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Містобудівна документація виконана згідно з договором № 937-01-2014 від 21.07. 

2014 р., укладеного між ДП УДНДІПМ «ДІПРОМІСТО» імені Ю.М. Білоконя та 

Виконавчим комітетом Баранівської міської ради.  

Генеральний план міста є основним видом містобудівної документації на 

місцевому рівні, призначеної для обґрунтування довгострокової стратегії планування та 

забудови території населеного пункту.  

Проект розроблений з урахуванням державних вимог та інтересів територіальної 

громади і містить принципові рішення щодо функціонального призначення території 

міста, формування системи громадського обслуговування населення, організації вулично-

дорожньої мережі і дорожнього руху, інженерного обладнання, інженерної підготовки і 

благоустрою, захисту території від небезпечних природних і техногенних процесів, 

охорони навколишнього середовища та культурної спадщини.  

Відповідно до завдання на проектування основні показники генерального плану 

визначені на розрахунковий етап до 2035 року. Строк дії генерального плану не 

обмежується. 

При розробці проекту використані матеріали, надані Баранівською міською радою, 

підприємствами та установами міста. 

За обсягом та змістом генеральний план відповідає діючому законодавству України 

у галузі містобудування та вимогам Державних будівельних норм: ДБН Б.1.1-15:2012 

«Склад та зміст генерального плану населеного пункту»; ДБН 360-92** «Містобудування. 

Планування і забудова міських та сільських поселень»; ДБН Б.1.1-5-2007 «Склад, зміст, 

порядок розроблення, погодження та затвердження розділу інженерно-технічних заходів 

цивільного захисту (цивільної оборони) у містобудівній документації; «Настанова із 

застосування нормативних документів з питань планування території», рішення НТР від 

16 червня 2011 р. № 161. 

Основними документами, що регламентують містобудівну діяльність, є: Конституція 

України, Земельний кодекс України із змінами, Закон України «Про регулювання 

містобудівної діяльності» від 17.02.2011 р. №3038-VІ, постанови та розпорядження 

Президента України, Кабінету Міністрів України. 

Проект виконаний авторським колективом АПМ-5 у складі: 

Головний архітектор проекту, Лауреат Державної премії України  

в галузі архітектури – Губенко Т. В. 

Головний інженер проекту – Безкоровайна Л.Г. 

Головний економіст проекту – Луконіна Л.В. 
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Аналіз існуючого стану міста. Переваги та обмеження перспективного 

соціально-економічного розвитку 
Місто Баранівка – адміністративний центр Баранівського району, розташоване у 

південно-західній частині Житомирської області на обох берегах р. Случ, за 78 км від 

обласного центру м. Житомира та за 220 км від столиці України м. Києва. Відстань до 

найближчої станції Радулин – 26 км. 

Чисельність населення міста на 1.01.2014 р. – 11,9 тис. чол. Територія Баранівки 

згідно з формою 6-зем складає 2233,6 га, що становить 27,4% території Баранівської 

міської ради.  

Згідно з Генеральною схемою планування території України, затвердженою 

Законом України «Про генеральну схему планування території України» від 7 лютого 

2002 р. №3059-Ш, місто Баранівка, яке є центром Баранівської районної системи 

розселення, входить до складу Новоград-Волинської міжрайонної та Житомирської 

обласної систем розселення. 

Житловий фонд міста складає 306,0 тис. м2 загальної площі. Структура житлового 

фонду представлена багатоквартирними житловими будинками – 32,2 тис. м2 (10,5%) та 

будинками з присадибними ділянками – 273,8 тис. м2 (89,5 %). 

Середня житлова забезпеченість становить 25,7 м2/чол., що вище за відповідні 

середні показники по міських поселеннях України та Житомирської області, які станом на 

1.01.2014 р. дорівнювали відповідно 22,1 м2/чол. та 22,2 м2/чол.  

Баранівка має сприятливі передумови для подальшого соціально-економічного 

розвитку. До найважливіших конкурентних переваг, які створюють умови для її 

перспективного розвитку, відносяться: 

 транспортні комунікації. Територією міста проходять територіальні автомобільні 

дороги державного значення Т-0601 Дубрівка – Баранівка – Висока Пічь, Т-0612 

Новоград-Волинський – Старокостянтинів;  

 значні лісові масиви та родовища корисних копалин, розташовані на території 

Баранівського району (каоліну, глини, піску, пегматиту, граніту, суглинків тощо), 

що сприяє розвитку переробної промисловості; 

 сировинна база для розвитку харчової промисловості; 

 промисловий потенціал, представлений підприємствами з оброблення деревини та 

виготовлення виробів з деревини та корка, виробництвом одягу, взуття, харчових 

продуктів, іншої неметалевої продукції тощо;  
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 розвиток підприємництва: в місті зареєстровано понад 400 суб’єктів 

підприємницької діяльності-фізичних осіб; 

 вільні виробничі площі, облаштовані необхідною інфраструктурою, що дозволяє 

нарощувати або створювати нові види виробництва з відносно незначними 

витратами;  

 вільні земельні ділянки для розміщення нових виробничих та комунально-

складських об’єктів; 

 вільні трудові ресурси; 

 туристичні та рекреаційні ресурси (об’єкти культурної спадщини, р. Случ, ліси, 

луки тощо.   

Незважаючи на такі безумовні переваги, дія низки об’єктивних та суб’єктивних 

факторів призвела до виникнення та поглиблення соціально-економічних, екологічних та 

планувальних проблем, основними з яких є: 

 негативні тенденції демографічного розвитку, які характеризується низькою 

народжуваністю, високою смертністю, зокрема, чоловіків працездатного віку; 

від’ємним сальдо міграції, старінням населення та деформацією його вікової 

структури у зв’язку зі зменшенням питомої ваги дітей і підлітків; низькою 

тривалістю життя та значним розривом тривалості життя чоловіків і жінок; 

 значний ступінь зношеності основних засобів; досить висока енерго- та 

матеріалоємність виробництва фарфорових виробів, у собівартості яких 

енергозатрати складають близько 70,0%. Відсутність достатніх коштів для 

оновлення та технічного переоснащення виробництва; 

 втрата ринків збуту продукції у зв’язку з напруженою суспільно-політичною 

ситуацією в країні;  

 наявність безробіття, обумовленого недостатньою кількістю місць прикладання 

праці. Чисельність зареєстрованих безробітних на 1.01.2014 р. становила 1850 осіб;  

 відставання рівня розвитку соціальної сфери від потреб населення. У місті 

недостатня кількість дитячих дошкільних установ, закладів культури, побутового 

та комунального обслуговування, відкритих площинних споруд; відсутні басейні та 

інші установи і підприємства обслуговування. Так, забезпеченість населення 

дитячими дошкільними установами у порівнянні з нормативною складає лише 

35,4%, клубними установами та центрами дозвілля – 23,9%, підприємствами 

побутового обслуговування – 23,3%, готелями – 27,1%; 

 наявність черги на одержання житла. Станом на 1.01.2014 р. на квартирному обліку 

перебувало 134 сім’ї ; 
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 недостатній рівень забезпеченості озелененими територіями загального 

користування (парками, скверами, бульварами); 

 недостатній ступінь благоустрою міста;  

 невідповідність параметрів існуючих вулиць нормативним показникам; 

незадовільний стан дорожнього покриття; відсутність внутрішньоміського 

транспорту; 

 зношеність існуючих систем водопостачання та водовідведення, яка складає 

відповідно близько 17,0% та 32,0%; наявність неканалiзованої забудови; 

 наявність несанкціонованих сміттєзвалищ; 

 нестача коштів міського бюджету, що веде до погіршення технічного стану 

інженерно-транспортної інфраструктури, споруд та інших об’єктів комунальної 

власності;  

 нестача інвестиційних ресурсів та скорочення темпів їх залучення через фінансово-

економічну нестабільність умов діяльності іноземних та вітчизняних інвесторів. 

 
Обґрунтування та пропозиції 

Прогноз демографічного розвитку 
Демографічний прогноз на розрахунковий етап 1.01. 2035 р. розроблений на 

варіантній основі, виходячи з гіпотез щодо народжуваності, смертності та міграційного 

руху населення.  

І варіант прогнозу базується на особливостях динаміки окремих складових 

природного та механічного руху населення міста та досягнутого рівня демографічних 

показників. За І варіантом прогнозу кількість населення Баранівки на початок 2035 р. 

складе 11,0 тис. осіб.  

П варіант відображає очікувану величину кількості жителів, враховуючи  

сприятливу економічну ситуацію, яка позитивне вплине на демографічні процеси. За П 

варіантом прогнозу населення міста на початок 2035 р. визначено в кількості 11,8 тис. 

осіб. 

При розробці генерального плану прийнятий варіант населення міста на початок 

2035 р.  в кількості 11,8 тис. осіб. 

 

Територіальний розвиток 
       На 1.01.2035 р. територія міста залишиться в існуючих межах і складе 2233,6 га. 

Впродовж розрахункового етапу намічається підвищення ефективності використання 

міських територій. 
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Прогноз розвитку господарського комплексу 
 

Стратегічним напрямком розвитку Баранівки на перспективу є формування 

високоефективного господарського комплексу, орієнтованого на досягнення сталого 

економічного і соціального розвитку міста, що можливо на основі максимально 

ефективного використання його ресурсного потенціалу, проведення активної 

інвестиційної політики, стимулювання підприємництва. 

Промисловість. На перспективу промисловість залишатиметься головною галуззю 

господарського комплексу міста. Найважливішим напрямком її подальшого розвитку є 

повне використання виробничого потенціалу підприємств. Приріст обсягів промислового 

виробництва буде досягнутий за рахунок модернізації підприємств, впровадження 

сучасних екологічно безпечних і ресурсозберігаючих технологій, збільшення обсягів 

виробництва та розширення номенклатури конкурентоспроможної продукції на базі 

технічного переоснащення, залучення інвестицій в їх розвиток, розширення ринку збуту 

продукції. 

Впродовж рохрахункового етапу набуватиме розвиток наступні види промислової 

діяльності: 

− виробництво харчових продуктів, яке базується на використанні продукції 

сільського господарства, розвиненого на території Баранівського району. 

Передбачається нарощування обсягів виробництва молокопродуктів на заводі з 

переробки молока ТОВ «Органік Мілк»; подальше переоснащення та модернізація 

виробництва на Баранівському молокозаводі; відкриття хлібопекарні на 15 робочих 

місць, цеху з переробки м’яса тощо; 

− виробництво одягу, виробів зі шкіри та інших матеріалів. Планується розвиток 

швейного виробництва ТОВ «Укрбрендпошив» зі збільшенням працюючих на 80 

чол., створення 50 нових робочих місць на виробництві з пошиття взуття ТОВ 

«Ріф-1»;   

− оброблення деревини та виготовлення виробів з деревини та корка, соломки та 

рослинних матеріалів для плетіння: лісопильне та стругальне виробництво, 

виробництво столярних виробів, зокрема, віконних та дверних блоків, паркету, 

дерев’яної тари, екологічно чистого твердого біопалива – гранул «піллет», 

виготовлення будматеріалів з відходів з деревини тощо, вироблення виробів із 
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рослинних матеріалів для плетіння. Розвитку цієї сфери економічної діяльності 

сприяє наявність в районі значних лісових масивів; 

− виробництво неметалевих мінеральних виробів (цегли, черепиці, тротуарної 

плитки, пеноблоків тощо), які використовуються в будівництві. На території 

Баранівського району розташовані родовища пегматиту, каоліну, глини, піску, 

суглинків тощо; 

− виробництво меблів. Власниками торгової марки «Гермес» планується завершення 

            реконструкції формоливарного та тунельного цехів Баранівського фарфорового 

            заводу під цех по виготовленню корпусних та м’яких меблів; 

−  машинобудування: виробництво електричного устаткування; 

− постачання електроенергіїї, газу, пару та кондиційованого повітря. Для 

забезпечення надійного електропостачання споживачів міста на р. Случ  

передбачається будівництво міні-ГЕС. 

Використання вільних територій під розміщення нових промислових виробництв та 

максимальне використання виробничих площ існуючих підприємств дозволить збільшити 

чисельність зайнятих у промисловості з 0,85 до 1,6 тис. чол., тобто в 1,9 рази. Питома вага 

працівників промисловості у загальній чисельності зайнятих у господарському комплексі 

міста складе 30,2%. 

Лісове та сільське господарство набуде подальшого розвитку. Проектом 

пропонується розміщення тепличного господарства для вирощування ранніх овочів та 

квитів і розсадника деревних та чагарникових культур. Кількість зайнятих у лісовому та 

сільському господарстві складе 0,2 тис. чол. 

Будівництво. Ця сфера економічної діяльності повинна забезпечити реалізацію 

проектних рішень генерального плану: будівництво житла, нових об’єктів комерційно-

ділового профілю, центрів культурно-розважальної, торгівельної, соціальної 

спрямованості та транспортно-інженерної інфраструктури. З урахуванням намічених 

обсягів будівництва кількість зайнятих у цьому виді економічної діяльності становитиме 

орієнтовно 0,2 тис. чол. 

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

Інформація та телекомунікації. На розрахунковий етап у зв’язку зі збільшенням обсягів 

промислового виробництва, інтенсивності пасажиро-перевезень, необхідності 

задоволення потреб населення у передачі та одержанні різноманітної інформації, кількість 

зайнятих на транспорті, складському господарстві та зв’язку зросте до 0,2 тис. чол. В 

західній частині міста, поблизу Дубрівського шосе пропонується розміщення АТП на 30 
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одиниць рухомого складу малої місткості, що обумовлено створенням у Баранівці мережі 

міського автобусу. 

Сфера рекреації. Розвиток цієї сфери економіки активізуватиме місцевий ринок 

праці, збільшуватиме зайнятість населення та відрахування в місцевий бюджет, сприятиме 

розвитку місцевої інфраструктури.  

Рекреаційний потенціал Баранівки представлений річкою Случ, луговими 

просторами, лісовими масивами, оточуючими місто, мальовничими ландшафтами, 

пам’ятками архітектури, археології, історії та монументального мистецтва.  

В місті існують умови для відпочинку на пляжах, катання на човнах, рибальства, а 

поза його межами для збору грибів, ягід, полювання, організації пішохідних прогулянок, 

прогулянок на конях або візках, походів тощо.  

Розвитку сфери рекреації сприятимуть також кліматичні умови, наявність садибної 

забудови, придатної для прийому туристів, і необхідних об’єктів обслуговування 

(підприємств харчування, установ культури та спорту, торгівлі та побутового 

обслуговування). 

Для обслуговування відпочиваючих в заплаві р. Случ намічене розміщення 

оздоровчих та рекреаційних закладів загальною ємністю 1900 місць, у тому числі: 

- комплексу відпочинку для сімей з дітьми на 1000 місць; 

- дитячого спортивного табору на 400 місць; 

- реабілітаційно-оздоровчого комплексу на 500 місць. 

Комплекс відпочинку для сімей з дітьми та дитячий спортивний табір функціонуватимуть 

в літній період, реабілітаційно-оздоровчий центр впродовж всього року. 

Нормативна потреба в персоналі курортно-рекреаційних установ на розрахунковий 

етап визначена виходячи з їх перспективної ємності та кількості персоналу на 1 місце і 

складе 0,48 тис. чол., у тому числі в постійному персоналі – 0,2 тис. чол., тимчасовому  – 

0,28 тис. чол.  

Сфера обслуговування. На перспективу передбачається значний розвиток сфери 

обслуговування, обумовлений необхідністю підвищення рівня обслуговування до 

нормативних показників. 

Підприємництво. Пріоритетним завданням розвитку господарського комплексу 

Баранівки є прискорення розвитку малих і середніх підприємств та збільшення кількості 

фізичних осіб – суб’єктів підприємницької діяльності. Зростання підприємництва значною 

мірою визначає темпи розвитку економіки, її структурну трансформацію, сприяє 

насиченню ринку споживчими товарами та послугами, зайнятості населення, наповненню 

бюджету. Впродовж розрахункового етапу необхідно стимулювання малого 
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підприємництва і урізноманітнення видів підприємницької діяльності з пріоритетним 

створенням малих підприємств у сфері виробництва. 

Зайнятість населення у господарському комплексі міста до кінця розрахункового 

етапу збільшиться у 1,3 рази і складе 5,3 тис. чол.  

 

 
Функціонально-планувальна організація території 

Під час  розроблення проекту проведений аналіз внутрішньо міських ресурсів, 

визначена містобудівна цінність території та запропоноване подальше, насамперед якісне, 

вдосконалення міського середовища.  

Рішення генерального плану передбачають збалансований розвиток територій 

рекреаційних зон, житлової забудови, системи громадських центрів, комерційно-ділових 

зон, виробничих та комунальних об’єктів.  

Розвиток міста спрямований на підвищення якості життя населення, що  

передбачає: упорядкування забудови виробничих та комунальних  територій за рахунок 

більш інтенсивного їх використання та реконструкції а також подальший розвиток 

виробничих зон;   формування системи центрів та об’єктів громадського обслуговування; 

благоустрій рекреаційних зон,  формування системи озеленення міста; розвиток 

сельбищної зони.  

 

• Формування системи центрів та об’єктів громадського обслуговування 

 

Основними принципами раціональної організації системи громадського 

обслуговування в межах міста 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 генеральному плані відзначаються наступні пріоритети: 

− створення умов для всебічного розвитку особистості, трудової підготовки, 

професійного самовизначення; 

− задоволення потреби населення в дитячих дошкільних установах; 

− розширення мережі позашкільних установ; 

− розвиток мережі установ культури та мистецтва; 
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− забезпечення розвитку мережі закладів фізичної культури і спорту; 

− розвиток установ сімейної медицини;  

− створення багатопрофільних підприємств всіх форм власності з метою поліпшення 

обслуговування населення і надання якісних послуг тощо. 

           Розрахунок необхідної ємності установ і підприємств обслуговування для 

населення міста зроблено на підставі нормативів забезпеченості, які відображають 

соціально-гарантований рівень відповідно до ДБН 360-92** «Містобудування. 

Планування і забудова міських і сільських поселень».  

Розміщення нових дитячих дошкільних установ :   

- ділянка №1 – 60 місць; 
- ділянка №2 – 110 місць; 
- ділянка №4 – 90 місць; 
- вул. І. Мічуріна – 110 місць. 

 
Розміщення установ охорони здоров’я та соціального забезпечення: 

- амбулаторія загальної сімейної медицини – в центрі обслуговування по пров. 

Жовтневому. 

             Розміщення фізкультурно-спортивних споруд: 

- спортивно-оздоровчі комплекси – в центрах обслуговування по Дубрівському 

шосе, пров. Жовтневому, вул. Соборній (Леніна), вул. Першотравенській, на 

ділянці №2.  

Проектом також надані пропозиції щодо розміщення підприємств торгівлі, 

громадського харчування, побутового та комунального обслуговування, кредитно-

фінансових установ, запропоновано розміщення багатофункціональних комплексів: 

- торгово-розважального – Дубрівське шосе; 

- водноспортивного – на розі вул. Першотравенськой та Дубрівського шосе; 

- торгово-виставкового – вул. Соборна (Леніна); 

- готельно-офісного – вул. Першотравенська. 

 

Генеральним планом передбачається упорядкування загальноміського центру, який 

вже склався вздовж вулиці Леніна (Соборної), а також формування нового підцентру 

загальноміського центру на розі вул. Першотравенськой та Дубрівського шосе з 

розміщенням об’єктів загальноміського значення. 

Окрім того в місті передбачається створення центрів обслуговування окремих груп 

житлових кварталів. 
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• Формування системи озеленення міста, створення ландшафтних та 

рекреаційних зон. 

Система озеленення – частина архітектурно-планувальної структури міста, її 

формують озеленені території, які за функціональною належністю поділяються на:  

− озеленені території загального користування; 

− озеленені території обмеженого користування; 

− озеленені території спеціального призначення. 

Озеленені території загального користування Баранівки представлені: 

- парковою зоною – 4,1 га; 

              -    скверами – 0,4 га 

Згідно з ДБН 360-92** нормативна площа озеленених територій загального 

користування (парків, скверів, бульварів) становить 10 м2 на 1 жителя. Для забезпечення 

зеленими насадженнями загального користування населення міста, чисельність якого 

станом на 1.01.2014 р. становила 11,95 тис. чол., необхідно 12,0 га. Таким чином, існуюча 

площа озеленених територій загального користування менша ніж нормативна в 2,7 рази.  

На 1.01.2035 р. потреба в озеленених територіях загального користування 

визначена для населення міста та відпочиваючих в оздоровчих та рекреаційних установах. 

Розрахунок потреби здійснений виходячи з нормативної площі 10 м2  на 1 жителя та 100 

м2 на 1 відпочиваючого, розрахункової чисельності населення міста та відпочиваючих. 

Загальна потреба в озеленених територіях загального користування складе на 

розрахунковий етап 30,8 га, у тому числі для: 

- населення Баранівки (11,8 тис. чол.) – 11,8 га; 

- відпочиваючих в оздоровчих та рекреаційних установах (1,9 тис. чол.) – 19,0 га. 

Таким чином, на розрахунковий етап необхідно створення озеленених території 

загального користування площею 26,3 га (30,8 га – 4,5 га).  

Проектом намічається створення спеціалізованого спортивного парку площею 16,5 

га з трюковою велотрасою та спеціалізованими спортивними площадками і розширення на 

1,5 га існуючої паркової зони при спортивному комплексі. 

На південній околиці міста та в районі вул. Степанюка пропонується створення 

лісопарків площею 102,0 га, а в заплаві р. Случ та вдовж її приток Гнилуши та Душнівки 

лугопарків площею 147,0 га. Крім того, передбачається благоустрій окремих ландшафтних 

об’єктів, розташованих на території міста, загальною площею 29,0 га.    
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Таким чином, загальна площа нових парків, лісопарків та ландшафтної зони складе 

296,0 га, а загальна площа озеленених територій загального користування на кінець 

розрахункового етапу – 300,5 га. 

Перелік об’єктів зеленого будівництва 
 

№ 
п/п Найменування об’єктів га 

1 2 3 
 Парки  

1. Спеціалізований спортивний парк 16,5 
2. Розширення існуючої паркової зони при спортивному 

комплексі 
1,5 

                                            Разом 18,0 
 Лісопарки  

3. Лісопарк на південній околиці міста 95,0 
4. Лісопарк по вул. Степанюка 7,0 
                                            Разом 102,0 
 Ландшафтна зона  

5.  Лугопарк в заплаві р. Случ  104,0 
6.  Лугопарк вдовж струмка Гнилуша 22,0 
7.  Лугопарк вдовж струмка Душнівка 21,0 
 Разом 147,0 

8. Локальні ландшафтні об’єкти (благоустрій) 29,0 
 Всього по ландшафтній зоні 176,0 
 Всього по місту 296,0 

 
Озеленені території обмеженого користування включають зелені насадження при 

групах житлових будинків, на ділянках промислових підприємств, установ 

обслуговування, рекреаційних установ та інших закладів. 

Озеленені території спеціального призначення – санітарно-захисні зони 

промислових та комунальних підприємств, кладовищ, охоронні зони інженерних споруд 

тощо на території міста відсутні. Впродовж розрахункового етапу передбачається 

створення зелених насаджень спеціального призначення загальною площею 33,0 га, які 

будуть представлені санітарно-захисними зонами промислових та комунальних 

підприємств.   

• розвиток сельбищної зони міста  

Нове житлове будівництво визначене в обсязі 164,0 тис. м2, у тому числі:  

багатоквартирне – 9,0 тис. м2(5,5%), садибне – 155,0 тис. м2 (94,5%). 

           Житловий фонд міста на 1.01. 2035 р. становитиме 470,0 тис. м2 загальної площі, у 

тому числі: 

- багатоквартирний – 41,2 тис. м2 (8,8%); 

- садибний – 428,8 тис. м2 (91,2 %). 
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Середня житлова забезпеченість на кінець розрахункового етапу складе 39,8 

м2/чол., в багатоквартирному житловому фонді – 25,0 м2/чол., в садибному – 42,3 м2/чол.    

             На основі еколого-містобудівної оцінки території Баранівки запропоновано 9 

ділянок житлового будівництва загальною площею 107,0 га, з яких 92,0 га намічено під 

освоєння на розрахунковий етап (91,0 га під садибну і 1,0 га – під багатоквартирну 

забудову) і 15,0 га на більш віддалену перспективу (містобудівний прогноз). 

Враховуючи необхідність подальшого поліпшення житлових умов населення для  

житлового будівництва резервуються території загальною площею 180,0 га. 
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Обсяги та розміщення нового житлового будівництва 
№ 

ділянки 
Місце розташування Територія, 1/ 

га 
Кількість садиб, 

 одиниць 
Житловий фонд, 

тис. м2 
Населення, 

тис. чол. 
 Садибне будівництво 

1. Район вул. Звягельської (Дзержинського) та 
провулків ІV Поліського (ІV пров. Кирова) та V 
Поліського (V пров. Кирова)  

25,0 
7,0 

200 
 

30,0 
 

0,5 
 

2. Район вул. Звягельської (Дзержинського) та пров. 
Остапа Вишні (пров. Щорса) 

16,0 128 19,2 0,32 

3. Вул. Партизанська 15,0 120 18,0 0,3 
4. Район вулиць Калинової (Комсомольської)та 

Партизанської 
7,0 56 8,4 0,14 

5. Вул. Корольова 7,0 
8,0 

56 8,4 0,14 

6. Район вул. Жовтневої та пров. Жовтневого  4,0 32 4,8 0,08 
7. Вул. І.Франка 9,0 84 12,6 0,21 
8. Вул. Першотравенська 8,0 64 9,6 0,16 
 Разом 91,0 

15,0 
740 111,0 1,85 

 Добудова на існуючих присадибних ділянках - - 44,0 - 
                                                                               Разом 91,0 

15,0 
740 155,0 1,85 

 Багатоквартирне будівництво 
9. Район перетину вул. Соборної (Леніна) та П пров. 

Гагаріна  
1,0 - 9,0 0,35 

 Всього 92,0 
15,0 

740 164,0 2,2 

Примітка: в чисельнику – площа ділянки, намічена під освоєння на розрахунковий етап; 
                  в знаменнику – площа ділянки, намічена під освоєння на більш віддалену перспективу (містобудівний прогноз). 
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Розміщення нового будівництва – це в основному квартали садибної забудови, а 

також квартал багатоквартирної забудови (4-5 поверхів). 

Розвиток сельбищної зони запропоновано в північній та південній частинах міста. 

Багатоквартирна забудова передбачається по вул. Леніна (Соборна). 

 
Протипожежні заходи 

 

При розробці генерального плану враховувались вимоги пожежної безпеки згідно з  

ДБН 360-92**. 

Для своєчасного реагування на надзвичайні ситуації природного та техногенного 

характеру на розрахунковий етап запропоновані наступні містобудівні протипожежні 

заходи: 

- формування житлових кварталів, розділених системою магістралей, при чому у 

житлових кварталах садибної забудови передбачено, що відстань між наскрізними 

проїздами становить від 100 м до 300 м; 

- організація безперервної системи магістральних вулиць і доріг для забезпечення 

транспортних зв’язків між житловими районами; 

- довжина тупикових проїздів передбачена не більше 150 м; 

- в кінці тупикових проїздів запроектовані майданчики для розвороту 12х12м; 

- забезпечення можливості проїзду пожежних машин до житлових і громадських 

будинків, в тому числі із вбудовано-прибудованими приміщеннями, доступ пожежних з 

автодробин і автопідйомників у будь-яку квартиру чи приміщення при проектуванні 

проїздів і пішохідних шляхів; 

- дотримання протипожежних відстаней від житлових, громадських та 

адміністративно-побутових будівель до виробничих будинків промислових підприємств і 

сільськогосподарських будівель; 

- в разі, якщо при розміщенні пожежних депо в зоні виїзду підрозділу 

розміщуються промислові підприємства, радіус обслуговування залежно від категорії 

виробництва повинен становити до 2 або 4 кілометрів; 

- створення єдиної системи зелених насаджень, які у випадках пожежної 

небезпеки повинні бути шляхами евакуації населення і під’їзду пожежних машин; 

- дотримання відстані від меж забудови до лісових масивів (не менше 50 м), а від 

забудови сільських поселень і ділянок садівницьких товариств - 20, 50, 100 м - відповідно 

до дерев листяного, мішаного і хвойного лісу; 
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- на території садівницьких товариств та кооперативів передбачаються запаси 

води для пожежогасіння; 

- визначення місць водозабору для потреб пожежогасіння та організація під’їздів 

з влаштуванням пірсів та розворотніх майданчиків розмірами 12х12м для можливості 

забору води пожежними автомобілями з існуючих водоймищ. 

       Згідно з нормативами ДБН 360-92** (1 пожежна автомашина на 4,0 тис. населення)  

потреба для м. Баранівка з чисельністю населення на розрахунковий етап 11,8 тис. чол. 

складе 3 автомашини. Йдеться про автоцистерни або автонасоси, включаючи резервні. 

Додатково розраховується необхідна кількість спеціальних пожежних машин 

(автодробин), яка визначена у кількості 2 одиниць (з урахуванням 50% резерву). Загальна 

потреба для населення міста складе 5 автомашин, включаючи резервні. Крім того, у 

відповідності до вимог ДБН 360-92**, визначено додаткову потребу для обслуговування 

1,9 тис. чол. тимчасового населення у кількості 1 автомашини (виходячи з нормативу 0,2 

автомашини на 1000 чол., що лікуються та відпочивають). Таким чином, загальна потреба 

для обслуговування населення м. Баранівка та тих, що лікуються та відпочивають, складає 

на розрахунковий етап 6 пожежних автомашин. По вул. Першотравенській, 20 

розташована 15 державна пожежно-рятувальна частина, на балансі якої налічується 3 

пожежні машини. З урахуванням радіусу обслуговування передбачено будівництво 

пожежного депо на 3 пожежні машини, яке розміщатиметься в Північно-Східній 

виробничо-комунальній зоні (розмір ділянки 1,0 га).  

Пожежні депо, які обслуговують місто, розміщуються таким чином, що радіус їх 

обслуговування, згідно з вимогами ДБН 360-92**, не перевищує 3 км по дорогах 

загального користування і охоплює всю територію міста. В постанові Кабінету Міністрів 

України від 27 листопада 2013 р. № 874 зазначені критерії, які застосовуються для 

визначення місць розташування пожежних депо. Нормативи прибуття державних 

пожежно-рятувальних підрозділів до місця виклику не повинні перевищувати: на 

території місць – 10 хвилин; у населених пунктах за межами міста – 20 хвилин. З 

урахуванням метеорологічних умов, сезонних особливостей та стану доріг нормативи 

прибуття можуть бути перевищені, але не більше ніж на 15 хвилин.   

 Проектом передбачається: 

- забезпечення розміщення 100% резерву основних пожежних машин (машин, які 

подають на пожежу вогнегасні речовини) у гаражних приміщеннях будівлі 

пожежного депо, що проектується; 

- будівництво захисних сховищ для пожежної техніки із розрахунку на 30% 

основних пожежних автомобілів, чергового караулу пожежної частини з охорони 
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категорованого об'єкта, у місцях розміщення сховищ для особового складу 

бойових підрозділів пожежної охорони; 

- огороджувальні конструкції захисних укриттів для пожежної техніки повинні 

бути розраховані на надмірний тиск у фронті повітряної ударної хвилі, 

прийнятий для сховищ, в яких укривається особовий склад бойових розрахунків 

пожежної охорони. 

Водопровідна мережа - кільцева, господарсько-протипожежна низького тиску, 

двозонна, має протипожежні гідранти, а також арматуру для аварійного відключення 

ділянок мережі. 

Необхідний протипожежний запас води у цілому по місту на розрахунковий етап – 

414,00 м3. При двох розрахункових пожежах для населеного пункту: 15 л/с на зовнішнє, 

2×2,50 л/с на внутрішнє пожежогасіння (у сумі 40,0 л/с). Нормативний строк відновлення 

протипожежного запасу води (24 години), забезпечується при зниженні подачі води на 

інші потреби на 27,6%, що не перевищує припустимих показників згідно з ДБН В.2.5-

74:2013, п. 6.2.14. Зберігання протипожежного запасу води намічається у РЧВ 

(водонапірних баштах) на ділянках водопровідних споруд та на території промислових 

підприємств. Протипожежні потреби для кожної зони водопостачання визначаються на 

стадії розробки спеціалізованої схеми відповідно до розрахункової чисельності населення, 

категорії виробництв і ступенем вогнестійкості будівель. 

Місця встановлення пожежних гідрантів мають бути визначені при розробці 

галузевої Схеми водопостачання міста, в якій визначаються протипожежні потреби для 

кожної зони водопостачання відповідно до розрахункової чисельності населення, категорії 

виробництв і ступенем вогнестійкості будівель. 

Транспортна інфраструктура 
Автомобільні дороги, зовнішній автомобільний транспортDідповідно до Схеми 

планування території Житомирської області передбачається будівництво об’їзної дороги з 

північної сторони від міста з наданням їй статусу автомобільної дороги територіального 

значення. Дана об’їзна дорога об’єднає між собою автомобільні дороги Т-0601 Дубрівка – 

Баранівка – Висока Пічь та Т-0612 Новоград-Волинський – Старокостянтинів поза 

межами міста Баранівка, що в свою чергу значно зменшить кількість транзитного 

транспорту, що рухається по вуличній мережі міста. Загальна протяжність об’їзної дороги 

становитиме 5,8 км, проїзну частину пропонується звести за параметрами ІІІ технічної 

категорії. Будівництво об’їзної дороги також зменшить перепробіг транзитного 

транспорту приблизно на 2,8 км.   
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Всі автомобільні дороги загального користування, траси яких проходять  

територією Баранівського району, мають категорію проїзної частини, що відповідає 

значенню дороги та інтенсивності руху транспорту по ній. Через це на розрахунковий етап 

в реконструкції проїзної частини з підвищенням технічної категорії необхідності немає. 

Також проектом не передбачається влаштування транспортних розв’язок в різних рівнях, 

оскільки поблизу м. Баранівка на розрахунковий етап не намічається істотного збільшення 

інтенсивності руху транспорту на автомобільних дорогах загального користування. 

Yе намічається реконструкція існуючої автостанції з метою підвищення заявленого 

класу автостанції, проте необхідно провести переатестацію автостанції з метою 

підтвердженого заявленого класу автостанції. 

 

Магістральна мережа 

На розрахунковий етап проектом не передбачається потужного розвитку 

магістральної мережі міста. Дане рішення обумовлено тим, що на сьогоднішній день 

щільність існуючої магістральної мережі значно вище за нормативні вимоги, а на 

розрахунковий етап не намічається збільшення площі міста та створення потужних місто 

утворюючих підприємств. 

На розрахунковий етап намічається будівництво магістральної вулиці Проектна 1 в 

північно-західній частині міста, яка пройде від Дубрівського шосе до вул. Ярослава 

Мудрого (Ново-Комсомольська). Протяжність магістральної вулиці Проектна 1 складе 2,1 

км, ширина проїзної частини – 16,0 м, а ширина вулиці в межах червоних ліній – 30,0 м. 

Оскільки ширина проїзної частини більшості існуючих магістральних вулиць 

нижче за нормативну, тому на розрахунковий етап передбачається проведення 

розширення проїзної частини магістральних вулиць.  

 

Перелік магістральних вулиць, запропонованих до реконструкції 

Назва вулиці Ділянка 
розширення проїзної 

частини 

Протяжність 
ділянки 

розширення 
проїзної 

частини, км 

Існуюча/ 
проектна 
ширина 
проїзної 

частини, м 

Ширина 
вулиці в 
межах 

червоних 
ліній, м 

Орієнтовна 
вартість 

реалізації, 
млн. грн. 

Дубрівське шосе Від північної межі 
міста до вул. 
Першотравенської 

3,3 7-7,5/16 40 55,4 

Першотравенська Від Дубрівського 
шосе до південної 
межі міста 

0,9 8/16 40 12,9 

вул. Калинова 
(Комсомольська),  
вул. Ярослава Мудрого 
( Ново-Комсомольська)  

Від вул. Звягельської  
(Дзержинського) до 
вул. Проектна 1  

2,8 4,5-5/8 30 18,5 
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Партизанська Від пров. Остапа 
Вишні (Щорса) до 
вул. Калинової 
(Комсомольська)  

1,9 6-6,5/8 30 11,4 

Пров. Остапа Вишні (пров. 
Щорса) 

Від вул. Звягельської 
(Дзержинського) до 
вул. Партизанської 

1,0 4,5-5/8 30 6,6 

Вул. Лісова, пров. 
Котляревського 

Від вул. 
Першотравенської до 
вул. Степанюка 

1,3 5,5-6/8 25 7,8 

Степанюка Від пров. 
Котляревського до 
вул. Гагаріна 

0,3 6/8 25 1,8 

Гагаріна Від вул. Степанка до 
вул. Соборної 
(Леніна)  

1,5 5-5,5/8 25 9,0 

Некрасова Від вул. Звягельської 
(Дзержинського) до 
вул. Польової 

1,0 4/8 25 8,0 

Польова По всій довжині 1,1 5/8 25 6,9 
Першотравенська Від вул. Старченка до 

східної межі міста  
1,7 8/16 30 27,2 

Звягельська 
(Дзержинського)  

Від ІІ пров. 
Звягельського  
(П пров. 
Дзержинського) до 
східної межі міста 

1,4 8/16 30 22,4 

Всього до кінця розрахункового етапу передбачається провести реконструкцію з 

розширенням проїзної частини на 18,2 км магістральних вулиць. Загальна протяжність 

магістральних вулиць до кінця розрахункового етапу складе 41,6 км, а щільність мережі 

магістральних вулиць становитиме 2,8 км/км2, що вище за нормативны показники. 

Gередбачається реконструкція мостового переходу з розширенням проїзної 

частини через річку Случ, який знаходиться в створі вулиці Першотравенської.  

Також пропонується будівництво пішохідного підвісного мостового переходу в 

створі вул. Степанюка. Існуючий мостовий перехід, який знаходиться в створі вулиці 

Степанюка, пропонується закрити для руху пішоходів, оскільки основні конструктивні 

елементи мають високий відсоток фізичного зносу, а його реконструкція не вигідна з 

економічної точки зору. 

Внутрішньоміський транспорт 

На розрахунковий етап передбачається влаштування мережі міського автобусу. 

Проектні лінії руху автобусу пройдуть по основних магістральних вулицях міста: 

Звягельській (Дзержинського), Першотравенській, Леваневського, Набережній, Лісовій, 

Гагаріна, Степанюка, Ярослава Мудрого (Ново-Комсомольська), Партизанській та 

Дубрівському шосе. Загальна протяжність проектних ліній руху автобусу по осі вулиці 

становитиме 28,6 км, а щільність мережі руху автобусу на розрахунковий етап складе 2,0 

км/км2, що відповідає нормативним вимогам. 
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Обслуговування проектних ліній руху автобусу буде здійснюватися 30 одиницями 

рухомого складу малої місткості. Зберігання та обслуговування рухомого складу  

здійснюватиметься на проектному АТП площею приблизно 1,0 га. АТП пропонується 

розмістити поблизу Дубрівського шосе в західній частині міста.  

 

Автомобільний транспорт 
 

На розрахунковий етап генерального плану передбачається збільшення кількості 

автотранспорту. Для подальших розрахунків був прийнятий щорічний приріст рівня 

автомобілізації для легкових автомобілів на рівні 3,3%, для вантажних автомобілів на 

рівні 1,4%, а для автобусів на рівні 3,5 % в середньому за рік. Великий щорічний приріст 

кількості автобусів обумовлений рішенням генерального плану щодо створення мережі 

руху автобусів в місті. У зв’язку зі збільшенням кількості легкових автомобілів, щорічний 

приріст кількості мототранспорту буде незначний. 

Весь приватний легковий транспорт на розрахунковий етап 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 в існуючих одноповерхових боксових гаражах та на 

території проектних відкритих автостоянок і гаражних кооперативів. Загальна ємність 

проектних кооперативів становитиме 250 машино-місць, а їх площа – орієнтовно 0,9 га. 

Загальна ємність відкритих стоянок складе 200 машино-місць, а їх площа – приблизно 0,5 

га.  
На сьогоднішній день в місті функціонує 6 АЗС. В розміщенні проектних АЗС 

необхідності немає. На розрахунковий етап для технічного обслуговування 

автотранспорту передбачається влаштування 4 СТО по 3 пости на кожній.  

 

Залізничний транспорт 
 

Відповідно до Схеми планування території Житомирської області поблизу міста 

Баранівка не передбачалося будівництво залізничних колій та будівництво додаткових 

колій на двоколійній електрифікованій залізничній гілці сполученням Новоград-

Волинський – Шепетівка. Населення міста і надалі буде обслуговуватися залізничним 

транспортом з найближчих залізничних станцій. 
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Повітряний транспорт 
  

Відповідно до Схеми планування території Житомирської області поблизу міста 

Баранівка не передбачалося влаштування проектних аеродромів. Згідно з рішеннями 

генерального плану міста Житомира, на розрахунковий етап передбачається розвиток 

аеропорту Житомир.  

На розрахунковий етап населення міста Баранівки буде обслуговуватися 

повітряним транспортом в основному з аеропорту Житомир, а також з аеропортів Київ та 

Бориспіль. 

 

Інженерна інфраструктура 
 

Водопостачання 
Основні заходи щодо вдосконалення і розвитку системи водопостачання міста 

включають: 

- оновлення та затвердження даних по запасах підземних вод с залученням відповідних 

спеціалізованих закладів та організацій; 

- тампонаж малодебітних свердловин; 

- нарощування продуктивності, технічне переозброєння та інтенсифікація роботи усіх 

елементів централізованої системи водопостачання до продуктивності; 

- буріння додаткових свердловин на розрахунковий етап; 

- впровадження комплексу заходів щодо екологізації водогосподарського комплексу: 

запровадження водозберiгаючих технологій, скорочення питомих витрат води на 

одиницю продукції, модернізацію діючих та будівництво нових систем зворотного і 

повторного водопостачання, розроблення і здійснення кожним підприємством 

водозберiгаючих і водоохоронних заходів, удосконалення систем лімітування і 

моніторингу витрат і якості води; 

- обладнання житлового фонду водомірними пристроями і регуляторами тиску, 

ліквідацію втрат та непродуктивних витрат води тощо; 

- повне обладнання житлового фонду системами водопостачання; 

- облаштування системи доочищення (баштового типу); 

- здійснення будівництва нових водопровідних мереж у районах нової забудови; 

- створення сучасної автоматизованої системи управління водогосподарським 

комплексом; 
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- вдосконалення системи подачі та розподілу води по території міста будівництвом 

нових та перекладкою або відновленням сучасними методами амортизованих 

водоводів і мереж, реконструкцією головних споруд, насосних станції тощо. 

Невідкладні заходи щодо реконструкції і розвитку системи водопостачання міста, 

визначені «Програмою економічного і соціального розвитку м. Баранівка», «Програмою 

та пропозиціями КП «Баранівка міськводоканал»:  

- розробка техніко - економічного обґрунтування водопостачання міста; 

- заміна технологічного обладнання системи водопостачання; 

- реконструкція станції знезалізнення; 

- будівництво водозабірної свердловини з водогінною мережею на вулиці Гоголя;  

- заміна та встановлення люків на водогінних мережах; 

- тампонація артсвердловин №1,2,3; 

- капітальний ремонт артезіанських свердловин №4,5; 

- підключення до системи водопостачання багатоквартирних житлових будинків, 

реконструкція аварійних водопровідних мереж цих будинків: вул. Звягельська 

(Дзержинського), вул. Соборна (Леніна); 

- заміна трубопроводів водопостачання, у тому числі згідно з проектом №3-18-06-018 

«Покращення якості питної води в м. Баранівка Житомирської області» (2-а черга); 

- розробка електронної карти мереж водопроводу міста; 

- будівництво системи водопостачання північної частини міста та професійного ліцею; 

- реконструкція водопровідних мереж міста до 2,00 км в рік; 

- розробка (коригування) спеціалізованої проектної документації на реконструкцію і 

розвиток системи водопостачання Баранівки відповідно до рішень генерального плану 

міста по складу, кількості і розміщенню споживачів, встановлення повного складу 

першочергових і перспективних заходів і економічного механізму їх реалізації. 

 
Каналізація 

Основні заходи щодо вдосконалення і розвитку системи каналізації міста 

включають: 

- реконструкцію міських 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; 



23 
 

- модернізацію системи водовідведення перекладкою амортизованих колекторів і 

мережі з використанням сучасних матеріалів з антикорозійною та абразивною 

стійкістю; 

- забезпечення на кінець розрахункового етапу повного охоплення забудови міста 

централізованою каналізацією; 

- нарощування пропускної системи водовідведення, забезпечення резерву 

продуктивності міської каналізації для нового житлового будівництва;  

- розробку та впровадження системи моніторингу скидів виробничих стічних вод у 

міську каналізацію, у першу чергу за показниками якості, для забезпечення 

нормального функціонування технологічних процесів біохімічного очищення і 

доочищення; 

- впровадження автоматизованої системи керування системою водовідведення для 

контролю та діагностики роботи споруд і мереж; 

- будівництво мереж, насосних станцій і напірних колекторів у районах нової і існуючої 

неканалізованої забудови; 

- модернізацію виробничої бази, удосконалення правових і економічних основ 

функціонування каналізаційного господарства. 

Невідкладні заходи щодо реконструкції і розвитку системи водовідведення міста, 

визначені «Програмою економічного і соціального розвитку м. Баранівка», «Програмою 

та пропозиціями КП «Баранівка міськводоканал»:  

- розробка проекту реконструкції каналізаційних очисних споруд; 

- розробка техніко - економічного обґрунтування каналізації міста; 

- заміна технологічного обладнання системи каналізації; 

- заміна та встановлення люків на каналізаційній мережі; 

- будівництво системи водовідведення північної частини міста та професійного ліцею; 

- заміна каналізаційних трубопроводів міста, у тому числі згідно з проектом №3-18-06-

018 «Покращення якості питної води в м. Баранівка Житомирської області» (2-а черга); 

- підключення до системи каналізації багатоквартирних житлових будинків, 

реконструкція аварійних каналізаційних мереж цих будинків: вул. Звягельська 

(Дзержинського), вул. Соборна (Леніна); 

- розробка електронної карти каналізаційних мереж мста; 

- влаштування системи каналізації західної частини міста та загальноосвітньої школи 

№2 ім. О. Сябрук; 

- реконструкція каналізаційних колодязів та мереж каналізації; 
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- розробка (коригування) спеціалізованої проектної документації на реконструкцію і 

розвиток системи водовідведення Баранівки відповідно до рішень генерального плану 

міста по складу, кількості і розміщенню споживачів, встановлення повного складу 

першочергових і перспективних заходів і економічного механізму їх реалізації . 

 

Санитарна очистка території 

Для поліпшення екологічного стану та благоустрою міської території, з метою 

подальшої модернізації та розвитку системи санітарного очищення генеральним планом 

пропонуються наступні заходи: 

- ліквідація несанкціонованих сміттєзвалищ; 

- розроблення схеми санітарного очищення міста (району з урахуванням потреб 

міста); 

- охоплення повністю усіх районів міста Баранівка централізованою планово-

регулярною, планово-подвірною, планово-поквартирною системами 

санітарного очищення; 

- впровадження системи роздільного збору ТПВ (100% охоплення), у тому числі 

застосування освітніх програм та агітації; 

- розробка проекту закриття та рекультивації (разом із санацією) заповненої 

території існуючого звалища; 

- добудова полігону ТПВ (відповідно до відкоригованого проекту); 

- модернізація та оновлення парку спецавтотранспорту та іншої техніки для 

санітарного очищення (відповідно до схеми санітарного очищення); 

- придбання необхідної кількості контейнерів, у тому числі для роздільного збору 

ТПВ; 

- облаштування ділянок для встановлення контейнерів; 

- створення умов для миття та дезобробки спецавтотранспорту та контейнерів; 

- розробка та впровадження системи моніторингу та заходів екологічної безпеки 

на полігоні ТПВ; 

- будівництво сучасного сміттєсортувального підприємства. 

 
Електропостачання 

Для забезпечення надійного електропостачання споживачів міста  пропонується 

проведення наступних заходів: 

-   будівництво міні-ГЕС на р. Случ.  



25 
 

-   реконструкція ПС «Баранівка» із встановленням двох трансформаторів, 

проведення будівництва ПЛ «Баранівка – Довбиш» та «Баранівка – Миропіль». 

-  при забудові проектних площадок враховані місця розташування існуючих та 

перспективних повітряних ліній  та  з збереженням  технічних коридорів і 

охоронних зон. 

 

Теплопостачання 

Виходячи з перспективи розвитку сельбищної території м. Баранівка, 

теплопостачання нового багатоквартирного і садибного житлового фонду передбачається 

індивідуальними теплоустановками, а закладів обслуговування – автономними системами. 

За результатами розрахунків розмір необхідного теплового потоку складе 22,72 

МВт. 

Газопостачання 

Для розвитку системи газопостачання міста, проектом пропонується будівництво 4 

ГРП (ШРП), прокладання приблизно 4,5 км розподільчих газопроводів середнього тиску із 

застосуванням сучасних технологій та матеріалів прокладання мереж, що значно зменшує 

капітальні витрати та продовжує термін експлуатації газопроводів. 

За результатами розрахунків витрати газу складуть 34,64 млн.м3/рік. 

 
Інженерна підготовка та захист території 

Гідротехнічні заходи 

На перспективу передбачається виконати наступні гідротехнічні заходи щодо 

інженерної підготовки та захисту  території міста: 

- регулювання русла р. Случ та струмків загальною протяжністю 12,0 км; 

- осушення заплавних територій (розчистка та ремонт осушувальної мережі в 

північно-західній частині міста) на площі 110,8 га (згідно з формою 6б-зем); 

- розчистка ставків, озер і копанок – 9,6 га; 

- благоустрій існуючого пляжу - 0,56 га та влаштування нового площею 0,34 га; 

- благоустрій існуючих дамб захисних – 1,2 км - на лівому березі; 

- влаштування дамб захисних – 1,0 км - на лівому березі (суміщена з 

набережною);   2,2 км - на правому березі; 

- влаштування греблі і водоскиду на ділянці розташування проектної міні ГЕС –

1об’єкт ; 

- ремонт гідротехнічних водопропускних споруд на території міста – 31 об’єкт; 



26 
 

- влаштування відкісної набережної з кріпленням кам’яною накидкою – 1,0 км; 

- підсипка території на площі 5,8 га (в заплаві р. Случ – нижче вул. Набережної – на 

ділянці розташування проектного реабілітаційно-оздоровчого центру); 

- протиерозійні заходи – 30,7 га;  

- рекультивація порушених територій – 4,7 га; 

- ліквідація заболоченостей – 31,7 га;  

- захист від затоплення територій міста – 655,0 га.  

 
Дощова каналізація 

З метою покращення функціонування водовідвідної мережі та забезпечення 

відведення поверхневих стоків у найближчий період пропонується виконати: 

- розчищення водовідвідного каналу (ФОК – р. Случ) – 250 м; 

- прочищення водовідвідного колектору– 240м; 

- прочищення (промивання) зливової каналізації, вул. Соборна (Леніна) – 850 м; 

- прочищення (промивання) зливової каналізації, вул. Соборна (Леніна) – 80 м;  

- прочищення (промивання) зливової каналізації, вул. Соборна (Леніна) – 10 м; 

- прочищення (промивання) зливової каналізації, вул. Звягельська 

(Дзержинського) – 1250 м; 

- прочищення (промивання) зливової каналізації, вул. Звягельська 

(Дзержинського) та вул. Першотравенська – 370 м; 

- прочищення (промивання) дощоприймачів, вул. Звягельська (Дзержинського) та 

вул. Першотравенська – 40 шт.; 

- прочищення (промивання) дощоприймачів, вул. Соборна (Леніна) – 25 шт.; 

- розчистка водовідвідного каналу (перетин вул. Звягельська (Дзержинського) - 

пров. Червоний - вул. Поліська (Кірова) - пров. Софіївський (Котовського) - вул. 

О. Гончара (Горького) - вул. Софіївська (Котовського) – 1000 м; 

- прочищення водовідвідного каналу, вул. Софіївська (Котовського) – 500 м. 

В подальшому після розбудови системи дощової каналізації для забезпечення її 

надійної роботи необхідно також виконувати регулярне прочищення колекторів, 

дощоприймальних, оглядових колодязів, водовідвідних лотків (каналів), як найменше 

один-два рази на рік так, як при їх експлуатації відбувається накопичення значних 

відкладень. Також необхідно проводити ремонт аварійних трубопроводів з заміною 

конструкцій колекторів і колодязів, термін експлуатації яких закінчився. 
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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 міська рада та її виконавчі органи мають керуватися 

генеральним планом під час: 

− підготовки обґрунтованих пропозицій щодо зміни меж міста; 

− 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 плану зонування території міста, 

детальних планів території, іншої містобудівної документації та проектів; 

− організації проведення грошової оцінки земель; 

− розроблення і затвердження місцевих містобудівних програм та програми 

соціально - економічного розвитку міста; 

− організації роботи з проведення оцінки впливу діяльності підприємств, установ та 

організацій незалежно від форм власності на стан довкілля; 

− узгодження питань забудови та іншого використання територій, в яких зацікавлені 

територіальні громади суміжних адміністративно - територіальних одиниць;  

− встановлення на відповідних територіях режиму використання земель, 

передбачених для 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.  

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. 
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Після затвердження у встановленому порядку генерального плану м. Баранівка  

органам місцевого самоврядування із залученням спеціалізованих організацій необхідно 

розробити комплексний пакет проектно-планувальної та іншої документації: 

- детальні плани територій районів перспективного будівництва; 

- детальні плани території спеціалізованих рекреаційних та спортивних об’єктів; 

- план земельно-господарського устрою; 

- проект землеустрою щодо впорядкування території міста; 

- бізнес-план міста та програму соціально-економічного розвитку міста, в яких 

  визначити стратегію маркетингу міста, орієнтовану на створення сприятливого 

  інвестиційного клімату та визначення джерел фінансування, що необхідні для 

  реалізації прийнятих у генеральному плану рішень; 

- спеціалізований проект щодо організації ландшафтної зони в заплаві р. Случ та 

  вздовж її приток – струмків Душнівка та Гнилуша; 

- проект встановлення прибережних захисних смуг водойм з подальшим винесенням їх 

        меж в  натуру та ландшафтним благоустроєм; 

      - техніко-економічне обгрунтування водопостачання міста; 

      - спеціалізовану проектну документацію на реконструкцію і розвиток системи 

водопостачання Баранівки відповідно до рішень генерального плану міста по складу, 

кількості і розміщенню споживачів, встановлення повного складу першочергових і 

перспективних заходів і економічного механізму їх реалізації; 

      -  проект реконструкції каналізаційних очисних споруд; 

      - техніко-економічне обгрунтування каналізації міста; 

      - спеціалізовану проектуї документацію на реконструкцію і розвиток системи 

водовідведення Баранівки відповідно до рішень генерального плану міста по складу, 

кількості і розміщенню споживачів, встановлення повного складу першочергових і 

перспективних заходів і економічного механізму їх реалізації; 

      - схему санітарного очищення району з урахуванням потреб міста;  

      - проект закриття та рекультивації (разом із санацією) заповненої 

        території існуючого звалища; 

      - коригування існуючої схеми газопостачання міста у відповідность до 

        нових навантажень та пропозицій забезпечення стабільності експлуатації схеми;  

Окрім вищезазначеного доцільним є інвентаризація земельних ділянок та розподіл 

прибудинкових територій в мікрорайонах; введення в процес управління містом 

земельного та містобудівного кадастрів.  
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Основні показники 

№ 
п/п Показники Одиниця 

виміру 

Сучасний 
стан 

1.01.2014 р. 

Розрахунковий 
етап 

1.01.2035 р. 
1. Населення тис. чол. 11,9 11,8 
2. Територія в межах населеного 

пункту, всього: 
га 2233,6 2233,6 

 у тому числі:    
 Житлова забудова, всього -  //  - 697,0 804,0 
 у тому числі:    
 − садибна -  //  - 687,0 793,0 
 − багатоквартирна  -  //  - 10,0 11,0 
 Громадська забудова -  //  - 51,0 85,0 
 Виробнича, комунально-складська 

забудова 
-  //  - 124,6 274,0 

 Транспортна інфраструктура, всього -  //  - 118,7 131,8 
 у тому числі:    
 − вулично-дорожньої мережі -  //  - 106,4 119,5 
 − зовнішнього транспорту -  //  - 12,3 12,3 
 Ландшафтно-рекреаційна та 

озеленена територія, всього 
-  //  - 74,8 353,5 

 у тому числі: -  //  -   
 − установи відпочинку -  //  - - 20,0 
 − зелені насадження загального 

користування  
-  //  - 4,5 300,5 

 − зелені насадження спеціального 
призначення 

-  //  - - 33,0 

 − інші зелені насадження -  //  - 70,3 - 
 Водні поверхні -  //  - 39,7 39,7 
 Сільськогосподарські угіддя -  //  - 1034,8 474,0 
 Інші території -  //  - 93,0 71,6 

3. Житловий фонд, всього тис. м2 
кількість квартир 

306,0 
4880 

470,0  
5389 

  у тому числі непридатний житловий 
 фонд 

-  //  -   - - 

 Розподіл житлового фонду за видами  
забудови: 

   

 − садибна -  //  - 273,8 
4157 

428,8 
4526 

 − багатоквартирна  -  //  - 32,2 
723 

41,2 
863 

 Середня житлова забезпеченість 
населення загальною площею 

м2/чол. 25,7 39,8 

4. Нове житлове будівництво, всього: тис. м2 
кількість квартир 

- 164,0 
880 

 у тому числі:     

 − садибне -  //  - - 155,0 
740 

 − багатоквартирне -  //  - - 9,0 
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№ 
п/п Показники Одиниця 

виміру 

Сучасний 
стан 

1.01.2014 р. 

Розрахунковий 
етап 

1.01.2035 р. 
140 

5. Об’єкти громадського 
обслуговування 

   

 − дитячі дошкільні заклади  місць 250 620 
 − загальноосвітні школи  місць 2496 2496 
 − лікарні  ліжок 170 250 
 − поліклініки відвідувань за 

зміну 
500 550 

 − пожежні депо об’єкт  
пожежних 

автомобілів 

1 
3 

2 
6 

6. Вулично-дорожня мережа та 
транспорт  

   

 Довжина магістральних вулиць  км 39,5 41,6 
 Щільність магістральної мережі  км/км2        3,1 2,8 
 Довжина подвійного шляху ліній 

автобусу  
км - 28,6 

 Щільність автобусної мережі   км/ км2 - 2,0 
 Загальний рівень автомобілізації 

 
машин на  
1 тис. чол. 170 315 

 − у тому числі рівень 
автомобілізації легкового 
автомобільного транспорту 

машин на  
1 тис. чол. 147 280 

 Кількість місць постійного 
зберігання автомобілів  
(багатоповерхові гаражі, боксові 
гаражі, відкриті автостоянки): 

машино-місць 9 459 

7. Інженерне забезпечення    
  Водопостачання    
 Сумарний відпуск води: тис. м3/добу 0,70 2,95 
 − питна вода тис. м3/добу 0,70 1,8 
 − технічна вода тис. м3/добу н. д. 1,15 
  Потужність головних споруд  

 питного водопроводу   
тис. м3/добу 0,70 1,8 

 Каналізація    
 Загальне надходження стічних вод тис. м3/добу до 0,30 2,69 
 Сумарна потужність каналізаційних 

очисних споруд 
тис. м3/добу 2,70 2,70 

 Електропостачання    
 Сумарне електричне споживання 

електроенергії 
млн.кВт×годин/ 

рік 
26,10 41,90 

 Потужність джерел покриття 
електроенергії 
 

тис.кВт 10,0 32,0 

 Теплопостачання    
 Потужність централізованих джерел  МВт - - 
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№ 
п/п Показники Одиниця 

виміру 

Сучасний 
стан 

1.01.2014 р. 

Розрахунковий 
етап 

1.01.2035 р. 
тепла, всього  

 Подача тепла, всього МВт - 22,72 

 Газопостачання    
 Споживання газу, всього млн. м3/рік н.д. 34,64 

8. Інженерна підготовка та захист 
території 

   

 Захист території від затоплення га - 655,0 
 Підсипання території га -         5,8 
 Берегоукріплення км -         0,95 
 Захист території від підтоплення га - 2233,6 
 Розчистка русел рік, струмків  км 1,2 12,0 
 Розчистка водойм га - 9,6 
 Ліквідація заболоченостей га - 31,7 
 Протиерозійні заходи га н.д. 30,7 
  Дощова каналізація    
  Дощова каналізація км 4,5 30,1 

  Очисні споруди дощової каналізації одиниць - 5 
9. Санітарне очищення території    
 Обсяги  твердих побутових відходів тис.т/рік 3,87 4,6 
 Сміттєсортувальне підприємство    
    Кількість одиниць - 1 
    Потужність загальна тис. т/рік - 4,6 
 Полігони     
     Кількість одиниць - 1 
     Площа га - 2,62 
 Звалища    
 Кількість одиниць 1 - 
 Площа га 2,6 - 
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