 автомашин та 1 автодрабина. 

Мінімальна кількість основних пожежних автомобілів (автоцистерн або 

автонасосів) для міста на розрахунковий етап визначена відповідно до проектної 

чисельності населення міста (28,911 тис. осіб), згідно з табл. 15.1 ДБН Б.2.2-12:2019 та 

складає 6 автомашин (основних) та 1 автодрабина.  

Для забезпечення обслуговування міста необхідною кількістю пожежно-

рятувальних підрозділів (враховуючи радіус обслуговування та розташування залізничних 

переїздів), рішеннями генерального плану передбачається додаткове розміщення 

пожежного депо ІІ типу по вул. Первомайська (в східній частині міста) на 2 автомобілі. На 

розрахунковий етап  в  пожежно-рятувальному підрозділі по вул. Первомайська 

передбачено розміщення 1 автомашини та 1 резервного спец автомобілю 

(автогідропідіймач пожежний (типу АГП-22, АГП-28). 

Рекомендовані значення площі земельних ділянок пожежно-рятувальних частин 

визначені відповідно до табл. 9.1 ДСТУ 8767:2018  - не менше 1,2 га (площа земельної 

ділянки під час реконструкції будинків та споруд пожежно-рятувальної частини в умовах 

існуючої забудови визначають технічним завданням на проектування.) при кількості 

автомобілів – 6 од (тип ІІ) та 0,8 га – при кількості автомобілів – 6од.   

Дислокація та райони виїзду ДПРЗ визначають із застосуванням одного з 

критеріїв: розрахунку радіуса обслуговування або розрахунку часу прибуття ДПРЗ до 

місця виклику відповідно до вимог ДСТУ 8767:2018. 

Вимоги до розміщення ДПРЗ за критерієм радіуса обслуговування визначено 

відповідно до ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування та забудова територій», а саме: 
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- із розрахунку виїзду ПРП  не більше ніж 3 км., у функціональних зонах населених 

пунктів по дорогах загального користування для міст та селищ; 

- 2 км для підприємств з виробництвами категорій А, Б, В, що займають більше 

50% всієї площі забудови; 

- 4 км для підприємств з виробництвами категорії А, Б, В, що займають менше             

50 % площі забудови, а також підприємств з виробництвами категорій Г, Д. 

В межах населеного пункту відсутні виробничі підприємства кат. А, Б, В, що 

займають більше 50% всієї площі забудови, отже радіус виїзду ДПРЗ приймаємо із 

розрахунку не більше ніж 3 км., у функціональних зонах населеного пункту по дорогах 

загального користування. 

Проведеним дослідженням маршрутів виїзду кожного ДПРЗ, встановлено, що всі 

функціональні зони визначені генеральним планом міста потрапляють у радіус виїзду 

хоча б одного з підрозділів, отже задовольняють вимоги нормативних документів до 

району виїзду кожного ДПРЗ за критерієм радіуса обслуговування.  

Визначення району виїзду ДПРЗ за критерієм часу прибуття.  

Межі району виїзду ДПРЗ, за критерієм часу прибуття, визначають залежно від 

групи населеного пункту та граничної швидкості руху пожежного автомобіля.  

Граничну швидкість руху пожежного автомобіля приймаємо відповідно до                 

табл. 6.1 ДСТУ 8767:2018.  

Оскільки прогнозована кількість населення на розрахунковий етап становить 

28,911 тис.осіб, то населений пункт приймаємо малої групи. Відповідно значення 

граничної швидкості руху пожежного автомобіля  приймаємо 35 км/год.   

Провівши розрахунки встановлено район виїзду ДПРЗ за критерієм часу прибуття, 

що становить 5,8 км. 

Проведеним дослідженням маршрутів встановлено, що всі функціональні зони 

визначені генеральним планом міста потрапляють у зону доступної відстані (відстань від 

пожежно-рятувальної частини до місця можливого виклику, за якої прибуття 

забезпечується в установлений унормований час прибуття) та задовольняє вимоги 

нормативних документів до району виїзду ДПРЗ за критерієм часу прибуття.  

Враховуючи наявність в населеному пункті лісових насадженням, відповідно до п. 

15.2.4 ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування та забудова територій» проектом передбачається 

дотримання протипожежних відстаней до меж ділянок садибної забудови – 15м, до 

будинків, будівель та споруд – 50м. 

Транспортна інфраструктура 

Автомобільні дороги, зовнішній автомобільний транспорт. 

Відповідно до рішень Генеральної схеми планування території України, Постанов 

Кабінету Міністрів України та схеми  планування території Донецької області з північної 

сторони від м. Авдіївка пройде траса міжнародного автомобільного коридору Європа-Азія 

(новий), який проходитиме сполученням Косини - Івано-Франківськ - Тернопіль - 
Вінниця – Кіровоград (Кропивницький) – Дніпропетровськ (Дніпро) – Донецьк – Ізварине. 

Траса даного коридору проходить на відстані 4,8 км від м. Авдіївка з північної сторони. 

Даний коридор передбачається звести за параметрами Іа технічної категорії, в місцях 

перетину траси коридору з іншими автомобільними дорогами та залізницею 

передбачається влаштування транспортних розв’язок в різних рівнях. 

Відповідно до рішень схеми планування території Донецької області 

передбачається будівництво східного та західного обходу агломерації Донецька, в яку 
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також входять міста Макіївка та Ясинувата. Дані об’їзні дороги передбачається звести за 

параметрами Іб технічної категорії. 

Для перевезення пасажирів у зовнішньому сполученні автомобільним транспортом, 

в межах міста Авдіївка на розрахунковий строк передбачається звести автостанцію 5-го 

класу. Площа даної автостанції становитиме 0,2 га, місце розташування автостанції 

показано на графічних матеріалах генерального плану. 

Залізничний транспорт 

Відповідно до рішень Генеральної схеми планування території України, Постанов 

Кабінету Міністрів України та схеми  планування території Донецької області, поблизу 

міста Авдіївка проходитимуть траси двох міжнародних залізничних коридорів: 

ЧЕС з відгалуженнями, який проходитиме сполученням Рені-Ізмаїл-Одеса- 

Колосівка-Помічна-Знам’янка-Дніпропетровськ (Дніпро)-Ясинувата-Квашине, Харків- 

Синельникове-Джанкой (Керч, Феодосія)-Сімферополь-(Євпаторія), Колосівка-Миколаїв- 

Херсон-Чаплине-Бердянськ, Донецьк-Маріуполь; 

Європа-Азія, який проходить сполученням  Мостиська-Львів-Здолбунів-Козятин- 

Фастів-Знам’янка-Дніпропетровськ (Дніпро)-Красна Могила;  

Відстань від міста до даних коридорів становитиме 1,0 км та 5,0 км відповідно. В 

місцях перетину трас міжнародних залізничних коридорів з існуючою мережею 

автомобільних доріг передбачається влаштування транспортних розв’язок в різних рівнях.   

В межах міста проектом не передбачається створення нових залізничних станцій та 

ліквідація існуючих під’їзних колій.  

Магістральна мережа 

Проектом не передбачається будівництво магістральних вулиць загальноміського 

значення. Протяжність магістральних вулиць загальноміського  значення на 

розрахунковий строк становитиме 21,0 км, а щільність мережі магістральних вулиць 

загальноміського значення становитиме 1,4 км/км
2
. 

У зв’язку з розміщення ділянок проектної громадської та житлової забудови, а 

також з метою вдосконалення існуючої вуличної мережі, на розрахунковий строк 

передбачається будівництво проектних магістральних вулиць районного значення.  

Нижче в таблиці 7 наведено основні характеристики проектних магістральних 

вулиць районного значення. 

Таблиця 7 

Назва вулиці Протяжність 

вулиці, км 

Ширина 

проїзної 

частини, м 

Ширина в межах 

червоних ліній, м 

Орієнтовна 

вартість зведення, 

млн. грн. 

вул. Проектна 1 0,2 7,0 20 4,8 

вул. Проектна 2 

ділянка «Східна» 

1,4 7,0 20 21,6 

вул. Проектна 3 

ділянка «Південно-

Східна» 

1,8 7,0 20 27,7 

Протяжність проектних магістральних вулиць районного значення становитиме  

3,4 км, а протяжність мережі магістральних вулиць районного значення до кінця 

розрахункового строку становитиме 21,0 км, а щільність мережі магістральних вулиць 

загальноміського значення становитиме 1,4 км/км
2
.  

  Загальна протяжність магістральної мережі до кінця розрахункового строку 

становитиме 42,0 км, а щільність магістральної мережі становитиме 2,8 км/км
2
. 
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На розрахунковий строк проектом передбачається проведення реконструкції 

існуючих магістральних вулиць з розширенням проїзної частини. Нижче в таблиці 8 

наведено вулиць, на яких передбачається провести розширення проїзної частини.  

Таблиця 8 

Назва вулиці Протяжність 

вулиці 

Існуюча/проектна 

ширина проїзної 

частини, метрів 

Орієнтовна 

вартість 

проведення 

реконструкції 

проїзної 

частини (з 

проведенням 

поточного 

ремонту 

існуючого 

покриття), 

млн. грн 

Магістральні вулиці загальноміського значення 

вул. Суворова 1,1 5,0/6,0 6,8 

Магістральні вулиці районного значення 

вул. Металургів 3,2 6,0-6,5/7,5 22,1 

вул. Заводська 0,6 4,5/6,0 3,6 

вул. Пушкіна 0,9 4,0/6,0 6,1 

вул. Первомайська 1,2 4,5/6,0 7,2 

пров. Больничний 0,5 4,0-4,5/6,0 3,3 

вул. Лермонтова, пров. Сєдова 1,1 4,0-5,0/6,0 6,6 

 

Для покращення умов безпеки руху через залізницю на розрахунковий строк 

передбачається будівництво переїздів через залізницю в різних рівнях. В генеральному 

плані передбачається будівництво тунелів через залізницю по вулицям Тимірязєва та 

Донецька. Їх ширина має становити 8 метрів, а довжина має бути визначена на подальших 

стадіях проектування. 

На розрахунковий строк передбачається будівництво житлових вулиць. Їх ширина 

в межах червоних ліній становитиме 15 метрів, а ширина проїзної частини складатиме 5,5 

метрів. На проектних житлових вулицях передбачається будівництво трьох мостових 

переходів. Їх довжина становитиме 15-20 метрів, а ширина 8 метрів.  

Також на розрахунковий період передбачається організація одностороннього руху 

на окремих ділянках вулиці Залізнична. Довжина ділянок одностороннього руху 

становитиме 120 та 110 метрів 

На розрахунковий строк вздовж магістральних вулиць передбачається влаштування 

велосипедних смуг та/або велосипедних доріжок.  

Внутрішньоміський транспорт 

У зв’язку з тим, що на розрахунковий строк не передбачається істотного 

збільшення кількості населення, створення потужних підприємств та значного збільшення 

площі міста, тому на розрахунковий строк проектом не передбачається влаштування 

нового виду транспорту. Перевезення населення міста у внутрішньо-міському сполучені і 

на далі буде здійснюватися автобусними маршрутами.  

З метою транспортного обслуговування проектних ділянок під житлову та 

громадську забудову,на розрахунковий строк проектом передбачається влаштування 
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проектних ліній руху автобусу. Дані лінії руху автобусу проходитимуть майже по всім 

магістральним вулицям міста. Протяжність проектних ліній руху автобусу становитиме 

13,9 км. 

Обслуговування проектних ліній руху автобусу передбачається п’ятнадцятьма  

автобусами середньої місткості. Зберігання та технічне обслуговування рухомого складу, 

що обслуговує міські автобусні маршрути і на далі буде здійснюватися на території 

існуючого АТП. 

З метою вдосконалення мережі руху автобусу на розрахунковий строк проектом 

передбачається ліквідувати лінії руху автобусу на деяких вулицях. Перелік ділянок, на 

яких передбачається ліквідувати лінії руху автобусу приведено в таблиці 9, що 

представлена нижче. 

Таблиця 9 

Назва вулиці Довжина ділянки, на 

якій передбачається 

ліквідувати лінію руху 

автобусу, км 

вул. Коксохімічна, пров. Клубний 0,5 

вул. Лермонтова (на ділянці від вул. 

Чкалова до вул. Суворова ) 

0,8 

вул. Первомайська 0,7 

вул. Шестакова 0,6 

  

Протяжність ліній руху автобусу, що ліквідується, становить, 2,6 км.  Загальна 

протяжність ліній руху автобусу становитиме 35,0 км. Щільність мережі руху автобусу 

становитиме 2,4 км/км
2
, що відповідає нормативним вимогам.    

На розрахунковий строк не передбачається розвиток мережі трамвая та 

передбачається ліквідація існуючої лінії руху трамвая. 

Автомобільний транспорт. 

На перспективу рівень автомобілізації та загальна кількість автотранспорту 

збільшиться в порівнянні з існуючим днем. Орієнтовна кількість автотранспорту 

приведена нижче в таблиці 10. 

Таблиця 10 

Вид 

транспортного 

засобу 

Існуючий 

рівень 

автомобілізації, 

автомобілів на 

1000 

мешканців 

Існуюча 

кількість 

автомобілів, 

одиниць 

Проектний рівень 

автомобілізації, 

автомобілів на 1000 

мешканців 

Проектна 

кількість 

авто-

мобілів, 

одиниць 

Легкові 190 6230 300 8670 

в тому числі в 

приватній 

власності 

180 5900 290 8380 

Вантажні 26 850 30 870 

Автобуси 4 120 5 160 

Всього 220 7200 335 9700 
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Розрахунок необхідної  кількості заправочних колонок і АЗС (розрахунковий етап) 

Потрібна кількість АЗС: 

Nісн=P*Kt/q=9700*1,1/600≈18 колонок. 

Приймаючи існуючу потужність однієї АЗС- 3,0 колонок, одержуємо: 

18/3 ≈ 6 АЗС 

Р – кількість автотранспорту в місті  

Kt – коефіцієнт, що враховує транзитний та іногородній транспорт 

 q –показник кількості заправного парку на одну колонку   

На сьогоднішній день в місті функціонує 4 АЗС, потужностей яких не вистачатиме 

для заправки паливом всього автотранспорту в місті на розрахунковий етап. Додатково до 

існуючих АЗС на розрахунковий етап передбачається розмістити 2 АЗС на 3 колонки 

кожна.   

Розрахунок потрібної кількості станцій технічного обслуговування (розрахунковий етап)  

Потрібна кількість СТО 

Nісн=Pлегк*Kt/q=9700*1,1/400≈27 постів. 

Приймаючи існуючу потужність однієї СТО- 4,0 постів, одержуємо: 

27/4≈7 СТО 

Kt – коефіцієнт, що враховує транзитний та іногородній транспорт 

 q –показник кількості автомобілів на один пост СТО (400 од) 

Р – кількість автотранспорту в місті 

На сьогоднішній день в місті функціонує 2 СТО (функціонує 1 СТО). В перспективі 

додатково до існуючих СТО слід передбачити додаткове розміщення ще п’яти СТО на 4 

поста обслуговування кожне. 

Нижче в таблиці 11 наведено орієнтовну кількість легкового індивідуального 

автотранспорту по видам забудови. 

Таблиця 11 

Вид забудови Кількість 

проживаю-

чого 

населення, 

тис. 

чоловік, 

існуючий 

стан 

Кількість 

легкового 

індивідуаль-

ного 

автотранспорту, 

існуючий стан 

Кількість 

проживаючого 

населення, 

тис. чоловік, 

розрахунковий 

етап 

Кількість 

легкового 

індивідуального 

автотранспорту, 

розрахунковий 

етап 

Багатоквартирна 24,6 4420 20,7 6000 

Садибна 8,2 1480 8,2 2380 

 

Весь приватний легковий транспорт на розрахунковий строк передбачається 

забезпечити місцями постійного зберігання. Автовласники, що мешкають на території 

садибної забудови, зберігатимуть свій автотранспорт на території власних садиб.  

Автовласники, що мешкають на території багатоквартирної забудови будуть 

зберігати свій автотранспорт на існуючих відкритих автостоянках та на території 

одноповерхових боксових гаражів, їх ємність становить 4250  машиномісць. Додатково до 

існуючих місць для постійного зберігання автотранспорту, проектом передбачається 

звести одноповерхових гаражів загальною площею 2,0 га (ємність їх становитиме 570 
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машиномісць) та автостоянок для постійного зберігання автотранспорту загальною 

площею 3,0 га (їх ємність становитиме 1180 машиномісць). Місця розташування 

проектних гаражів та автостоянок показано на графічних матеріалах генерального плану. 

 

Інженерна інфраструктура 

Водопостачання 

При розробці рішень з розвитку систем водопостачання використано такі роботи 

(матеріали): 

- Проект «Корректировка отдельных позиций генерального плана», 

виконаний у 2003р. ЗАО Территориальный институт 

«Донбассгражданпроект». 

- Програма економічного та соціального розвитку м. Авдіївка. 

- Регіональна програма «Вода Донеччини». 

Згідно завдання на проектування та архітектурно-економічного завдання до 

розрахункових показників чисельності населення міста, зайнятості у промисловості та 

підвищення рівня інженерного обладнання житлового фонду потреба у воді на 

розрахунковий етап складе орієнтовно, у тис. м
3
/добу: 

Таблиця 12 

Показники Розрахунковий етап 

Вода питної якості 8712,57 

Технічна вода 14502,66 

 

Розрахунки по групах водокористувачів наведено в таблиці 13. Питомі показники 

водоспоживання і водовідведення, прийняті ДБН В.2.5-74:2013 «Водопостачання. 

Зовнішні мережі та споруди», ДБН В.2.5-64:2012 «Внутрішній водопровід и каналізація». 

У зв’язку зі складністю прогнозування виробництва промислової продукції об’єми 

водовідведення підприємств прийняті орієнтовно на підставі раніше розроблених 

проектів. Дані об’єми підлягають уточненню при виконанні проектів розвитку 

промислових територій. 

Протипожежні витрати води в цілому по місту: при двох розрахункових пожежах 

для населення по 35 л/с, зовнішнє і 2,5 л/с – внутрішнє, на автоматичне 22,2 л/с - 926 м
3
. 

Нормативний строк відновлення протипожежного запасу води – 24 години, забезпечується 

при зниженні подачі води на інші потреби на 11,0%, що не перевищує припустимих 

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

зберігати в резервуарах чистої води 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. 

Покриття розрахункової потреби, у воді питної якості, передбачається за рахунок 

наявних поверхневих джерел. 

Для створення альтернативного джерела водопостачання міста пропонується 

розробити проект та виконати будівництво водогону від Карлівської ФС до м. Авдіївка. 
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Господарсько-питне водопостачання передбачається централізованим 

комунальним водопроводом, відповідний підрозділ якого повинен забезпечити надійний 

санітарний контроль за якістю, а також за раціональним використанням питної води.  

Покриття розрахункової потреби у воді питної якості передбачається по схемі, що 

існує з будівництвом нових споруд та мереж водопроводу. 

Міський водопровід система першої категорії надійності подачі води, мережа – 

кільцева, протипожежна низького тиску з встановленням пожежних гідрантів згідно 

п.12.16 ДБН В.2.5-74:2013 «Водопостачання. Зовнішні мережі та споруди», а також 

установкою арматури для аварійного відключення ділянок мережі. 

Розрахункова виробнича потужність питного водопроводу для міста на 

розрахунковий етап – 8,71 тис.м
3
/добу. 

З метою поліпшення роботи комунального водопроводу необхідно здійснити 

реконструкцію насосних станцій та існуючих мереж, замінити водопровідні мережі на 

ділянках, що перевантажені, виконати будівництво нових магістральних мереж у районах 

перспективної забудови.  

Технічне водопостачання планується здійснювати по схемам, що існують на 

промпідприємствах з урахуванням необхідної реконструкції та модернізації систем 

повторного та оборотного водопостачання підприємств. Для зменшення витрат свіжої 

води з природних джерел, необхідно збільшити використання води у системах оборотного 

та повторного водопостачання, орієнтовно на 20-30%. 

Для поливу та миття міських територій, зрошення присадибних ділянок 

передбачається використання місцевих поверхневих джерел і ґрунтових вод та існуючої 

системи технічного водопроводу. Використання води міського водопроводу допускається 

тільки для територій, до санітарного стану яких, пред’являються підвищені вимоги 

(санаторії, лікарні, дитячі заклади). Питання будівництва систем поливального 

водопроводу вирішується на наступних стадіях проектування з залученням галузевих 

організацій, через техніко-економічні розрахунки і обґрунтування, визначення джерел та 

на підставі сучасних технічних умов та інвестиційних пропозицій. 

Основні заходи щодо вдосконалювання й  розвитку  систем водопостачання міста:  

- Здійснення заходів щодо екологізації водогосподарчого комплексу: впровадження 

водозберігаючих технологій, скорочення питомих витрат води на  одиницю  продукції, 

модернізація діючих і будівництво нових систем оборотного і повторного 

водопостачання, забезпечення максимального розвитку оборотних циклів як для 

окремих підприємств, так і в цілому для промислового району з метою скорочення 

відбору води й скидання забруднюючих речовин у водні об’єкти, розробка й здійснення 

кожним підприємством водозберігаючих і водоохоронних заходів, удосконалювання 

систем лімітування й моніторингу витрати і якості води. 

- Обладнання житлового фонду водомірними пристроями та регуляторами тиску, 

ліквідація витоків і непродуктивних витрат води тощо. 

- Запровадження автоматизованої системи управління водопровідно-каналізаційним 

господарством. 

- Створення сучасної автоматизованої системи управління водогосподарським 

комплексом. 

- Реконструкція та капітальний ремонт існуючої водопровідної мережі. 

- Удосконалення системи подачі та розподілу води по території міста будівництвом 

нових та перекладкою або відновленням сучасними методами амортизованих водоводів 

i мережі, реконструкцією головних споруд, насосних станцій тощо. 

- Повне обладнання житлового фонду системами водопостачання. 
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Водовідведення 

При розробці рішень з розвитку системи каналізації використано такі роботи 

(матеріали): 

 Проект «Корректировка отдельных позиций генерального плана», виконаний у 

2003р. ЗАО Территориальный институт «Донбассгражданпроект». 

 Програма економічного та соціального розвитку м. Авдіївка. 

 Регіональна програма «Вода Донеччини». 

Згідно завдання на проектування та архітектурно-економічного завдання до 

розрахункових показників чисельності населення міста, зайнятості у промисловості та 

підвищення рівня інженерного обладнання житлового фонду об’єм стічних вод складе для 

міста – 18199,70 м
3
/добу. 

Розрахунки по групах водокористувачів наведено в таблиці Таблиця 13. 

Питомі показники водоспоживання і водовідведення, прийняті за ДБН В.2.5-

75:2013 «Каналізація. Зовнішні мережі та споруди», ДБН В.2.5-64:2012 «Внутрішній 

водопровід и каналізація». 

У зв’язку зі складністю прогнозування виробництва промислової продукції об’єми 

водовідведення підприємств прийняті орієнтовно на підставі раніше розроблених 

проектів. Дані об’єми підлягають уточненню при виконанні проектів розвитку 

промислових територій та під час розробки галузевих схем.  

Відведення та очищення господарче - побутових та частини промислових стічних 

вод передбачається централізованою комунальною каналізацією. Очищення проектного 

об’єму стічних вод передбачається на існуючих очисних спорудах ПрАТ «АКХЗ», які 

потребують реконструкції. 

Поліпшення роботи системи каналізації передбачається за рахунок реконструкції з 

заміною насосного обладнання на насосних станціях, заміни самопливних колекторів і 

напірних трубопроводів, що знаходяться у незадовільному технічному стані. Будівництва 

нових каналізаційних насосних станції та прокладання нової самопливної та напірної 

мережі в районі існуючої та перспективної забудови. Поступове охоплення всій забудови 

міста централізованою системою каналізації.  

Основні заходи щодо вдосконалення і розвитку системи каналізації міста 

включають: 

- Реконструкція каналізаційних очисних споруд з впровадженням новітніх технологій. 

- Удосконалення технології очистки стічних вод, підвищення ефективності головних 

стадій її очищення та знезараження. 

- Вирішення проблеми знешкодження та утилізації оброблених каналізаційних осадів. 

- Розробка та запровадження системи моніторингу скидів виробничих стічних вод у 

міську каналізацію, в першу чергу по показникам якості, для забезпечення нормального 

функціонування технологічних процесів біохімічної очистки і доочистки. 

- Модернізація системи водовідведення перекладкою амортизованих колекторів і мережі 

з використанням сучасних матеріалів з антикорозійною та абразивною стійкістю. 

- Реконструкція насосного обладнання каналізаційних насосних станцій. 

- Реконструкція магістральних каналізаційних колекторів. 

- Будівництво другої нитки напірних трубопроводів від каналізаційних насосних станції.  

- Будівництво самопливних мереж, насосних станцій і напірних колекторів у районах 

нової забудови та існуючої не каналізованої забудови. 

- Забезпечення на кінець розрахункового етапу генплану повного охоплення забудови 

міста централізованою каналізацією 

- Модернізація виробничої бази, удосконалення правових і економічних основ 

функціонування водопровідно-каналізаційного господарства. 



 44 

 

Розрахунок об’ємів водоспоживання і водовідведення 

Таблиця 13  

Примітка: Наведені показники підлягають уточненню при розробці (коректуванню) галузевих схем 

водопостачання і каналізації з урахуванням закону України «Про питну воду та питне водопостачання 

(стаття 29) і постанову КМ України №1107 від 25.08.2004 р. «Про затвердження порядку розроблення та 

затвердження нормативів господарського-питного водопостачання». 

 

 

Найменування споживачів 
Одиниці 

вимірювання 

Кількість, 

осіб 

Норма, 

л/добу 

Об’єм, 

м
3
/добу 

Водоспоживання     

I Господарсько-питні потреби 

населення: 

    

- житлова забудова обладнана 

внутрішнім водопроводом і 

каналізацією з ваннами і місцевими 

водонагрівачами 

тис. осіб 20741 210 4355,61 

- житлова забудова обладнана 

внутрішнім водопроводом і 

каналізацією без ванн 

тис. осіб 8186 120 98,23 

Усього, середньодобове     4453,84 

- макс. доба   к=1,2 5344,61 

Невраховані  10%  534,46 

 

 II Потреби підприємств:     

вода питної якості    2400,00 

технічна вода    13000,00 

III Полив-миття територій:     

- із міського водопроводу осіб 28900 15 433,50 

- із локальних систем осіб 28900 35 1011,50 

Зрошення садиб  осіб 8186 60 491,16 

Разом, водопостачання:     23215,23 

вода питної якості    8712,57 

технічна вода     14502,66 

Стічні води, у тому числі:    18199,70 

- населення та невраховані    5879,07 

- промпідприємства    12320,00 
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Основні техніко-економічні показники 
 

 од. вим. Існуючий стан 

 

Розрахунковий 

етап 

Сумарний відпуск води: 

- питної якості 

- технічної якості 

тис. м
3
/добу 3,37 

в. д. 

23,22 

8,71 

14,50 

Потужність головних 

споруд питного 

водопроводу 

тис. м
3
/добу

 
10,30 8,71 

Загальне надходження 

стічних вод  

тис. м
3
/добу

 
1,01 18,20 

Сумарна потужність 

каналізаційних очисних 

споруд  

тис. м
3
/добу

 
33,00 25,00 

 

Електропостачання 

Для вирішення схеми електропостачання виконано розрахунок електричних 

навантажень на довгостроковий етап. Електричні навантаження підраховані згідно до 

архітектурно-планувальних рішень та економічного завдання суміжних відділів, завдання 

на проектування та питомих нормативів: 

- господарсько-побутові та комунальні потреби населення підраховано за 

укрупненими показниками споживання електроенергії за рік на одну людину згідно норм 

ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування і забудова територій», як для будинків з газовими 

плитами. При цьому прийняті нормативи враховують електроспоживання житловими 

будинками, громадськими закладами, підприємствами побутового призначення, вуличним 

освітленням, водопостачанням, водовідведенням тощо; 

- електричне навантаження промислових споживачів також підраховано за 

укрупненими показниками споживання електроенергії за рік одним робітником з 

диференціюванням по галузях господарства; 

- рекреаційні заклади – згідно Міжгалузевих норм споживання електричної та 

теплової енергії для установ та організацій бюджетної сфери  (кВт×годин/рік на 1 місце). 

Підсумки розрахунків приведені в таблицях 14-16 

 

Підрахунок господарсько-побутових та комунальних потреб населення 

Таблиця 14 

№ 

п/п 
Найменування споживачів 

Кількість 

мешканців, тис. 

осіб 

Річне 

споживання 

електроенергії, 

млн. кВтгодин 

Загальне 

навантаження,  

тис. кВт 

І Багатоквартирна забудова  20,7 33,1 5,8 

ІІ Садибна забудова 8,2 13,1 2,3 

 ВСЬОГО 28,9 46,2 8,1 

 
в тому числі по новим 

ділянкам забудови: 
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 Багатоквартирна забудова 

1 «Південно-Західна» 6,8 10,9 1,9 

2 По вул. Маяковського 0,3 0,5 0,1 

 Разом  11,4 2,0 

 Садибна забудова 

1 
Садибна забудова 

одноквартирного типу 
0,9 1,4 0,3 

2 
Садибна забудова 

одноквартирного типу 
0,6 1,0 0,2 

 Разом  2,4 0,5 

 Всього по новим ділянкам  13,8 2,5 

 

 

 

Таблиця 15 

Підрахунок електричних навантажень 
 

№ 

п/п 
Найменування  

Кількість 

місць 

Річне споживання 

електроенергії, 

млн. кВтгодин 

Загальне 

навантаження 

тис. кВт 

1 Промисловість 2800 25,2 5,0 

2 Рекреація 200 0,5 0,3 

 Всього  25,7 5,3 

 

 

 

Таблиця 16 

Сумарні електричні навантаження 
 

№ 

п/п 
Найменування 

Річне споживання 

електроенергії, млн. 

кВтгодин 

Загальне 

навантаження, тис. 

кВт 

1 
Господарсько-побутові та 

комунальні потреби населення 
46,2 8,1 

2 Промисловість 25,2 5,0 

3 Рекреація 0,5 0,3 

 Всього 71,9 13,4 
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Виходячи з розрахунків електричних навантажень та враховуючи місцеві умови                

м. Авдіївка Схема зовнішнього електропостачання міста може залишитись без змін. При 

цьому для забезпечення надійного електропостачання споживачів міста в цілому та з 

урахуванням електропостачання нових ділянок забудови, що передбачені  Генеральним 

планом,  пропонується проведення наступних заходів: 

– для покриття на розрахункових етапах електричних навантажень та забезпечення 

необхідної надійності електроспоживання споживачів, при необхідності, на існуючих ПС-

110/10кВ провести реконструкцію із заміною існуючих трансформаторів на 

трансформатори більшої потужності; 

– для розподілу та передачі електроенергії споживачам рекомендується на 

розрахунковий етап передбачити спорудження необхідної кількості закритих 

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

– живлення запроектованих трансформаторних підстанцій рекомендується 

передбачити переважно від існуючих розподільчих мереж 10 кВ. Кількість, потужність, 

місце розташування нових ТП-10/0,4 кВ та схема підключення їх до розподільчих 

електричних мереж 10кВ вирішуються на подальших стадіях проектування, згідно з 

технічними умовами енергопостачальної організації. Електричні мережі 10 кВ в межах 

сельбищної території з будинками заввишки 4 поверхи і вище обов’язково мають 

виконувати кабельними; рекомендується також підземна прокладка ліній в нових районах 

садибної забудови та перекладання існуючих повітряних ліній в існуючих районах; 

– при забудові проектних площадок будівництва враховане розташування існуючих 

повітряних ліній електропередачі напругою 110 кВ, передбачене улаштування технічних 

коридорів та охоронних зон; 

– протягом всього розрахункового етапу необхідно проводити реконструкцію та 

розширення електричних мереж, заміну зношеного та морально застарілого обладнання, 

впроваджувати енергозберігаюче обладнання та технології; 

– проводити реконструкцію та розширення мереж зовнішнього освітлення 

території, яке слід виконувати консольними світильниками з світлодіодними лампами, 

встановленими на опорах покращеного архітектурного вигляду, висотою до 8 м з 

повітряно-кабельним підведенням живлення. Зовнішнє освітлення передбачити відповідно 

до технічних умов на проектування електромереж зовнішнього освітлення. Для 

можливості автоматичного, ручного, місцевого або дистанційного управління мережами 

зовнішнього освітлення встановлюються шафи управління зовнішнім освітленням, 

живлення яких передбачено від різних секцій існуючих та проектних трансформаторних 

підстанцій;  

– для збільшення власних енергетичних генеруючих потужностей рекомендується 

впровадження автономних альтернативних джерел енергії в м. Авдіївка, таких як сонячної 

електростанції та біо-ТЕЦ на біогазі або біопаливі, що дасть змогу виробляти додаткову 

електроенергію. Видача електроенергії передбачається на напрузі 110кВ  та 10кВ в 

існуючу мережу. Для видачі електроенергії на напрузі 110кВ та 10кВ в існуючу мережу 

необхідно провести будівництво нових трансформаторних підстанцій 110кВ та 10кВ та 

ліній електропередачі відповідних напруг. Кількість, потужність та тип електростанцій, а 

також схема приєднання електростанцій до електричної мережі вирішуються на 

подальших стадіях проектування після розроблення спеціалізованого проекту. 

Положення підстанцій і траси ліній електропередачі 110кВ показані на схемі.  

 

 

 



 48 

Техніко-економічні показники 

Таблиця 17 

№ 

п/п 

Показники Одиниці 

вимірювання 
Існуючий стан 

Розрахунковий 

етап 

1 
Сумарне споживання 

електроенергії 
млн.кВтгоди

н/рік 
68,0 71,9 

2 
Потужність джерел покриття 

електроенергії 
тис.кВт 32,0 32,0 

 

Теплопостачання 

Генеральним планом передбачається подальший розвиток житлово-

комунального сектору міста. Виходячи з перспективи розвитку сельбищної території, 

теплопостачання нової багатоквартирної забудови пропонується від ТЕЦ, підприємств 

та закладів обслуговування від власних джерел. 

Теплопостачання нової садибної забудови вирішується і надалі індивідуальними 

теплоустановками. 

Розрахункові витрати теплоти на опалення, вентиляцію, гаряче водопостачання 

житлово-комунального сектора визначені згідно даних щодо динаміки розвитку 

житлового фонду та розселення населення у відповідності до вимог нормативних 

документів: ДБН В.2.5-39:2008 «Теплові мережі», ДСТУ-Н Б В.1.1-27:2010 «Будівельна  

кліматологія» та ДБН В.2.6-31:2016 «Теплова ізоляція будівель». 

За результатами розрахунків, орієнтовні величини необхідного теплового потоку 

багатоквартирного житлового фонду, закладів і підприємств обслуговування в 

проектних межах м. Авдіївка, за умови 100% покриття потреб теплоспоживання на 

кінець реалізації обсягів будівництва розрахункового етапу, наведені в таблиці 18. 

Таблиця 18 

№ 

з/п 
Споживачі  

Тепловий потік, МВт 

(розрахунковий етап) 

Опалення, 

вентиляція 
Гаряче 

водопостачання 
Всього 

1 

Багатоквартирний житловий 

фонд, заклади та підприємства 

обслуговування в проектних 

межах м. Авдіївка. 

48,75 8,40 57,15 

1.1 
Те ж по ділянках нової 

забудови всього 
19,58 2,77 22,35 

2 Промисловість 7,30 

3 РАЗОМ 64,45 

Розвиток існуючої системи теплових мереж обумовлюється величиною 

додаткових навантажень нових споживачів, за умови одержання відповідних Технічних 

умов на підключення до даної системи. 
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Орієнтовно для забезпечення додаткового розрахункового теплового потоку від 

ТЕЦ, на розрахунковий етап намічено прокласти близько 3,0 км теплових мереж. 

В «Програмі економічного і соціального розвитку м. Авдіївка» заплановано такі 

заходи: 

- провести заміну секційних засувок центральної теплотраси; 

- провести оснащення 20 багатоповерхових будинків загально будинковими 

приладами обліку теплової енергії; 

- провести ремонт систем теплопостачання в підвальних приміщеннях житлових 

будинків; 

- провести капітальний ремонт підземної теплотраси АКХЗ-Хімік; 

- провести капітальний ремонт парового котла на ТЕЦ. 

Також даним проектом рекомендовано провести повну заміну мереж гарячого 

водопостачання. 

З метою покращення екологічного стану довкілля, економії паливно-

енергетичних ресурсів, подальшого підвищення коефіцієнту ефективності 

перетворення енергії, у тому числі за рахунок відмови від будівництва зовнішніх 

теплових мереж, додаткових інженерних споруд і пристроїв, для теплопостачання 

об’єктів одно- і багатоквартирного нового житлового фонду та громадського 

будівництва пропонується застосування теплових установок сучасного типу 

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

установок (ТНУ) джерелом низькопотенціального тепла можливе використання систем 

утилізації тепла на очисних спорудах каналізації, використання тепла ґрунтів, 

водоймищ, повітря. Покриття теплових навантажень (у повному обсязі, або частково – 

на гаряче водопостачання), пропонується через комплексне застосування ТНУ з 

когенераційними установками, геліосистемами. Автономність запропонованого 

обладнання враховує поетапність введення в експлуатацію об’єктів будівництва.  

Вибір варіанту системи теплопостачання об’єктів, кількість джерел 

теплопостачання, місця їх розміщення, вибір основного обладнання конкретизуються 

на подальших стадіях проектування за техніко-економічними розрахунками та 

обґрунтуваннями, з урахуванням відповідних Технічних умов та інвестиційних 

пропозицій. 

 

Газопостачання 

Джерелом централізованого газопостачання м. Авдіївка була ГРС «Авдіївка», 

розташована на відгалуженні від м/г «Амвросіївка-Горлівка-Краматорськ». Проте, через 

бойові дії на Донбасі магістральний газопровід було пошкоджено. 

У зв’язку з цим, для газопостачання м. Авдіївка було прокладено газопровід високого 

тиску від ГРС «Очеретине» та побудовано ГРПБ, котрий понижує газ до середнього тиску 

і під’єднується до мереж міста.  

Подальший розвиток системи газопостачання м. Авдіївка намічається з урахуванням 

нових споживачів, місць розміщення ділянок нового житлового будівництва. 

На базі природного мережного газу розглядається забезпечення таких категорій 

споживачів: 

- житлові будинки; 

- джерела теплопостачання. 
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Норми питомих витрат природного газу для господарсько-побутових потреб 

прийнято відповідно до ДБН В.2.5-20-2018 «Газопостачання» за наявності в квартирі 

газової плити та газового водонагрівача. 

Приготування їжі в лікувально-оздоровчих закладах, дитячих дошкільних закладах та 

школах, підприємствах громадського харчування передбачається на базі використання 

електрики. 

Результати розрахунків річних витрат природного газу за умови 100%-ої 

забезпеченості споживачів, визначених у межах проекту, наведено у таблиці 19. 

Таблиця 19 

№ 

з/п 
Споживачі 

Річні витрати природного газу на кінець 

розрахункового етапу, млн.м
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/рік 

Ж
и

т
л

о
в

і 
б

у
д
и

н
к

и
 

(п
р

и
г
о
т

у
в

а
н

н
я

 ї
ж

і 
т
а
, 

ч
а
ст

к
о

в
о
, 
г
а

р
я

ч
е 

в
о
д
о

п
о

ст
а

ч
а
н

н
я

 )
 

О
п

а
л

ю
в

а
л

ь
н

і 
у

ст
а
н

о
в

к
и

 

са
д
и

б
н

о
ї 

за
б

у
д

о
в

и
 

Д
ж

ер
ел

а
 ц

ен
т
р

а
л

ь
н

о
г
о
 

т
еп

л
о
п

о
ст

а
ч

а
н

н
я

 ж
и

т
л

о
в

о
-

к
о
м

у
н

а
л

ь
н

о
г
о
 с

ек
т
о
р

у
 

В
сь

о
г
о
 

1 

Житловий фонд, заклади та 

підприємства обслуговування в 

проектних межах м. Авдіївка. 

4,12 12,07 31,43 47,62 

1.1 
Те ж по ділянках нової забудови 

всього 
1,08 3,47 12,12 16,67 

2 Промисловість  5,90 

4 РАЗОМ 53,52 

 

Виходячи з розміру паливного еквіваленту природного газу Е=1,16, прийнятого у 

даному проекті за вихідний (основний) вид палива, маса умовного палива всього по місту 

на розрахунковий етап складе приблизно 62,08 тис. тонн. 

Перспективний розвиток газифікації м. Авдіївка, з урахуванням газопостачання 

споживачів по ділянках розміщення багатоквартирної і садибної забудови, намічується 

шляхом будівництва 8 нових об’єктів ГРП (ШРП) та прокладання 6,8 км газопроводів 

середнього тиску.  

Даним проектом рекомендовано проведення коригування існуючої схеми 

газопостачання м. Авдіївка 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. 
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Кількість проектних ГРП (ШРП) та місця їх розташування уточнюються на 

наступних стадіях проектування за відповідними гідравлічними розрахунками, із 

залученням спеціалізованих проектних організацій. 

 

Телекомунікаційні мережі 

В даному розділі проекту розглянуті питання мереж зв’язку, радіомовлення та 

телебачення  Генерального плану міста Авдіївка Донецької області. 

Розділ проекту виконано на основі таких документів та матеріалів: 

- ДБН Б 2.2-12:2019  «Планування та забудова міських і сільських поселень»; 

- карт покриття стільниковим зв’язком операторів, що пропонують свої послуги в 

Україні; 

- архітектурних та технічно-економічних розробок; 

- листа ПАТ «Укртелеком» від 30.05 2019р.  

Підключення мереж телекомунікацій житлової забудови, підприємств та закладів до 
мережі загального користування, розглядатимуться за межами цього проекту. 

Телефонний зв’язок та Інтернет 

У перспективі, реформування телекомунікаційної мережі, згідно зі стратегією 

компанії «Укртелеком», має відбуватись з використанням  технології FTTх – прокладання 

оптоволоконного кабелю до групи будинків (FTTC), або безпосередньо до будинку 

(FTTH). Автоматичні телефонні станції (АТС), які продовжують надавати послуги 

комунікації у місті, з часом замінюються на розподільчі шафи з активним обладнанням , 

після чого вони і стають основною структурною одиницею надання послуг 

телекомунікації. Це дасть змогу використовувати фіксовану телефонну мережу як 

повноцінний засіб телекомунікації у майбутньому. З прокладанням оптично-волоконної 

лінії до шаф з активним обладнанням, з’явиться можливість забезпечити мешканців міста 

широкосмуговим доступом до інтернету, цифровим телебаченням та SIP телефонією. 

Для якісної передачі даних, відстань від шаф до абонентів не має перевищувати 500 

м. Зокрема, якщо розглядати площадки нового будівництва, то встановлення нових шаф з 

активним обладнанням потрібно передбачити в центрах навантажень в багатоповерховій 

забудові («Південно-західна»), а також на ділянках садибної забудови. Шафи мають 

встановлюватись в місцях з обмеженим доступом осіб, кабелі до них прокладаються в 

існуючій та проектній телефонній каналізації. Проектна каналізація зв’язку повинна 

забезпечити можливість прокладання кабелів всіх видів телекомунікаційних послуг, її 

рекомендується прокладати вздовж вулиць міста по пішохідній частині ділянок. 

Радіомовлення 

Враховуючи той факт, що проводове радіомовлення поступово відходить в історію, 

необхідно розвивати FM-мовлення, передбачити можливість додаткових радіостанцій в 

FM діапазоні. На протязі всього розрахункового етапу необхідно проводити 

реконструкцію та розширення радіо мереж, заміну зношеного та морально застарілого 

обладнання, впроваджувати нове обладнання та технології. 

Необхідним заходом на випадок загрози виникнення надзвичайних ситуацій є 

створення місцевої автоматизованої системи централізованого оповіщення населення в м. 

Авдіївка. Оповіщення має здійснюватись усіма засобами телерадіокомунікацій, 

інформаційними мовленнєвими повідомленнями на вулицях міста та за допомогою 

встановлення сигнально-гучномовних пристроїв БО-FM-05-1 в житлових та промислових 

районах міста. 
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Телебачення 

В районах багатоквартирної забудови міста доцільно будувати головні станції 

кабельного телебачення, які необхідно розташовувати на верхніх поверхах висотних 

будинків. Приміщення з головними станціями потрібно обладнувати необхідними 

інженерними системами та системами охоронної сигналізації. Магістральна та 

розподільча телевізійні мережі виконуються радіочастотним кабелем в кабельній 

каналізації.  

На території садибної забудови рекомендується використовувати локальні системи 

ефірного цифрового телебачення з встановленням антен дециметрового діапазону на 

кожному будинку. Антени підключаються до цифрового ефірного приймача або напряму 

до телеприймачів з можливістю прийому сигналу DVB-Т2.  

Прийом додаткових телевізійних каналів може здійснюватись за допомогою встановлення 

приватних супутникових антен. 

Рекомендації по перспективі розвитку телекомунікацій  

 Першочергово у місті Авдіївка має бути забезпечений доступ споживачів до 

загальнодоступних телекомунікаційних послуг через створення і розвиток пунктів 

колективного доступу. Час доступу до найближчого  пункту надання загальнодоступних 

телекомунікаційних послуг без застосування транспортних  засобів не  повинен 

перевищувати 30 хвилин. А також, має бути забезпечений доступ до послуг, що надаються 

інформаційно-довідковими службами та службами екстреного виклику, зокрема системою 

екстреної допомоги населенню за єдиним телефонним номером.  

Одним з найбільш перспективних напрямків розвитку галузі фіксованих телекомунікацій 

є: 

- конвергенція (поєднання) фіксованих і мобільних мереж і послуг; 

- розвиток мереж доступу на базі: 

- технологій xDSL – як тимчасового варіанта, що використовує існуючу інфраструктуру 

з мідними кабелями; 

- пасивних оптичних мереж доступу PON – як найбільш надійних і перспективних; 

- радіотехнологій – як технологій доступу до мережі у місцях високої концентрації 

користувачів (Wi-Fi). 

 

Інженерна підготовка та захист території 

Гідротехнічні заходи 

Внаслідок обстеження території, аналізу природних умов, вивчення наявного 

картографічного і планового матеріалів, а також враховуючи архітектурно-планувальні 

рішення та перспективи розвитку міста визначився комплекс гідротехнічних заходів з 

інженерної підготовки та захисту території, який включає: 

- розчистку русел рік, струмків, та благоустрій існуючих водойм; 

- захист від підтоплення, ліквідація заболоченостей; 

- протиерозійні заходи; 

- протизсувні заходи; 

- протипросідні заходи; 

- протикарстові заходи; 

- заходи на підроблених територіях; 

- рекультивацію порушених територій. 

Всі гідротехнічні заходи з інженерної підготовки території виконані у відповідності 

з ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування та забудова територій», ДБН В.1.1-25-2009  

«Інженерний захист територій та споруд від підтоплення та затоплення», ДБН В.1.1-

24:2009 «Захист від небезпечних геологічних процесів» на стадії схеми і підтверджують 
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технічну можливість і економічну доцільність прийнятих технічних рішень, які 

підлягають уточненню на наступних стадіях проектування. 

Всі об’єми визначені орієнтовно та потребують уточнення на подальших стадіях 

проектування. 

Розчистка русел рік, струмків, та благоустрій існуючих водойм 

В межах міста Авдіївка протікає річка Скотовата та ряд струмків.  

Для оздоровлення річки та струмків, для пропуску паводкових вод, створення 

необхідних глибин необхідно розчистити русла від мулу і болотної рослинності, на 

окремих ділянках від побутового та будівельного сміття. Заходи по розчистці русел 

рекомендується виконувати регулярно, так як русла поступово замулюються і заростають 

вологолюбивою рослинністю. 

Вийнятий грунт при розчистці русел рекомендується розподілити по берегу так, щоб 

вздовж берега можна було розташувати посадку дерев та кущів. 

Крім того, рекомендується провести вертикальне планування на таких територіях 

для організованого скиду поверхневих вод. 

В прибережних територіях встановити санітарно-охоронні зони, благоустроїти їх, не 

допускати скидів побутового і промислового сміття і стоків в русла і на заплавні території 

річки та струмків. 

Заходи по розчистці русел  рекомендується виконувати регулярно, так як русла 

поступово замулюються і заростають вологолюбивою рослинністю. 

Вийнятий ґрунт при розчистці русел та ставків рекомендується розподілити по 

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

Днопоглиблення русел дозволить знизити рівень ґрунтових вод в заплавах на 1,0 м, 

тому з’явиться можливість використовувати ці території для організації відпочинку 

населення. Крім того, рекомендується провести вертикальне планування на таких 

територіях для організованого скиду поверхневих вод. 

Прибережні території потребують благоустрою, не допущення скидів побутового і 

промислового сміття і стоків в русла і на заплавні території річки та струмків. 

Благоустрій заплави річки, водотоків та водойм в заплаві створить додатковий 

захист від затоплення повеневими водами, покращить естетичний вигляд міського 

середовища та створить додаткові місця для відпочинку  населення міста. 

Дані заходи передбачені на виконання п.12.7 та 12.9 ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування 

та забудова населених пунктів». Розчистка русел підвищить дренуючу здатність 

гідрографічної мережі. 

Захист від підтоплення, ліквідація заболоченостей 

Так як на території в межах міста Авдіївка є ділянки з підвищеним рівнем грунтових 

вод, то необхідно проведення відповідних заходів для захисту від підтоплення.  

При освоєнні таких територій в боротьбі з високим рівнем ґрунтових вод 

рекомендується застосовувати як спеціальні (влаштування дренажу, підсипки та ін.), так і 

загального характеру (впорядкування поверхневого стоку, гідроізоляцію та ін.) роботи. 

Так як в основному це ділянки в заплавах, то саме розчистка річки, водотоків водойм та 

струмків значно поліпшить ситуацію та сприятиме зниженню рівня грунтових вод. 

Рекомендується провести зниження рівня ґрунтових вод на глибину не менше ніж на 2,5 м 

на ділянках капітальної забудови та на глибину не менше 1,0 – для стадіонів, парків, 

скверів та інших зелених насаджень. 
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На всіх ділянках, що освоюються, незалежно від їх функціонального призначення, 

рекомендується виконати заходи по впорядкуванню поверхневого стоку. 

Вибір схеми захисту від підтоплення повинен грунтуватися на матеріалах детальних 

інженерно-геологічних вишукувань та режимних спостережень, надаючи перевагу 

рішенням, що зводять до мінімуму експлуатаційні витрати та забезпечують максимальну 

надійність дорожнього покриття, інженерних мереж, підземних споруд. 

Заболочені ділянки на території міста рекомендується ліквідувати, такі ділянки 

можуть являтись анофелогенними, що в свою чергу можуть бути осередками виплоду 

малярійного комара.  

Анофелогенні водойми – це водойми, в яких відбувається виплід малярійних 

комарів. Анофелогенні території – це здебільшого території боліт із застійною водою, 

порослих і замулених водойм, рік та каналів із малою швидкістю течії води та пологими 

берегами, непроточних ставків, де можуть виникнути вогнища малярії.  

Для ліквідації осередку малярії проводяться інженерно-меліоративні заходи. 

Наявність, кількість та поширення осередку малярії визначають малярійну характеристику 

території. При проектуванні інженерної підготовки слід складати карти анофелогенних 

територій та водоймищ в радіусі до 5 км з характеристикою кожного осередку.  

Комплекс протималярійних заходів включає: 

- вертикальне планування та організацію поверхневого стоку; 

- осушення заболочених територій та зниження рівня ґрунтової води; 

- пропуск малих водотоків в трубах; 

- регулювання стоку; 

- благоустрій берегів струмків та водоймищ. 

Ліквідацію заболочених ділянок намічається виконувати шляхом осушення і 

підсипки території.  

Слід зазначити, що для визначення ризиків затоплення необхідно виконання 

спеціалізованого проекту для визначення точних меж зони затоплення балки Куций Яр 

паводковими водами 1%-забезпеченості в межах міста. Адже в період високих дощових 

паводків можливе затоплення заплавних ділянок в б. Куций Яр, при цьому максимальні 

рівні води 1%-ї забезпеченості в створі, що біля перетину вулиць Колосова і 

Леванєвського, згідно гідравлічного розрахунку становлять 191,35 мБС, що відповідає 

підняттю рівня води до трьох метрів (за даними ТЕО Інвестицій по об’єкту «Расчистка 

ручья балки Куцый Яр …», Промстройниипроект, г.Донецк – 2001г.). В районі цього 

створу, на ділянці затоплення знаходяться декілька житлових будинків, розташованих по 

вулицям Некрасова, Джерельна, Лермонтова. 

За даними Сіверсько-Донецького басейнового управління водних ресурсів 

проведено оцінку ризиків затоплення на окремих територіях суббасейнів ріки Сіверський 

Донець, з урахуванням рівня надзвичайних ситуацій та ймовірності перевищення 

абсолютних відміток рівнів води, що спричинили негативні наслідки. На підставі аналізу 

затоплень, які відбулись у межах річкового басейну Дон за період з 1996р., затоплень 

території м. Авдіївка не було виявлено, потенційно значних ризиків затоплення від 

водотоків р. Скотовата немає.  

Протизсувні та протиерозійні заходи 

Частина території міста Авдіївка, в основному це ділянки вздовж водних об’єктів, 

характеризується схилами з крутизною понад 8%,  на яких можуть спостерігатися яружні 

процеси. Освоєння цих територій без попередніх заходів з інженерної підготовки 

неможливе.  
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Ерозійна діяльність проявляється найбільш інтенсивно під час сніготанення та 

літніх зливових дощів. Розмитий матеріал виноситься в річки. Також інтенсифікація росту 

ярів відбувається у весняно-літній період. У ярів та балок з’являються нові та ростуть 

старі промоїни. По промоїнам, ярам і балкам верхів’ях відбувається перенос матеріалу, 

котрий частково відкладається в днищах, частково виноситься з ярів. По тальвегам балок 

наявні постійні та тимчасові водотоки.  

Важливими факторами у боротьбі зі зростанням ярів є прийоми, що направлені на 

регулювання стоку талих та зливових вод на вододілі. До них відносяться: 

лісомеліоративні заходи, правильна організація території та закріплення балок 

дерев’яними та кущовими насадженнями. У боротьбі з ерозійними процесами і зсувами, 

даним проектом передбачається виконати комплекс протиерозійих і протизсувних заходів. 

Комплекс цих заходів рекомендується виконувати враховуючи функціональне 

використання території і господарську діяльність людини.  

Господарська діяльність людини може викликати появу негативних процесів 

(руйнування і зсуви схилів ярів і балок, утворення обвалів, промоїн, ритвин і ін.), що 

надалі спричинить собою руйнування корисних для будівництва територій, руйнування 

існуючих будівель і споруд. У зв’язку з цим в боротьбі з водною ерозією передбачається 

виконати комплекс протиерозійних заходів, що складаються з лесомеліоратівних і 

гідротехнічних. Враховуючи специфіку яружно-балкової мережі, рекомендується 

комплексне застосування вищеназваних заходів, що дозволить отримати більший ефект в 

стабілізації ерозійних процесів. Гідротехнічні споруди рекомендується розташовувати на 

вершинах і дні ярів і балок - в місцях найбільш схильних до розмиву водним потоком, а 

лесомеліоративні заходи - на крутих схилах, прибалочних і прияружних ділянках. 

 З метою зменшення надходження поверхневого стоку з боку водозбірної площі, на 

вершинах ярів, розташованих за межами забудови, рекомендується влаштування 

водовідвідних валів, а з метою зменшення руйнівної енергії водного потоку по дну і 

вершинах ярів і балок, розташованих в забудованих кварталах -необхідно влаштування 

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

яри або їх вершини передбачається засипати з обов’язковою прокладкою дренажного 

колектору по тальвегу частини, що засипається, або цілого яру. Круті схили балок і ярів 

рекомендується уположити і терасувати. Для попередження зсувів і обвалів схилів, 

забороняється додаткова пригрузка брівки і підрізка підошви схилів. У комплексі з 

протиерозійними роботами необхідно виконати і протизсувні заходи профілактичного 

характеру, які направлені на забезпечення стійкості зсувних та зсувонебезпечних схилів 

шляхом усунення причин, що викликають ці явища.  

Профілактичні протизсувні заходи рекомендується виконати на всіх 

зсувонебезпечних схилах. Вони складаються із: 

 - збереження трав’янистого і деревно-чагарникового покриву на схилах; 

 - відведення поверхневого стоку з зсувонебезпечних ділянок;  

- заборони значної пригрузки зсувних схилів; 

- розміщення будівель і споруд на ділянках, найбільш віддалених від брівок схилів 

з пристроєм застенних дренажів у будівель; уположення схилів;  

- заборони підрізування схилів і ін.  

У разі потреби будівництва окремих будівель і споруд (переважно комунального 

господарства) на схилах, дні ярів і балок необхідно виконати повний комплекс 

спеціальних або основних протизсувних заходів, що включають: відведення підземних і 

поверхневих вод (влаштування дренажу і зливостоків), розвантаження верхньої зони 

схилу, будівництво підпірних стінок, уположення схилу і видалення зсувних мас, 

влаштування контрбанкетів та інших споруд.  
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Протипросідні заходи 

Так як територія розташована в зоні поширення лесових порід ІІ типу просідання,  

то  необхідно виконати відповідні протипросідні заходи.  

Для підготовки основи під капітальну забудову необхідно виконати більш детальне 

інженерно-геологічне та інженерно-будівельне обстеження ділянок під будинки і споруди. 

При замочуванні основи, складеної просідними ґрунтами, стійкість та 

експлуатаційна надійність споруд забезпечується водозахисними та конструктивними 

заходами, спрямованими на запобігання просідним властивостям ґрунтів: 

- в межах деформаційної зони чи її частини – улаштуванням ґрунтових подушок, 

витрамбовка котлованів; 

-  при багатоповерховій забудові: 

1) в межах всього просідного шару необхідно виконувати глибинне ущільнення 

ґрунтовими палями, що попередньо замочені в нижніх шарах просідних ґрунтів; 

2) прорізкою просідних ґрунтів основи фундаментів із забивних, набивних та 

буронабивних паль, а також з використанням стовпів чи стрічки з ґрунтів, що закріпленні 

хімічним, термічним чи іншим способом, а також заглибленням фундаментів; 

- вертикальним плануванням ділянки забудови, якісним заповненням пазух 

котлованів та траншей, виключенням витоку води із водонесучих комунікацій на 

проектованій території; 

- підвищенням міцності і загальної просторової жорсткості споруд, збільшенням їх 

піддатливості за допомогою гнучких та розрізних конструкцій, з використанням методів, 

що забезпечують нормальну роботу обладнання при деформаціях основи. 

Протикарстові заходи 

В  регіональному плані територія розташована в межах зони  розвитку карсту та 

можливої його активізації в результаті будівництва крупних господарських об’єктів. 

Це територія Донбаської карстової області. Переважним проявом карсту є тріщини, 

воронки, просадки, провали. Карстові процеси в цьому регіоні розвиваються в галогенних 

(гіпс, сіль) та карбонатних (крейда, вапняк, доломіт) відкладах в зоні активного 

водообміну. Істотного впливу на прискорення карстового процесу додає діяльність 

людини (шахти, розсолопромисли, кар’єри, великі водозабори, витоки з міських 

комунікацій).  

Територія міста розташована в межах поширення карбонатного типу карсту за 

літологічним складом порід, що карстуються, стадії перекритого типу. Ступінь небезпеки 

прояву та розвитку карстового процесу – слабкий. Щільність розвитку карстових форм – 

менше 1 шт/км
2
. Окремі ділянки локальної активізації карсту під впливом техногенезу 

відмічались також в районі м. Авдіївка, на південно-східній та східній околиці міста 

(Щорічник «Активізація небезпечних екзогенних геологічних процесів за даними 

моніторингу ЕГП», ДНВП «Геоінформ України»,  Київ, 2018р.) Згідно інформації 

останнього Паспорту ризику виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та 

природного характеру м. Авдіївка, дані щодо наявності карстового процесу на території 

міста відсутні. 

Забудова територій з карстом проводиться тільки після інженерно-геологічних 

досліджень умов формування карсту, інтенсивності та характеру його розвитку. Вибір 

заходів захисту будівель та споруд, що зводяться у карстових районах, виконують в 

залежності від умов розвитку та характеру прояву карсту, призначення та конструктивних 

особливостей проектованого об’єкта. 
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У районах з карстовими явищами при освоєнні окремих ділянок під забудову 

інженерну підготовку проектують на основі прогнозу можливих змін природних умов не 

тільки у межах забудованої ділянки, але і на територіях, де виявляються гідрогеологічні і 

гідрологічні особливості карсту. 

Для оцінки таких територій необхідно виконати геологічне обґрунтування, яке 

складається спеціалізованою організацією і містить у собі: 

- геологічні і гідрологічні дані про підроблену товщу; 

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

 Будівництво будівель і споруд здійснюється тільки при наявності відповідного 

висновку організацій, що спеціалізуються в даній області. 

Заходи на підроблених територіях 

Для оцінки підроблених територій необхідно виконати геологічне обґрунтування, 

яке складається спеціалізованою організацією і містить у собі: 

- геологічні і гідрологічні дані про підроблену товщу; 

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

 На підроблених територіях будівництво будівель і споруд здійснюється тільки при 

наявності відповідного висновку організацій, що спеціалізуються в даній області. 

Території, підроблені виробленнями на глибинах вище за безпечних, можна 

забудовувати після закінчення процесу зрушення або після застосування заходів, що 

виключають можливість утворення провалів (замулювання вироблень через свердловини, 

закладка вироблень породою). На цих горизонтах гірничі роботи повинні виконуватися із 

застосуванням гірських і конструктивних заходів захисту. 

На підроблених територіях необхідно виконувати наступні заходи при забудові, які 

забезпечать експлуатаційну придатність будівель і споруд: вертикальне планування, 

раціональна орієнтація будівель і споруд відносно до намічених проведення (або що 

існують) виробіток і вибір оптимальних габаритів об’єктів будівництва; застосування 

будівельних і гірничо-технічних захисних засобів; використання раціональних 

конструкцій і ефективних будівельних матеріалів; організація відведення дощових, 

стічних, дренажних і ін. вод за межі водозбірних площ, враховуючи можливість 

проникнення води через шурфи і ін. гірські вироблення, а також через незатампоновані 

або неякісно затампоновані свердловини. 

Рекультивація порушених територій 

Територія міста Авдіївка характеризується значними площами порушених 

територій. Це переважно породні відвали, промислові порушені площадки, кар’єри. 

Порушені ділянки, що утворилися в результаті видобутку корисних копалин 

(кар’єри, відвали), розташовані на східній та південно-східній околицях міста. Кар’єр з 

видобутку кварцового піску знаходиться в експлуатації і рекультивація якого має 

здійснюватись відповідно до заходів визначених Проектом розробки родовища корисних 

копалин після повного відпрацювання запасів.  

Окрім того, в межах міста наявна ділянка колишнього сміттєзвалища ТПВ, що було 

закрито на початку 2000-х років. Ділянка, площею близько 12 га розташована на південно-

східній околиці міста, в районі провулку Ясинуватський, за лісовим масивом (колишнє 

сміттєзвалище ТПВ, закрите у 2003р.), є техногенно-порушеною, ґрунти якої не можуть 

слугувати в якості основи для спорудження капітальних будівель та споруд.  

Території, що підлягають проведенню на них рекультивації поетапно: в першу чергу 

виконуються планувальні роботи, терасування та засипка, потім укладається шар 
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рослинного ґрунту, посадка дерев і кущів, посів багаторічних трав. Такі території в 

основному використовуються для зон зелених насаджень. 

Заходи по відновленню порушених територій вибираються залежно від інженерно-

геологічних умов, виду використання і типів порушення (повне і часткове засипання 

глибоких ям і виробок, розрівнювання зритих місць, роботи по запобіганню подальшому 

руйнуванню порушених територій). 

При проведенні рекультивації на всіх видах порушених територій необхідно 

проводити ретельне обстеження.  

Порушені території після комплексу відновлювальних робіт використовуються для 

створення зон зелених насаджень загального та обмеженого користування, спеціального 

призначення; промислових зон і зон зовнішнього транспорту; житлових районів і 

мікрорайонів; зон водорегулюючих гідротехнічних споруд; рибо- і сільськогосподарських; 

водопостачання; комунально-складських зон. 

Необхідно виконувати заходи по оздоровленню ґрунтів, влаштування 

водонепроникних площадок ТПВ та ін.    

При освоєнні порушених територій у межах населеного пункту необхідно 

враховувати: 

- його планувальну структуру; 

- доступність центрів трудового, культурно-побутового і рекреаційного тяжіння; 

- планування та розвиток транспортних і інженерних комунікацій; 

- візуальне сприйняття порушених ділянок у міському середовищі (композиційна 

єдність міського та природного середовищ). 

Також  необхідно враховувати розміри порушень поверхні, фізичні і біологічні 

властивості ґрунтів, можливість застосування тієї або іншої технології відновлення 

території. 

Дощова каналізація 

Для поліпшення екологічного стану, запобігання забрудненню водних об’єктів, 

благоустрою міської території необхідне будівництво системи дощової каналізації на всій 

забудованій території міста з відведенням стоків до очисних споруд та передбачити їх 

очищення. 

Заходи з організації відведення дощових та талих вод розроблено з урахуванням 

планувальних рішень на топографічному матеріалі масштабу 1:5000 і виконано у 

відповідності з вимогами Водного кодексу, ДБН Б.1.1-15:2012, ДБН Б.2.2-12:2019 та             

ДБН В.2.3-5-2001.  

При опрацюванні «Схеми інженерної підготовки та захисту території» у частині 

засобів відведення дощових та талих вод були вирішені наступні основні питання: 

- способи та напрями відведення дощових і талих вод з території існуючої житлової 

забудови, вулиць та територій, намічених під освоєння генеральним планом; 

- запобігання забруднення водних об’єктів шляхом влаштування очисних споруд перед 

випусками дощової каналізації. 

- визначення найнижчих точок на вулично-дорожній мережі та улаштування 

водопоглинаючих колодязів в місцях концентрації дощових і талих вод. 

З огляду на топографічні умови, існуючі перепади відміток поверхні землі, 

розчленованість території, наявність водних об’єктів, залізничних колій  та автомобільних 

доріг загального користування, неможливе влаштування єдиної централізованої системи 

дощової каналізації.  
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Відвід дощових вод передбачається шляхом влаштування мереж дощової 

каналізації з відведенням стоків до проектних очисних споруд. Після очищення стоку, 

випуски його здійснюються у струмки та р. Скотовата.  

Мережа дощової каналізації запроектована переважно вздовж магістральних 

вулиць існуючої забудови та на нових ділянках багатоквартирної, садибної житлової 

забудови намічених під освоєння на розрахунковий етап дії генерального плану. 

Дощова каналізація влаштовується як закритого так і відкритого (відкриті 

водовідвідні лотки) типу. Закриті дощові колектори влаштовуються в основному на 

забудованій територій вздовж вулиць та на території багатоквартирної забудови, відкриті 

водовідвідні лотки – по тальвегам балок, на озелененій території, в районах садибної 

забудови з підключенням до закритої дощової каналізації через колодязі з відстійною 

частиною, зі змінними сміттєутримувачами та спеціальними решітками, які 

влаштовуються з метою запобігання замуленню колодязів та колекторів ґрунтом, 

побутовим та будівельним сміттям. 

Програмою економічного і соціального розвитку міста Авдіївка на 2019 рік та основні 

напрями розвитку на 2020 і 2021 роки  передбачено розробку проектно-кошторисної 

документації «Будівництво очисних споруд у зв’язку з прийманням зливових вод» 

вартістю  600 тис. грн., а також враховано будівництво очисних споруд вартістю                   

2500 тис. грн. 

На весь розрахунковий етап передбачається влаштування: 

 магістральних мереж дощової каналізації – 28,3 км; 

 очисних споруд – 6 одиниць. 

В тому числі: 

1. Будівництво дощової каналізації по вулицям: Гагаріна, Воробйова, Молодіжна, 

Воїнів-інтернаціоналістів та проектним вулицям – довжина складає 5,8 км; 

2. Будівництво дощової каналізації по вулицям: Суворова, Некрасова, Чкалова, 

Соборна – довжина складає 4,8 км; 

3. Будівництво дощової каналізації по вулицям: Колосова, Леваневського, проектні 

вулиці – довжина складає 5,4 км; 

4. Будівництво дощової каналізації по вулицям: Первомайська, проектні вулиці – 

довжина складає 2,8 км; 

5. Будівництво дощової каналізації по вулицям: Соборна, Заводська, Красна, проектні 

вулиці – довжина складає 3,9 км; 

6. Будівництво дощової каналізації по вулицям: Героїв, Чистякова, 50-ти річчя АКХЗ, 

Незалежності, Степова, проектні вулиці – довжина складає 5,6 км. 

Передбачається  будівництво очисних споруд, із застосуванням  індивідуальних проектів і 

спеціальних конструктивних рішень з впровадженням високоефективних передових 

технологій по очищенню стоків, передбачається повна очистка поверхневого стоку  

відповідно з нормами Правил охорони поверхневих вод від забруднення стічними водами. 

Вибір типу очисних споруд відбувається на наступних стадіях проектування відповідно до 

спеціалізованих проектів. 

На сьогоднішній день найбільш ефективними способами очищення зливових стоків є: 

 установка піскоуловлювачів різних конструкцій, що дозволяють відокремлювати від 

забрудненої рідини великі зважені частинки; 

 застосування методу гравітаційного відстоювання води, в результаті якого з вод 

зливових стоків відокремлюються крапельки нафтопродуктів; 

 установка очисних споруд зливових стоків, що функціонують за принципом 

флотаційної очистки великих обсягів води; 
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 збільшення ступеня очищення води шляхом її проходження через сорбційні фільтри 

(наповнювач з деревної стружки і активованого вугілля). 

Якість фільтрації і вартість встановлюваних очисних споруд для зливових стоків 

безпосередньо залежить від вибору найбільш оптимального способу очищення води в 

кожному конкретному випадку. Чим більше сучасних технологій використовується в 

застосовуваному комплексі для очищення зливових стоків, тим вище результат і, 

відповідно, вартість надання послуги.  

В подальшому для забезпечення надійної роботи системи дощової каналізації 

необхідно виконувати регулярне прочищення, колекторів, дощоприймальних та оглядових 

колодязів, як найменше два рази на рік так, як при їх експлуатації відбувається 

накопичення значних відкладень. Також необхідно проводити регулярну розчистку на 

відкритій водовідній мережі, проводити ремонт аварійних трубопроводів з заміною 

конструкцій колекторів і колодязів, термін  експлуатації яких закінчився.  

  На найбільш забруднених територіях промислових і комунально-складських зон, 

автотранспортних підприємств, автостоянок, гаражів, автозаправних станцій та інших 

джерел забруднення залежно від особливостей їх функціонального використання і площ, 

необхідно створити  локальні системи водовідведення й очищення дощових вод різного 

ступеня складності, з максимальною можливістю використання стоку для оборотного  

водопостачання або для поливу та миття цих  територій. Решту стоків необхідно 

підключати до мережі дощової каналізації 

Даний розділ підтверджує можливість здійснення планувального рішення 

проектної території, потребує уточнення і береться за основу на наступних стадіях 

проектування. 

 

Санітарне очищення території 

Згідно з нормами ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування та забудова територій» 

розрахунковий об’єм накопичення твердих побутових відходів та сміття з вулиць складе: 

на кінець розрахункового етапу генерального плану – 10,40 тис. т/рік. При чисельності 

постійного населення на розрахунковий етап – 28,90 тис. осіб, нормі накопичення ТПВ 

300 кг/рік сміття та неврахованих 20,0%. 

Необхідна площа під полігон ТПВ, до кінця розрахункового етапу генерального 

плану  ~ 4,16 га, із розрахунку 0,02 га на 1,00 тис. т відходів. 

У 2019 р. ДП «НДКТІ МГ», м. Київ було виконано Звіт про науково-дослідну 

роботу «Схеми санітарного очищення міста Авдіївка Донецької області», що затверджена 

рішенням міської адміністрації  №55 від 16.01.2020р. В даній роботі враховані заходи 

діючої «Програми поводження з відходами у Донецькій області», виконано аналіз 

існуючого стану сфери поводження з відходами та надано рекомендації, технічні та 

планові рішення щодо поліпшення ефективності існуючої системи та передбачені заходи 

на першу (2019-2024р.) та другу (2025-2034) чергу реалізації «Схеми санітарного 

очищення міста Авдіївка». 

Вивіз, обеззаражування та утилізація ТПВ передбачено на об’єкті перевантаження, 

що планується влаштувати в межах північно-західної промислової території, або на 

полігон ТПВ ПРАТ «АКХЗ». Прийняття остаточного рішення є пріоритетом органів 

міської влади. На полігоні буде здійснюватися сортування відходів, перероблення 

великогабаритних і будівельних відходів, та компостування органічних відходів. 

Передбачено влаштування станції ручного сортування у м. Авдіївка. 

Після будівництва регіонального центру утилізації побутових відходів східної 

групи міст у м. Курахове або м. Покровськ, на існуючому полігоні буде продовжено 



 61 

роботу перевантажувально-сортувальної станції та станції ручного сортування, де буде 

здійснюватися процес відбирання ресурсоцінних компонентів, що підлягають переробки. 

Залишки твердих побутових відходів на полігоні та об’єкті перевантаження, 

пресуються та сміттєвозами великої місткості (40 м
3
) транспортуються на регіональний 

центр утилізації побутових відходів східної групи міст. Регіональний центр включає у 

себе сміттєперевантаження, переробку і утилізацію та розміщення на регіональному 

полігоні ТПВ. 

Для забезпечення виконання «Програми поводження з твердими побутовими 

відходами» (постанова Кабінету Міністрів України від 4.04.2004р. №265) пропонується 

організація роздільного збору твердих побутових відходів в різні контейнери з наступним 

їх використанням і утилізацією. За умови організації роздільного збору, обсяг вивозу 

твердих побутових відходів можна зменшити на 30-50%.  

Згідно з вимогами п.11.2.6 ДБН Б.2.2-12:2019 на території населеного пункту 

необхідно передбачити пункти тимчасового утримання безпритульних тварин,  

розрахункова площа земельної ділянки для їх розташування орієнтовно становить  0,05га. 

СЗЗ – 300м. Також пропонується облаштування стерилізаційного пункту з вольєрами для 

тимчасової перетримки до 10 тварин) та притулку для тварин (орієнтовно на 50 особин). 

Кількість таких пунктів та їх місце розташування визначаються окремою роботою на 

наступних стадіях проектування Утилізація трупів домашніх та безпритульних тварин 

передбачена на території регіональний центр утилізації побутових відходів на термічній 

установці. 

Рідкі побутові відходи будуть централізованими мережами каналізації відводитись 

та знищуватися на очисних спорудах промпобутової каналізації. На розрахунковий етап 

генпланом планується 100% каналізування усієї міської території, див. розділ 

«Каналізація». 

Орієнтовна кількість машин для санітарного очищення на розрахунковий етап: 11 

сміттєвозів, 8 прибиральних та інших машин і механізмів та 6 асенізаційних машин. 

Відповідно до положень Закону України «Про відходи» необхідно проводити 

правові, організаційні та економічні засади діяльності, пов’язаної із запобіганням або 

зменшенням обсягів утворення відходів, їх збиранням, перевезенням, зберіганням, 

обробленням, утилізацією та видаленням, знешкодженням та захороненням, а також з 

відверненням негативного впливу відходів на навколишнє природне середовище та 

здоров’я людини. 

Основні заходи щодо вдосконалення та розвитку системи санітарного очищення 

передбачають:  

- повне охоплення усіх районів міста централізованою регулярною планово-подвірною 

та планово - по квартирною системою санітарного очищення;  

- організація роздільного збору побутових відходів, у першу чергу розділення відходів на 

2 фракції – органічну та всі інші відходи з подальшим сортуванням твердих відходів на 

різні фракції (пластик, скло, папір, метал, текстиль та інші), залишкові відходи 

вивозити на полігон; 

- ліквідація існуючих несанкціонованих сміттєзвалищ та запобігання утворенню нових, 

рекультивація стихійних сміттєзвалищ; 

- здійснення постійного контролю за дотриманням вимог чинного законодавства з метою 

запобігання утворенню несанкціонованих звалищ на території міської ради і в разі 

необхідності вживати відповідні заходи до порушників природоохоронного 

законодавства; 

- модернізація  та оновлення  парку  спецавтотранспорту та іншої техніки для 

санітарного очищення, придбання контейнерів для роздільного збору ТПВ;  
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- облаштування ділянок для встановлення контейнерів; 

- створення умов для миття та дезобробки спецавтотранспорту та контейнерів; 

- відкриття мережі пунктів приймання вторинної сировини; 

- придбання контейнерів (кількість відповідно до схеми санітарного очищення);  

- будівництво об’єкту перевантаження побутових відходів площею 3,7 га; 

- відкриття пункту тимчасового утримання безпритульних тварин,  розрахункова площа 

земельної ділянки для їх розташування орієнтовно становить  0,05га з стерилізаційним 

пунктом  СЗЗ – 300м; 

- відкриття  притулку для тварин (орієнтовно на 50 особин); 

- після вичерпання строку експлуатації, рекультивація з санацією існуючого 

сміттєзвалища з облаштуванням системи відведення біогазу та збирання й очищення 

фільтрату;  

- здійснення постійного контролю за дотриманням вимог чинного законодавства з метою 

запобігання утворенню несанкціонованих звалищ на території міської ради і в разі 

необхідності вживати відповідні заходи до порушників природоохоронного 

законодавства. 

Основні рішення та показники, які стосуються вдосконалення та розвитку системи 

санітарного очищення  беруться за основу  та  підлягають уточненню на наступних 

стадіях проектування та при розробленні (коригуванні) регіональної та районної Схем 

санітарного очищення. 

 

 Назва показника Одиниця 

виміру 

Існуючий 

стан 

Розрахунковий 

етап 

1 
Санітарне очищення території    

2 Обсяги твердих побутових 

відходів, всього: 

тис. т/рік 5,85 10,40 

 

3 Сміттепереробниі заводи одиниць - - 

4 Об’єкт перевантаження 

побутових відходів 

одиниць - 1 

5 Потужність загальна тис.т/рік - 10,40 

6 Полігони     

 Кількість одиниць 1 1 

 Площа тис.т/рік 6,60 6,60 

потреба 4,16 га 

(має бути врахована 

при розміщенні 

новог за межами 

населеного пункту) 

 

Пропозиції щодо охорони навколишнього природного середовища  

Для охорони і оздоровлення навколишнього середовища та забезпечення 

екологічної стійкості території до техногенного навантаження рекомендовано виконати 

ряд планувальних і технічних заходів, а також заходів, передбачених цільовими 

регіональними програмами в сфері охорони навколишнього природного середовища, з 

урахуванням заходів передбачених Програмою охорони навколишнього природного 

середовища м. Авдіївка на 2019 рік, затвердженою розпорядження міської адміністрації  

№ 89 від 23.01.2019р.  
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Територіально-планувальна організація міста з урахуванням планувальних 

обмежень як зон регулювання та обмеження забудови: 

Для забезпечення санітарно-гігієнічних умов на території існуючої житлової 

забудови пропонується: 

- упорядкування системи існуючих СЗЗ промислово-комунальних підприємств, 

нормативні параметри яких до житлової та прирівняної до неї забудови не 

витримуються, методом їх зменшення до необхідних мінімальних розмірів, а при 

ефективному впровадженні інженерних заходів, до зовнішніх меж виробничих 

територій. При цьому для промвузлів доцільно передбачити розробку проектів 

комплексних СЗЗ. Вимоги щодо скорочення СЗЗ з метою їх дотримання до ділянок 

житлової та прирівняної до неї забудови, мають бути забезпечені на підставі 

виконання вимог Законів України «Про охорону навколишнього природного 

середовища», «Про оцінку впливу на довкілля», «Про охорону атмосферного 

повітря», «Про дозвільну систему у сфері господарчої діяльності», вимог ДСП № 

173-96 «Планування та забудова населених пунктів». Зміна розмірів СЗЗ 

(збільшення чи зменшення) для промислових та виробничо-комунальних об’єктів 

затверджується Головою Державної служби з питань безпечності харчових 

продуктів та захисту споживачів на підставі результатів проведення державної 

санітарно-епідеміологічної експертизи відповідних матеріалів. У випадку, коли 

неможлива організація СЗЗ в конкретних умовах, необхідно приймати рішення про 

зміну технології виробництва, що передбачає зниження викидів шкідливих речовин 

в атмосферу, його перепрофілювання або передислокацію. Контроль за виконанням 

цих заходів здійснюють державні органи санітарно-епідеміологічного контролю та 

установи МОЗ України. З метою скорочення нормативних параметрів СЗЗ, в межах 

яких знаходиться житлова забудова, рекомендуються наступні інженерно-

планувальні заходи: 

 провадження новітніх технологій виробничого устаткування та 

пилогазоуловлювального обладнання, що забезпечує максимальне 

уловлювання, утилізацію чи знешкодження викидів забруднюючих речовин в 

атмосферу; 

 централізація викидів забруднюючих речовин шляхом максимального 

скорочення кількості труб, вентиляційних шахт, дефлекторів, аераційних 

ліхтарів тощо; 

 здійснення регулювання виробничих потужностей підприємства;  

 планувальна реорганізація території підприємства з метою раціонального 

взаєморозташування основних виробничих і допоміжних будівель і споруд на 

проммайданчику з метою запобігання або ефективного зниження забруднення 

атмосферного повітря сельбищної території; 

- винесення асфальтного виробництва з ділянки Асфальтно-бетонного заводу, що 

розташований на північно-східній околиці міста; 

- розроблення проектів зі скорочення СЗЗ ПрАТ «АКХЗ» (основний виробничий 

майданчик, породний відвал), ТОВ «ДБК «Україна», ТОВ «Альтер-груп» до меж 

існуючих ділянок сельбищних та рекреаційних зон, на виконання вимог п.14.11.2, 

ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування та забудова територій», та вимог п. 5.10, ДСП № 

173-96; 

- враховуючи наявність ГРС і недіючого магістрального газопроводу на північно-

східній околиці міста, існує можливість у майбутньому відновлення їх 

функціонування, тому планувальні обмеження від цих об’єктів залишаються на 

перспективу; 

Для забезпечення санітарно-гігієнічних умов на території перспективної забудови 

необхідно: 
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- зміна виду господарської діяльності на ділянках з виробництва асфальту та складу 

хімікатів, що на північно-східній околиці міста, з розміщенням підприємств не 

вище ІV, V класу шкідливості;  

- дотримання параметрів планувальних обмежень при реалізації рішень, 

передбачених даним проектом: розробка проектів організації СЗЗ при розміщенні 

нових та реконструкції існуючих виробничо-комунальних підприємств та проектів 

комплексних СЗЗ для ділянок суміжного розміщення виробничо-комунальних 

підприємств;  

- дотримання параметрів обмежень, визначених санітарними нормами та 

екологічним законодавством, при будівництві об’єктів та мереж інженерної 

інфраструктури - СЗЗ від очисних споруд зливової каналізації, каналізаційних 

насосних станцій, охоронні зони інженерних споруд та комунікацій тощо;  

- врахування запропонованих ділянок щодо встановлення прибережних захисних 

смуг водойм при виконання заходів з інженерної підготовки території; 

- будівництво житлових і громадських будівель та розміщення нових об’єктів в СЗЗ 

діючих кладовищ можливе лише після закриття кладовища, закінчення 

кладовищного періоду та скорочення СЗЗ, за умови отримання позитивного 

висновку місцевими органами санітарно-епідеміологічного контролю; 

- містобудівне освоєння перспективних ділянок житлової та громадської забудови, 

виробничо-комунальних зон на стадії розробки детального плану території слід 

проводити з урахуванням існуючих та перспективних нормативних параметрів СЗЗ 

та санітарних розривів від суміжних існуючих та перспективних промислово-

комунальних територій, та при необхідності виконувати інженерно-планувальні 

заходи для скорочення СЗЗ; розміщення будівель і споруд слід планувати з 

урахуванням результатів попередніх інженерно-геологічних вишукувань та 

визначення необхідних заходів із інженерної підготовки та захисту території; 

- містобудівне освоєння перспективної території громадської забудови, що включає 

ділянку недіючого сміттєзвалища ТПВ (південно-східна околиця міста) потребує 

попередніх досліджень стану атмосферного повітря, ґрунтів, гідрогеологічного 

середовища, та можливе при умові позитивного висновку державних органів 

санітарно-гігієнічного контролю щодо придатності території для розміщення 

об’єктів громадського призначення, окрім площі колишнього сміттєзвалища, яка 

згідно вимог п. 4.2 (6 абзац), ДСП №173 може бути використана для розміщення 

об’єктів зеленого будівництва або легких некапітальних споруд комунально-

транспортного призначення. 

охорона атмосферного повітря: 

- запровадження підприємствами, установами та організаціями, що мають 

стаціонарні джерела викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря, заходів 

щодо зменшення обсягів викидів забруднюючих речовин та парникових газів у 

повітря і зменшення впливу фізичних факторів впливу на довкілля;  

- проведення всіма підприємствами, установами та організаціями умов діяльності та 

заходів зі скорочення викидів, викладених в дозволах на викиди забруднюючих 

речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами; 

- виконання заходів з охорони атмосферного повітря, передбачених Програмою 

охорони навколишнього природного середовища м. Авдіївка на 2019 рік: розробка 

проекту подавлення азотом викидів хімічного обладнання або установка дихальних 

клапанів (ЦУ№2, ПрАТ «АКХЗ»); розроблення проекту азотоподавлення викидів 

хімічного обладнання (цех сіркоочищення №2, бензольне відділення, ПрАТ 

«АКХЗ»); 

- виконання заходів з охорони атмосферного повітря, передбачених Програмою 

охорони навколишнього середовища ПрАТ «АКХЗ» на 2019р.: КЦ 1. УСТК№1. 

Швидкісний промивач «СИОТ»; КЦ1. Заміна системи аспірації 
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перевантажувальної станції К-2;  КЦ2 Коксова батарея №6. Капітальний ремонт 10 

простінків камер коксування; КЦ 3. Коксова батарея №8. Капітальний ремонт 10 

простінків камер коксування; Внесення змін до Технологічних нормативів 

допустимих викидів забруднюючих речовин для коксових батарей (часткова 

участь); 

- здійснення контролю за обсягом і складом забруднюючих речовин, що 

викидаються в атмосферне повітря, і рівнями фізичного впливу та ведення їх 

постійного обліку на підприємствах міста; 

- проведення моніторингу впливу підприємств на оточуюче житлове середовище, 

забезпечення виконання інструментально-лабораторних вимірювань параметрів 

викидів забруднюючих речовин стаціонарних і пересувних джерел та ефективності 

роботи пило-газоочисних установок; 

- здійснення контролю за проектуванням, будівництвом і експлуатацією споруд, 

устаткування та апаратури для очищення газопилового потоку від забруднюючих 

речовин і зниження впливу фізичних та біологічних факторів; оснащення їх 

засобами вимірювальної техніки, необхідними для постійного контролю за 

ефективністю очищення, дотриманням нормативів гранично допустимих викидів 

забруднюючих речовин і рівнів впливу фізичних та біологічних факторів; 

- розробка проектів організації (скорочення) санітарно-захисних зон окремих 

підприємств та промислових груп, здійснення заходів щодо організації, 

благоустрою і озеленення СЗЗ; 

- органам контролюючої та дозвільної системи в сфері охорони навколишнього 

природного середовища та забезпечення санітарно-гігієнічного благополуччя 

населення здійснювати регулювання розміщення нових виробничих цехів або 

підприємств, нарощування виробничих потужностей існуючих підприємств, зміни 

їх виробничої діяльності;  

- подальший розвиток вулично-дорожньої мережі з метою раціональної організації 

руху транспорту: реконструкція  існуючих будівництво нових вулиць з сучасними 

технічними параметрами та інші заходи передбачені розділом  «Транспорт»; 

- обмеження в’їзду автотранспорту у рекреаційні зони; 

- реєстрація авторемонтних майстерень, що виконують лакофарбувальні роботи 

відповідно до чинних вимог та отримання дозволу на викиди забруднюючих 

речовин в атмосферне повітря, з їх подальшим контролем за виконанням 

природоохоронних заходів; 

- для існуючих АЗС, гаражів, та проектних АЗС, СТО, гаражів, автостоянок 

забезпечити дотримання санітарних розривів та санітарно-захисних зон відповідно 

до вимог ДСП № 173-96; 

- забезпечення постійної роботи діагностичного пункту для контролю викидів 

транспортних засобів; 

- недопущення спалення сухої рослинності та опалого листя на території міста; 

- проведення реконструкції вуличних насаджень вздовж вулиць для захисту від 

шуму та загазованості житлових та рекреаційних територій; 

- розвиток системи теплогазопостачання (проведення реконструкції існуючих 

джерел забезпечення тепла, із застосуванням сучасних технологій і сучасних 

теплогенераторів децентралізованих систем опалення); 

- популяризація велосипедного транспорту та будівництво велосипедних доріжок; 

охорона та раціональне використання водних ресурсів: 

- розробка проекту землеустрою щодо встановлення меж водоохоронних зон та 

прибережних захисних смуг водотоків та водойм міста, з винесенням їх меж в 

натуру;  
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- забезпечення обмеження господарської діяльності та встановлення дієвого 

контролю за дотриманням норм природокористування в межах прибережних 

захисних смуг водойм відповідно до вимог чинного законодавства; 

- проведення паспортизації водних об’єктів (річок, струмків, штучних водойм); 

- виконання заходів передбачених Програмою охорони навколишнього середовища 

ПрАТ «АКХЗ» на 2019р.: в тому числі по ЦВС. Заміна градирні №10 та 

капітальний ремонт Градирні № 19; Проведення відновлювальних робіт біологічної 

очистки стічних вод на біохімічних установках і поза майданчикових очисних 

спорудах; Прокачка спостережних свердловин, відбір проб; Визначення 

екологічного стану ставка-накопичувача і його можливого впливу на гідробіонтів 

басейну р. Кривий Торець; Вивчення складу і кількості твердих зважених речовин 

у воді після біохімічної очистки стічних вод і оцінка викидів від завантаження і 

пропарки цистерн з різними хімічними продуктами; 

- після закінчення видобутку затверджених запасів кварцових пісків та виконання 

рекультивації згідно проектної документації на розробку родовища,  проведення 

досліджень якості води у Авдіївському кар’єрі щодо її відповідності санітарним 

нормам водних об’єктів у пунктах культурно-побутового призначення та, при 

необхідності, визначення і реалізація комплексу гідротехнічних заходів з метою 

забезпечення якості води відповідності санітарним нормам у місцях 

водокористування населення з метою організації рекреаційної зони;  

- ландшафтний благоустрій та інженерно-планувальне облаштування прибережних 

ділянок водойм, що передбачаються для організації рекреаційних зон;   

- проведення комплексу заходів щодо благоустрою та захисту водойм та водотоків з 

організацією зелених зон; очищення та благоустрій водойм; ліквідація штучних 

перепон для поверхневого стоку, розчистка русел водотоків; 

- виконання спеціалізованого проекту з визначення точних меж зони затоплення 

балки Куций Яр паводковими водами 1%-забезпеченості в перспективних межах 

міста; 

- ведення реєстру свердловин та інших підземних джерел водопостачання, 

комунального та відомчого підпорядкування, здійснення контроль за організацією 

І-го поясу ЗСО та дотримання його режиму, згідно вимог Постанови КМ України 

№ 2024 від 18.12.1998р. В разі припинення потреби в експлуатації окремих 

підземних джерел водопостачання здійснювати їх консервацію або тампонаж; 

- виконання комплексу заходів з модернізації водогосподарського комплексу міста: 

реконструкція та розширення мереж централізованого водопостачання та 

водовідведення з підключенням всіх існуючих та перспективних об’єктів до 

централізованої системи водопостачання та водовідведення та виконання інших 

заходів, визначених в розділах «Водопостачання» та «Водовідведення»; 

- впровадження комплексу заходів з метою раціонального використання водних 

ресурсів: обладнання житлових квартир водо-лічильниками; заборона 

використання питних вод в технічних цілях, ліквідація непродуктивних витрат 

води; запровадження водозберiгаючих технологій; впровадження оборотних систем 

технічного водопостачання, зокрема впровадження на автотранспортних 

підприємствах станцій миття транспортних засобів з оборотним водопостачанням; 

- реконструкція і подальший розвиток системи зливової каналізації з будівництвом 

очисних споруд в місцях випуску стічних вод, та виконання інших заходів, 

передбачених розділом генерального плану «Дощова каналізація»; 

охорона  ґрунтового середовища: 

- проведення геохімічного обстеження території міста, першочергово на ділянках 

перспективного розміщення житлової, громадської забудови, на ділянках зміни 

функціонального використання ділянок садових товариств на садибну забудову, з 

виконанням при необхідності інженерних заходів з санації та оздоровлення ґрунтів; 
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- ліквідація несанкціонованих звалищ сміття з проведенням санації забруднених 

ділянок;  

- виконання заходів передбачених Програмою охорони навколишнього природного 

середовища м.Авдіївка на 2019 рік: в тому числі забезпечення екологічно 

безпечного збирання, перевезення, зберігання, оброблення, утилізації, видалення, 

знешкодження і захоронення відходів небезпечних хімічних речовин (ПрАТ 

«АКХЗ»;);  

- виконання заходів щодо поводження з відходами, передбачених Програмою 

охорони навколишнього середовища ПрАТ «АКХЗ» на 2019р.: утримання місць 

видалення відходів: породний відвал, золошламонакопичувач, полігон ТПВ; Ул.2. 

Відділення очистки коксового газу. Технічне переоснащення збірників смоли і 

насосної установки з переробки відходів хімічного виробництва; УПЦ №2. 

Устаткування для подачі смолистих відходів після очищення технологічного 

обладнання. Розробка проекту; утилізація небезпечних відходів виробництва; 

проведення радіаційного обстеження місць накопичення відходів; проведення 

температурної зйомки породного відвалу; Внесення змін до реєстрової карти, 

паспорту місць видалення відходів і їх узгодження з контролюючими органами у 

встановленому порядку; Розроблення інструкцій з поводження з відходами 

виробництва в цехах; 

- виконання заходів з охорони та раціонального використання земель, рослинних 

ресурсів та моніторингу довкілля, передбачених Програмою охорони 

навколишнього середовища ПрАТ «АКХЗ» на 2019р.: в тому числі, моніторинг 

забруднення атмосферного повітря, води, земель в районі розміщення АКХЗ; 

проведення контролю вмісту важких металів в грунтах і водах; 

- дотримання вимог щодо санітарного очищення території, забезпечення 100% 

охоплення території планово-подвірною санітарною очисткою, розвиток системи 

роздільного збору твердих побутових відходів та виконання інших заходів щодо 

поводження з ТПВ, передбачених в розділі генерального плану «Санітарне 

очищення території»; 

- створення пунктів прийому небезпечних відходів від населення (відпрацьованих 

акумуляторних батарей, масел та шин від експлуатації приватного автотранспорту, 

відпрацьованих ртуть-вмісних ламп, комп’ютерної, малої та великогабаритної 

побутової техніки та інших вторинних ресурсів) з подальшою передачею на 

спеціалізовані підприємства з їх переробки та знешкодженню; 

- сприяння створенню та функціонуванню підприємств, зайнятих збором та 

утилізацією відходів; 

- бережливе ставлення до родючого шару ґрунтів, які зазнають його механічного 

зняття, залуження та закріплення його на ділянках поверхневого змиву тощо; 

- контроль за ґрунтами, що ввозяться для використання при озелененні та 

благоустрої міських територій; 

- визначення точних місць захоронення трупів тварин що загинули від сибірки на 

місцевості та виконання комплексу профілактичних заходів, що визначений 

наказом МОЗ України № 314 від 09.07.2003р. «Про заходи з профілактики 

захворювань на сибірку»: встановлення санітарно-охоронних зон від місць 

захоронення трупів тварин що загинули від сибірки, відповідно до рельєфу 

місцевості, державними органами санітарно-епідеміологічного контролю спільно із 

державної службою ветеринарної медицини, згідно вимог п.4. Наказу МОЗ України 

№ 314; в стаціонарно неблагополучних за сибіркою пунктах або поблизу від них 

необхідно проводити погодження із заінтересованими відомствами, службами, 

організаціями та попереджувальний державний санітарний нагляд за проведенням 

всіх видів пошукових гідромеліоративних, будівельних робіт та робіт по 

переміщенню ґрунту; 
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- проведення інженерно-геологічних вишукувань з метою уточнення типу лесових 

ґрунтів за здатністю до просідання та залягання порід здатних до карстування і 

запровадження відповідних заходів, з упередження деформації будівель і споруд 

при освоєнні будь-якої ділянки будівництва; 

- виконання заходів з інженерної підготовки при освоєнні територій, що зазнають 

впливу несприятливих природних процесів: регулювання поверхневого стоку, 

заходи з пониження рівня ґрунтових вод, рекультивація порушених ділянок, 

розчистка водойм та інші, передбачені в розділі генерального плану «Інженерна 

підготовка та захист території»; 

- проведення обстеження території що межує із зоною ведення АТО та наявність 

засобів ураження (мін) та виконання відповідних заходів з розмінування території 

із залученням державних служб ДСНС або міжнародних благодійних організацій 

що спеціалізуються в даній сфері (наприклад, неурядова міжнародна організація 

The HALO Trust). 

зменшення впливу фізичних факторів на навколишнє середовище (шум, 

електромагнітне випромінювання): 

Джерелом шумового забруднення сельбищної території є автомобільний та 

залізничний транспорт. При прийнятті проектних рішень враховується фактор 

акустичного впливу. 

Дотримання нормативних рівнів шуму від залізниці на території житлової та 

прирівняної до неї забудови передбачається шляхом виконання комплексу шумозахисних 

заходів. 

Для забезпечення нормативних рівнів шуму на території житлової забудови 

пропонується: 

 на частині вільних територій організація протишумових зелених насаджень; 

 на територіях сформованої забудови, де неможливо досягти нормативних рівнів 

звуку шумозахисним озелененням, пропонується спорудження шумозахисних 

екранів на ділянках впливу залізниці на існуючу житлову забудову, а саме: ділянки 

житлової забудови по вулицях Донецька, Чистякова, Сільгосптехніки, Тимірязєва, 

Маяковського, Героїв Соборна, Весняна, Чернишевського, Спортивна, Нечаєва, 

Маяковського, Чкалова, Некрасова та вздовж під’їзної колії ТОВ «Кварц» і 

під’їзних колій до північної промзони вздовж ділянок існуючих садівницьких 

товариств. При досягненні нормативних рівнів звуку за рахунок реалізації 

інженерно-планувальних заходів по зниженню шуму допускається зменшення СЗЗ 

до 50м. 

Забезпечення нормативних рівнів звуку на прилеглих до магістральних вулиць 

територіях передбачається здійснювати переважно за рахунок створення придорожніх 

захисних зелених насаджень.  

Джерелами електромагнітного випромінювання на території міста є базові станції 

мобільного зв’язку, трансформаторні підстанції, ЛЕП. 

З метою захисту території житлової забудови від впливу електромагнітного 

випромінювання, згідно вимог п.1.6.5. «Державних санітарних норм і правил захисту 

населення від впливу електромагнітних випромінювань» № 239 зі змінами, від 

13.03.2017р., встановлення фактів дотримання граничнодопустимих рівнів ЕМП від 

джерел має проводиться підприємствами, установами, закладами, що уповноважені 

центральним органом виконавчої влади з питань охорони здоров’я. 

Прояв електромагнітного випромінювання від трансформаторних підстанцій 

відбувається в межах технічної території.  
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Від ЛЕП напругою 110 кВ з метою обмеження впливу на суміжні ділянки та 

об’єкти, згідно з вимогами Постанови Кабінету Міністрів України від 04.03.1997р. № 209 

«Про затвердження Правил охорони електричних мереж», п.5, встановлюються охоронні 

зони в обидві сторони від осі ЛЕП по 20 м.  

Дані обмеження враховуються при прийнятті проектних рішень щодо організації 

планувальної структури території міста. 

ландшафтно-планувальні заходи: 

- проведення інвентаризації системи зелених насаджень населеного пункту у 

відповідності з вимогами п. 6.8 «Правил утримання зелених насаджень міст та 

інших населених пунктів»; 

- створення нових та обслуговування існуючих зелених насаджень загального 

користування: рекреаційних  зон, парків, скверів, пішохідних зв’язків з їх 

благоустроєм та ландшафтною організацією (малі архітектурні форми, 

велодоріжки, ігрові майданчики, дендрологічний склад);  

- формування зелених насаджень спеціального призначення (санітарно-захисні зони, 

протишумове озеленення магістральних вулиць і доріг, протишумове озеленення 

вздовж залізниці); врахування фактору атмосферного та шумового забруднення 

середовища при виборі видів деревно-чагарникових насаджень та плануванні робіт 

з їх висадження вздовж вулично-магістральної мережі; 

- формування насаджень обмеженого використання: озеленення та ландшафтне 

впорядкування територій рекреаційних закладів та інших установ громадського 

обслуговування в межах їхнього земельного відводу, внутрішньо-квартальне 

озеленення. 

Для підвищення методів оцінювання антропогенного впливу урбанізованої 

території на навколишнє природне середовище, контролю за якісними показниками 

сельбищної та ландшафтно-рекреаційної зон території рекомендується розширення 

системи моніторингу навколишнього природного середовища (повітряний басейн, ґрунт, 

фізичні фактори впливу) з організацією стаціонарних постів та пунктів контролю на межі 

виробничо-комунальних зон з сельбищною та рекреаційною зонами. 

 

Охорона культурної спадщини 

Згідно Постанови КМ України «Про затвердження Списку історичних населених 

місць України» від 26.06.2001 р. № 878 м. Авдіївка  не входить до Списку історичних 

населених місць України, однак має свою культурну спадщину, належна охорона якої 

можлива тільки за умови детального виявлення, вивчення її об’єктів та природних 

ландшафтів, що пов’язані з ними. 

Відповідно до даних Управління культури і туризму Донецької обласної державної 

адміністрації в межах м. Авдіївка розташовані наступні об’єкти культурної спадщини: 

1. «Могила Хлистуна В.Г., воїна-афганця, рядового», охоронний номер 3288,            

м. Авдіїівка, міський цвинтар, щойно виявлений об’єкт історії місцевого 

значення. 

2. «Могила Хробака С.Г., воїна-афганця, рядового», охоронний номер 3291,             

м. Авдіїівка, міський цвинтар, щойно виявлений об’єкт історії місцевого 

значення. 

3. «Могила Печерського О.М., воїна-афганця, рядового», охоронний номер 

3289, м. Авдіїівка, міський цвинтар, щойно виявлений об’єкт історії 

місцевого значення. 
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4. «Могила Євдошенка О.М., воїна-афганця, рядового», охоронний номер 

3290, м. Авдіїівка, міський цвинтар, щойно виявлений об’єкт історії 

місцевого значення. 

5. «Могила Чепіжного О.К., відомого радянського письменника», охоронний 

номер 1951, м. Авдіїівка, міський цвинтар, центральна алея, щойно 

виявлений об’єкт історії місцевого значення.л 

6. «Братська могила партизанів і мирних мешканців», охоронний номер 1914, 

м. Авдіїівка, вул. Свободи, 12, щойно виявлений об’єкт історії місцевого 

значення.  

7. «Пам’ятник Шевченку Т.Г.», охоронний номер 2947, м. Авдіїівка, бульвар 

ім. Шевченка, б.1, щойно виявлений об’єкт історії місцевого значення. 

8. «Братська могила партизанів громадянської війни», охоронний номер 1687, 

м. Авдіїівка, вул. Чистякова, 60а, щойно виявлений об’єкт історії місцевого 

значення. 

9. «Братська могила радянських воїнів, серед них: Єлагін С.І., Герой 

Радянського Союзу і Глазунов А.Л., секретар сільради», охоронний номер 

1688, м. Авдіїівка, пров. Клубний, б.1, щойно виявлений об’єкт історії 

місцевого значення. 

10. «Братська могила радянських воїнів», охоронний номер 1689, м. Авдіїівка, 

вул. Героїів, б. 66, щойно виявлений об’єкт історії місцевого значення. 

11. «Пам’ятник воїнам-землякам, льотчикам», охоронний номер 2044,                     

м. Авдіїівка, вул. Воробйова та пров. Центральний, щойно виявлений об’єкт 

історії місцевого значення. 

12. «Будинок, у якому мешкав Шестаков Лев Львович, Герой Радянського 

Союзу, гвардії полковник», охоронний номер 1721, м. Авдіїівка,                      

вул. Шестакова, 10, щойно виявлений об’єкт історії місцевого значення. 

 

Пам’яткоохоронне зонування об’єктів культурної спадщини відсутнє.   

Згідно зі ст. 32 Закону України «Про охорону культурної спадщини», з метою 

захисту традиційного характеру середовища окремих пам’яток, навколо них мають 

встановлюватися зони охорони пам’яток: охоронні зони, зони регулювання забудови. 

Межі, та режими використання зон охорони окремих пам’яток визначаються відповідною 

науковою документацією, розробленою спеціалізованою організацією із залученням 

сертифікованого спеціаліста та затверджуються відповідним органом охорони культурної 

спадщини. 

Органам місцевого самоврядування, згідно чинного законодавства, необхідно 

провести роботи з виготовлення облікової документації встановлення охоронних зон 

пам’яток культурної спадщини (згідно Постанови «Про затвердження Порядку 

визначення категорій пам’яток» зі змінами від 22 травня 2019 р. № 452, наказів  «Про 

затвердження Порядку визначення меж зон охорони пам’яток» за № 5/18 від 23.10.2002, 

«Про затвердження Порядку обліку об’єктів культурної спадщини» (зі змінами) за № 158 

від 11.03.2013, Наказу Державної служби охорони культурної спадщини «Про 

затвердження методичних рекомендацій щодо визначення предмету охорони об’єкту 

культурної спадщини» за № 25 від 16.04.2009р., чинного законодавства). 

Використання території в межах охоронних зон визначається згідно чинного 

законодавства в сфері охорони культурної спадщини, зокрема ДБН В 3.2-1-2004, ДСТУ 

Б.Б.2.2-10:2016.  

 

Окрім того, в межах м. Авдіївка можлива наявність неврахованих археологічних 

об’єктів, оскільки заходи, передбачені пунктом 15 частини 2 статті 6 Закону України «Про 



 71 

охорону культурної спадщини», статті 1 Закону України «Про охорону археологічної 

спадщини» щодо виявлення неврахованих об’єктів археологічної спадщини, а саме 

наукові археологічні розвідки із шурфуванням, на цих територіях не проводились. У 

випадку виявлення на даній території об’єктів археології, під час проведення земляних 

робіт, виконавець, відповідно до статей 36, 37 Закону України «про охорону культурної 

спадщини» повинен зупинити роботи і протягом однієї доби повідомити про це відповідні 

органи. 

 

Першочергові заходи з інженерно-транспортного  забезпечення території 

Транспорт: 

- Будівництво вулиці Проектна 2 

- Будівництво вулиці Проектна 3 

- Розширення проїзної частини  вул. Суворова (з проведенням поточного ремонту 

існуючого покриття) 

- Розширення проїзної частини  вул. Металургів (з проведенням поточного ремонту 

існуючого покриття) 

Орієнтовна вартість реалізації першочергових заходів 

Захід, запропонований до реалізації Вартість реалізації, млн. 

грн 

Будівництво вулиці Проектна 2 21,6 

Будівництво вулиці Проектна 3 27,7 

Розширення проїзної частини  вул. Суворова (з 

проведенням поточного ремонту існуючого покриття) 

6,8 

Розширення проїзної частини  вул. Металургів (з 

проведенням поточного ремонту існуючого покриття) 

22,1 

 

Водопостачання 

Невідкладні заходи щодо реконструкції і розвитку системи водопостачання міста 

визначені виробничим управлінням водопровідно-каналізаційного господарства міста з 

урахуванням заходів програми «економічного та соціального розвитку м. Авдіївка» та 

регіональної програми «Вода Донеччини». 

- Розробка проекту будівництва водогону від Карлівської ФС до м. Авдіївка  800 

довжиною 30,00 км. 

- Реконструкція водопровідних мереж від вул. Воробйова до вул. Гагаріна ø300мм 

довжиною 0,80 км. 

- Реконструкція трубопроводу водопостачання по вул. Молодіжна ø300 довжиною                 

1,20 км 

- Розроблення схеми оптимізації системи водопостачання міста (виконання гідравлічного 

розрахунку водопровідних мереж). 

- Впровадження систем диспетчеризації і автоматичного управління системою 

водопостачання. 

- Коригування спеціалізованої проектної документації на реконструкцію та розвиток 

системи водопостачання м. Авдіївка (після затвердження генерального плану) в 

відповідності з новими рішеннями по кількості і розміщенню споживачів з метою 
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встановлення повного комплексу необхідних заходів і економічного механізму 

здійснення їх. 

 

Водовідведення 

Невідкладні заходи щодо реконструкції і розвитку системи каналізації міста 

визначені виробничим управлінням водопровідно-каналізаційного господарства міста з 

урахуванням заходів програми «економічного та соціального розвитку м. Авдіївка» та 

регіональної програми «Вода Донеччини»: 

- Реконструкція каналізаційних очисних споруд Авдіївського КХЗ. 

- Реконструкція напірного каналізаційного колектору ø 300мм по пр. Індустріальний. 

- Виконання виносу напірного трубопроводу з території ПрАТ «АЗМК», згідно 

існуючого робочого проекту. 

- Впровадження систем диспетчеризації і автоматичного управління системою 

каналізації. 

- Коригування спеціалізованої проектної документації на реконструкцію та розвиток 

системи каналізації м. Авдіївка (після затвердження генерального плану) в 

відповідності з новими рішеннями по кількості і розміщенню споживачів з метою 

встановлення повного комплексу необхідних заходів і економічного механізму 

здійснення їх. 

 

Електропостачання: 

Пропонується проведення наступних першочергових заходів: 

- Для покриття на розрахункових етапах електричних навантажень та забезпечення 

необхідної надійності електроспоживання споживачів, при необхідності, на існуючих              

ПС-110/10кВ провести реконструкцію із заміною існуючих трансформаторів на 

трансформатори більшої потужності; 

- Для розподілу та передачі електроенергії споживачам рекомендується на 

розрахунковий етап передбачити спорудження необхідної кількості закритих 

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

 

Теплопостачання 

- Проведення заміни секційних засувок центральної теплотраси; 

- Оснащення 20 багатоповерхових будинків загально будинковими приладами обліку 

теплової енергії; 

- Ремонт систем теплопостачання в підвальних приміщеннях житлових будинків; 

- Проведення капітального ремонту підземної теплотраси АКХЗ-Хімік; 

- Проведення капітального ремонту парового котла на ТЕЦ. 

 

Газопостачання: 

Даним проектом рекомендовано проведення коригування існуючої схеми газопостачання 

м. Авдіївка у відповідності до нових навантажень. 

 

Інженерний захист та підготовка території 

На весь розрахунковий етап передбачається влаштування: 

 магістральних мереж дощової каналізації – 28,3 км; 

 очисних споруд – 6 одиниць. 

В тому числі: 

 - Будівництво дощової каналізації по вулицям: Гагаріна, Воробйова, Молодіжна, Воїнів-

інтернаціоналістів та проектним вулицям – довжина складає 5,8 км; 
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 - Будівництво дощової каналізації по вулицям: Суворова, Некрасова, Чкалова, Соборна – 

довжина складає 4,8 км; 

 - Будівництво дощової каналізації по вулицям: Колосова, Леваневського, проектні вулиці 

– довжина складає 5,4 км; 

 - Будівництво дощової каналізації по вулицям: Первомайська, проектні вулиці – довжина 

складає 2,8 км; 

 - Будівництво дощової каналізації по вулицям: Соборна, Заводська, Красна, проектні 

вулиці – довжина складає 3,9 км; 

 - Будівництво дощової каналізації по вулицям: Героїв, Чистякова, 50-ти річчя АКХЗ, 

Незалежності, Степова, проектні вулиці – довжина складає 5,6 км. 

Передбачається  будівництво очисних споруд, із застосуванням  індивідуальних проектів і 

спеціальних конструктивних рішень з впровадженням високоефективних передових 

технологій по очищенню стоків, передбачається повна очистка поверхневого стоку  

відповідно з нормами Правил охорони поверхневих вод від забруднення стічними водами. 

Вибір типу очисних споруд відбувається на наступних стадіях проектування відповідно до 

спеціалізованих проектів. 

 

Санітарне очищення території 

Першочергові заходи щодо вдосконалення та розвитку системи санітарного 

очищення передбачають:  

- повне охоплення усіх районів міста централізованою регулярною планово-подвірною 

та планово - по квартирною системою санітарного очищення;  

- організація роздільного збору побутових відходів, у першу чергу розділення відходів на 

2 фракції – органічну та всі інші відходи з подальшим сортуванням твердих відходів на 

різні фракції (пластик, скло, папір, метал, текстиль та інші), залишкові відходи 

вивозити на полігон; 

- ліквідація існуючих несанкціонованих сміттєзвалищ та запобігання утворенню нових, 

рекультивація стихійних сміттєзвалищ; 

- облаштування ділянок для встановлення контейнерів; 

- створення умов для миття та дезобробки спецавтотранспорту та контейнерів; 

- відкриття мережі пунктів приймання вторинної сировини. 

 

Заходи з реалізації генерального плану 

Організаційне забезпечення реалізації генерального плану має здійснювати 

спеціально уповноважений орган місцевої виконавчої влади, основною функцією якого є 

контроль за  виконанням рішень генерального плану.  

Згідно чинного законодавства орган місцевої виконавчої влади мають керуватися 

генеральним планом під час: 

- вирішення питань щодо розташування та проектування нового будівництва, 

здійснення реконструкції, капітального ремонту об’єктів містобудування та 

упорядкування територій; 

- вирішення питань вибору, вилучення, надання у власність чи  користування 

земельних ділянок, розміщення об’єктів містобудування; 

- організації розроблення та затвердження детальних планів території, іншої 

містобудівної документації та проектів; 

- розроблення і затвердження місцевих містобудівних програм та програми 

соціально - економічного розвитку міста; 
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- організації роботи з проведення оцінки впливу діяльності підприємств, установ та 

організацій незалежно від форм власності на стан довкілля; 

- встановлення на відповідних територіях режиму використання земель, 

передбачених для містобудівних потреб. 

Реалізація генерального плану - це безперервний процес актуалізації та 

проектування, який стає можливим за умов створення і ведення моніторингу реалізації 

генерального плану на основі створення банку даних з містобудівної документації 

засобами комп’ютерних технологій. Управління реалізацією положень генерального 

плану базується на постійному коригуванні проектних рішень, пов’язаному з неминучими 

змінами різних чинників, що не завжди піддаються прогнозуванню економічного, 

соціального, демографічного, природного характеру.  

Система моніторингового нагляду має контролювати хід реалізації містобудівних 

програм, порівнювати результати з проектними розробками  та повідомляти органи 

місцевого самоврядування про необхідність коригування рішень, що суперечать проекту 

та можуть викликати небажані ускладнення містобудівної ситуації.  

Діючим законодавством передбачається право місцевих органів влади за взаємною 

угодою перерозподіляти управлінські повноваження, створювати асоціації для вирішення 

спільних питань.  

Після затвердження у встановленому порядку генерального плану  м. Авдіївка 

органам місцевого самоврядування із залученням спеціалізованих організацій необхідно 

розробити комплексний пакет проектно-планувальної документації: 

1. план червоних ліній; 

2. детальні плани територій районів перспективного будівництва; 

3. детальні плани територій промислових зон; 

4. план земельно-господарського устрою; 

5. створення системи містобудівного кадастру; 

6. розробити  спеціалізований проект і винести в натуру прибережні захисні смуги; 

7. розробити (коригувати) галузеві схему інженерних мереж  у відповідності з новими 

рішеннями; 

8. розроблення детальної схеми інженерного захисту, комплекс інженерних заходів, 

що обгрунтовує інвестиції на будівництво об’єктів, тощо  

9. розроблення системи туристичних (велосипедних, пішохідних, водних) маршрутів 

з урахуванням існуючих та перспективних зон (об’єктів) тяжіння, з метою 

створення умов для розвитку рекреаційних об’єктів в м. Авдіївка; 

10. створення концепцій, що регулюють оформлення та використання громадського 

простору з урахуванням принципів інклюзивності. 
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ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ 

№ 

з/п 
Показники 

Одиниця 

виміру 

Існуючий 

стан 

Розрахунковий 

етап 

1. 
Чисельність наявного 

населення 
тис. осіб 32,843 28,911 

2. 
Територія  в межах населеного 

пункту у т.ч. 
га 2953,7 3233,6 

 Житлової забудови га 721,6 823,2 

  - садибна забудова га 97,8 124,20 

  - багатоквартирна забудова га 623,8 699,00 

 Громадської забудови га 54,8 127,3 

 
Виробничої та комунально-

складської  забудови 
га 458,21 514,27 

 
Транспортної інфраструктури, 

всього 
га 227,7 350,0 

 
 - у т.ч. вулично-дорожньої 

мережі га 227,33 349,93 

 зовнішнього транспорту га 148,97 148,97 

 
Ландшафтно-рекреаційної та 

озелененої, всього 
га 9,1 23,13 

 у т.ч загального користування га 9,6 72,9 

  - рекреаційна зона га  70,9 

  - лісів га 467,8 467,8 

  - пляж  - 0,6 

 дач та садівницьких товариств га 187,7 193,8 

 
Зелені насадження спеціального 

призначення 
га 135,0 446,6 

 Природно-заповідного фонду га - - 

 Водних поверхонь га 78,6 107,6 

 
Сільськогосподарських угідь 

(городи) 
га 121,49 9,0 

 Кладовища га 16,4 21,4 

 Інші території га 326,2 - 

3. Житловий фонд 
тис. м

2
 

кількість квартир, 

тис. од. 

816,59 

11007/5455 

846,0 

9445/5006 

 
у т.ч. непридатний житловий 

фонд 
тис. м

2
 286,6 - 

 
Розподіл житлового фонду за 

видами забудови: 

тис. м
2
 

кіл-ть 

квартир/буд 

816,59 

11007/5455 

846,0 

9445/5006 

 Садибна 

тис. м
2
 

кіл-ть 

квартир/буд 

272,75 

5455 

308,4 

5006 

  Блокована 

тис. м
2
 

кіл-ть 

квартир/буд 

- - 

  Багатоквартирна 

тис. м
2 

кіл-ть 

квартир/буд 

543,84 

11007 

537,6 

9445 
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№ 

з/п 
Показники 

Одиниця 

виміру 

Існуючий 

стан 

Розрахунковий 

етап 

 
середня житлова забезпеченість 

населення загальною площею 
м

2
/ особу 24,9 29,3 

 
Вибуття житлового фонду, 

всього: 
тис. м

2
   

 - непридатного тис. м
2
 286,6  

 
- придатного у зв‘язку з 

реконструкцією 
тис. м

2
   

4. 
Нове житлове будівництво, 

всього: 

тис. м
2
 

кількість квартир, 

тис.од. 

- 316,0 

2942//621 

 Одноквартирне садибне 

тис. м
2
 

кіл-ть 

квартир/буд 

 80,7 

621 

 Блоковане 

тис. м
2
 

кіл-ть 

квартир/буд 

 - 

 багатоквартирне 

тис. м
2
 

кіл-ть 

квартир/буд 

 235,3 

2942 

5. 
Об’єкти громадського 

обслуговування 
   

  заклади дошкільної освіти місць 1130 1330 

  загальноосвітні школи місць 4660 4760 

  лікарні тис.ліжок 350 408 

  поліклініки 
тис 

відвідувань/зміну 700 885 

  пожежно-рятувальні частини 
об‘єкт/пожежні 

автомобілі 
1/6 2/8 

6 
Вулично-дорожня мережа та 

транспорт  
   

 
Протяжність магістральних 

вулиць, всього 
км 38,6 42,0 

 

Протяжність магістральних 

вулиць загальноміського 

значення 

км 21,0 21,0 

 
Протяжність магістральних 

вулиць районного значення 
км 17,6 21,0 

 
Щільність мережі магістральних 

вулиць, всього 

км/км
2
 2,8 2,8 

 у.т.ч. загальноміського значення км/км
2
 1,5 1,3 

 районного значення км/км
2
 1,4 1,4 

 
Довжина подвійного шляху 

автобусу 

км 23,7 35,0 

 Щільність мережі автобусу км/км2 1,8 2,4 

 
Загальний рівень автомобілізації Одиниць на 1000 

мешканців 

220 335 

 
Рівень автомобілізації легковими 

приватними автомобілями 
Одиниць на 1000 

мешканців 

180 290 
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№ 

з/п 
Показники 

Одиниця 

виміру 

Існуючий 

стан 

Розрахунковий 

етап 

 
Кількість місць для постійного 

зберігання автомобілів 
одиниць 4250 6000 

7 Інженерне забезпечення    

 Водопостачання    

 

Сумарний відпуск води: 

- питної якості 

- технічної якості 

тис. м3/добу 3,37 

в. д. 

23,22 

14,50 

 
Потужність головних споруд 

питного водопроводу 
тис. м3/добу 

10,30 8,71 

 Водовідведення    

 
Загальне надходження стічних 

вод  
тис. м3/добу 

1,01 18,20 

 
Сумарна потужність 

каналізаційних очисних споруд  
тис. м3/добу 

33,00 25,00 

 Електропостачання    

 
Сумарне споживання 

електроенергії млн.кВтгодин/рік 68,0 71,9 

 
Потужність джерел покриття 

електроенергії тис.кВт 32,0 32,0 

 Теплопостачання    

 
Потужність централізованих 

джерел тепла, всього 
МВт/ Гкал/год 755,95 755,95 

 Подача тепла, всього  20,18 64,45 

 Газопостачання    

 Споживання газу, всього млн. м3/рік н.д. 53,52 

8 
Інженерна підготовка та 

захист території    

 Дощова каналізація 
км 2,5 30,8 

 
Очисні споруди дощової 

каналізації 
одиниць - 6 

 
- розчистка русел рік, струмків, та 

благоустрій існуючих водойм 
км⁄га 

- 
4,7⁄35,2 

 
- захист від підтоплення, 

ліквідація заболоченостей 
га 

- 
125,2 

 - протиерозійні заходи га - 
287,5 

 - ліквідація заболоченостей га - 
24,7 

 
- рекультивація порушених 

територій 
га 

- 
167,7 

9 Санітарне очищення території    

 
Обсяги твердих побутових 

відходів, всього: 
тис. т/рік 5,85 10,40 

 
Об’єкт перевантаження 

побутових відходів 
одиниць - 

1 

 Площа га - 3,7 

 Сміттепереробні заводи 
одиниць - 

- 
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№ 

з/п 
Показники 

Одиниця 

виміру 

Існуючий 

стан 

Розрахунковий 

етап 

 Потужність загальна 
тис.т/рік - 10,40 

 

Площа га 6,60 4,16 

(потреба має 

бути врахована 

при розміщенні 

нового 

полігону, за 

межами 

населеного 

пункту) 
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