
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА. ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ.

 ВСТУП.
Проект “Генеральний план  села Петрівка-Роменська, Гадяцького

району, Полтавської області.” розроблений ФОП Вітько Олена Леонідівна
на замовлення виконавчого комітету Петрівсько-Роменської  сільської  ради
Гадяцького району Полтавської області, відповідно до рішення десятої сесії
Петрівсько-Роменської сільської ради сьомого скликання від 14 вересня 2018
“Про затвердження Програми забезпечення Генеральних планів сіл: Петрі-
вка-Роменська,  Веніславівка,  Балясне,  Середняки,  Коновалове,  Ветхалівка,
Ручки Петрівсько-Роменської сільської ради”.

Генеральний план є  основним видом містобудівної  документації  на
місцевому рівні, призначений для обґрунтування планування та забудови та
іншого використання території населеного пункту.

 Необхідність виконання даної роботи обумовлена тим, що наявний
генеральний план морально застарів та охоплює не всю територію села, що
за даними кадастрового поділу території України та затвердженими межами
населеного пункту входить в сучасні межі села. Сучасна законодавча база
потребує наявності актуального генерального плану для всіх, без винятку,
населених пунктів для визначення призначення територій та напрямків їх
розвитку з  урахуванням сучасних потреб та з  забезпеченням подальшого
сталого містобудівного та соціально-економічного розвитку населеного пу-
нкту.  Також  необхідність  розробки  викликана  новою  соціально-економі-
чною ситуацією в країні, потребою у територіях для подальшого містобуді-
вного  та  соціально-економічного  розвитку  села,  розвитку  виробничих,
громадських,  сельбищних  та  рекреаційних  зон,  транспортно-комуніка-
ційних зв’язків та інженерних мереж.

 Генеральний план — документ, який визначає просторовий розвиток
населеного пункту, задає напрямок стратегії його розвитку.

Мета  розробки  генерального  плану – визначення  перспективного
соціально-економічного  та  територіального  розвитку  села  Петрівка-
Роменська  з забезпеченням його оптимальних параметрів для подальшого
розвитку,  створення сприятливих умов для залучення інвестицій,  шляхом
відповідного  зонування  територій,  встановлення  меж  села  Петрівка-
Роменська,  впорядкування  територіально-планувальної  організації,
вдосконалення інженерно-транспортної інфраструктури села. 

У проекті визначені:
- межі села;
- прогноз чисельності та структури населення;
- обсяги та розміщення нового житлового будівництва;
- території для розвитку виробництва;
- території для розвитку туризму та рекреації;
- заходи по охороні навколишнього середовища;
- сучасний стан та перспективи господарського комплексу села;
- інженерне обладнання території;



- інженерна підготовка та захист території;
- розвиток транспорту та  вулично-дорожна мережа;
- архітектурно-планувальна організація території тощо.

Проектні  рішення  прийняті  відповідно  до  чинного  законодавства
України в галузі містобудування та державних будівельних норм: 

- Закону України  “Про регулювання містобудівної  діяльності”  від
17.02.2011 р. № 3038-VІ;

- Земельного Кодексу України від 25.10.2001 р. № 2768 – ІІІ;
- Водного Кодексу України від 06.06.1995 р №213/95-ВР;
- ДБН Б.2.2-12:2019 “Планування та забудова територій”;
- ДБН 1.1- 15:2012 “Склад та зміст генерального плану населеного

пункту”;
- “Державні  санітарні  правила  планування  та  забудови  населених

пунктів”, затверджені наказом Міністерства охорони здоров’я України від
19  червня  1996  р.  №173;ДБН  Б.2.4-3-95.  Генеральні  плани  сільсько-
господарських підприємств;

- ДСТУ Б Б.1.1-17:2013 “Умовні позначення графічних документів
містобудівної документації”;

- інші чинні нормативні документи.
При  розробці  проекту  генерального  плану  були  враховані  раніше

розроблені проектні матеріали та програми, зокрема: 
- cхема планування території Полтавської області, 2012 р. виконані

інститутом „Діпромісто”;
- проект районного планування Гадяцького адміністративного району

Полтавської  області”,  розробленого Державним проектним інститутом по
плануванню і забудові міста “Харківпроект” в 1980 році.

Відповідно  Закону  України  «Про  регулювання  містобудівної  дія-
льності», генеральний план сіл безтерміновий. Розрахунковий етап складає
-20-25 років. 

Затверджені відповідно до чинного законодавства, генеральний план
є  обов’язковим  документом  для  всіх  організацій,  установ,  фізичних  та
юридичних осіб, які здійснюють будівництво або іншу містобудівну дія-
льність на території населеного пункту.

АНАЛІТИЧНА ЧАСТИНА.
 Загальні дані про населений пункт.
Село  Петрівка-Роменська  розташоване  на  території  Гадяцького  ра-

йону Полтавської області, згідно із класифікацією ДБН Б.2.2-12:2019, від-
носиться  до  групи  великих  сільських  населених  пунктів,  входить  у
структуру  первинної  системи  розселення   —  Петрівсько-Роменської
об'єднаної територіальної громади з центом – село Петрівка-Роменська, на
відстані 18,0 км по дорогам загального користування від районного центру



міста Гадяч та 135 км по автомобільним шляхам загального користування
від обласного центру міста Полтава.

До Петрівсько-Роменської  об'єднаної  територіальної  громади,  окрім
села Петрівка-Роменська, також входять села Веніславівка, Балясне (Петрі-
всько-Роменська сільська рада), Березова Лука, Ліхопілля, Мелешки (Бере-
зоволуцька  сільска  рада),  Середняки,  Ветхалівка,  Коновалове  (Середнякі-
вська сільська рада) та Ручки (Ручківська сільська рада). 

На 01.01.2019 року населення села Петрівка-Роменська складало 2405
осіб.

Площа села складає 807,6 га.
Житлова забудова села представлена індивідуальними садибними жи-

тловими будинками, багатоквартирними одноповерховими житловими буди-
нками з  присадибними ділянками (зблокована житлова забудова)  та бага-
токвартирною багатоповерховою секційною забудовою.

Підприємства  обслуговування села  представлені  школою,  дитячими
дошкільними  закладами,  будинками  культури,  площинними  спортивними
спорудами та ігровими майданчиками, амбулаторією загальної практики сі-
мейної медицини, аптекою, поштою,  адміністративними будівлями управлі-
ння громадою, магазинами та підприємствами громадського харчування, то-
що.

Село  має  розвинуте  промислове  та  сільськогосподарське  виробни-
цтво. На території села розташована Веніславівська дільниця бази матері-
ально-технічного забезпечення НГВУ “Полтаванафтогаз” ПАТ “Укрнафта”,
що є містоутворюючим підприємством;  ТОВ “Бурінтехсервіс”, ТОВ “Гадя-
цька Нива”, ТДВ “Гадяцький елеватор”, ТОВ АПК “Хліброб”, та ін. На те-
риторіях села розміщені виробничі та складські об'єкти ФОП Олексенко та
ФОП Уманцев, функціонує будівельний двір. Біля західної межі села розта-
шований цегельний завод (на даний момент не працює).

Основна  частина  села  розташована  на  правому  березі  річки  Хорол
(правий приток річки Псел), інша частина (колишнє село Загребелля) розта-
шована на лівому березі. Частини села з'єднані автомобільним та залізни-
чним мостами через річку.

До села з південного та західного боків боку прилеглі лісові масиви,
що  знаходяться  у  підпорядкуванні  Краснолуцького  лісництва  ДП  “Гадя-
цький  держлісгосп”.  Безпосередньо  до  південних  меж  села  прилегле
заповідне урочище місцевого значення “Забрід” загальною площею 228,0 га.
Водні об'єкти села та біля його меж представлені річками Хорол та Татарка,
а також  ставками і копанками в межах населеного пункту. Село має потуж-
ний рекреаційно-туристичний потенціал.

З мережею автомобільних доріг село Петрівка-Роменська пов'язане за
допомогою автомобільної дороги територіального значення Т 1715 “Лохви-
ця - Гадяч — Охтирка — Велика Писарівка, що проходить вздовж північної
межі села.  Через населений пункт також проходять інші обласні та районні
автомобільні дороги місцевого значення:

- О1702030 “Сергіївка — Петрівка-Роменська — Комишня”;



- О1702033 “Середняки — Петрівка-Роменська”;
- С170240 “Петрівка-Роменська — Загребелля”.
Через село проходить залізниця. В межах села розташована залізни-

чна станція “Веніславівка”.
Транспортний зв’язок села Петрівка-Роменська з іншими населеними

пунктами Петрівсько-Роменської об'єднаної територіальної громади, район-
ним та  обласним центрами здійснюються автомобільним транспортом по
автомобільним  дорогам  загального  користування  та  залізничним  транс-
портом. Через село проходить три маршрути автобусного сполучення, які, в
тому числі, виконують роль внутрішнього транспорту.

Комунальні  підприємства  та  об’єкти  села  представлені  житлово-
комунальним  підприємством  села  Петрівка-Роменська,  яке  опікується  га-
зовими, водопровідними та каналізаційними мережами села, вивозом сміття
з  території  населеного  пункту,  на  території  села  розташовані  його
адміністративні, виробничі і підсобні будівлі, в південній частині села роз-
ташовані  очисні  споруди  побутової  каналізації  села  Петрівка-Роменська,
скидання зворотніх вод здійснюється в річку Татарка. Вздовж вулиці Покрі-
вська розташоване діюче кладовище, частина житлових будинків села по-
трапляє в СЗЗ від кладовиша. По вул. Качанівській, 12 розташований поже-
жно-рятувальний  підрозділ  на  один  пожежний  автомобіль.  Вивіз  сміття
здійснюється комунальним підприємством на паспортизоване місце видале-
ння відходів, що розташоване поблизу західної межі населеного пункту на
нормативній  відстані  від  житлової  забудови  села  та  прирівняних  до  неї
об’єктів, в селі обладнані майданчики контейнерів для сміття, впроваджує-
ться система роздільного збору відходів.

Село  електрифіковане,  газифіковане.  Багатоквартирна  секційна
житлова забудова повністю забезпечена централізованим водопостачанням
та  водовідведенням.  Значна  частина  садибної   забудови  забезпечена
централізованою  системою  водопостачання.  Централізоване
водовідведення  в  межах  садибної  житлової  забудови  відсутнє.
Господарсько-питне  водопостачання  житлової  забудови  здійснюється  від
артезіанських  водних  свердловин,  що  розташовані  в  межах  села.
Водопровід  прокладений  по  головній  вулиці  села  з  відгалуженнями  на
прилеглі вулиці.

Газопостачання  села  здійснюється  від  ГРС  “Веніславівка”,  що
розташована в західній частині села та від ГРП та ШРП в межах села, газ
використовується  для  комунально-побутових  потреб  (опалення,  гаряче
водопостачання, приготування їжі).

Теплопостачання  житлової забудови села здійснюється за допомогою
локальних  джерел  —  котлів  на  газу  та  твердому  паливі,  електричних
опалювальних  приладів.  В  межах  багатоквартирної  секційної  житлової
забудови прокладені мережі централізованого теплопостачання, що раніше
здійснювалося від котельної по вул. Козака Володимира, але на даний час
централізоване  теплопостачання  не  здійснюється.  Опалення  квартир
відбувається від індивідуальних газових котлів.



Електропостачання  споживачів  села  Петрівка-Роменська
здійснюється  від  підстанції  ПС  110/35/10  кВ  “Петрівка-Роменська”,  за
допомогою КТП та електричних повітряних мереж 10кВ. Значна частина
повітряних  електричних  мереж  та  деякі  з  КТП  на  території  села
потребують заміни.

Стисла історична довідка.
До 1935 року село називалось Петрівка. З 1935 року- офіційна назва –

Петрівка-Роменська.
Перші відомості про Петрівку зустрічаються в історичних джерелах

початку ХУІІ ст., зокрема  на унікальній карті Г.Л. де Боплана.
Поселенцями були втікачі від польської шляхти та козаки. Село нале-

жало до Гадяцького замку,  ним почергово володіли полкові  писарі  Сидір
Раєвський, Стефан Залєсний,  гетьман Іван Скоропадський. 

Під час Північної війни  у цій місцевості велись бої із шведами, про
що свідчили кургани навколо  села .

За народними переказами  історія назви села така :  на високому бере-
зі  річки Хорол жили два  брати Петро та Сергій.  Одного разу вони дуже
посварились і тоді Сергій відселився від брата і заснував с. Сергіївку (суча-
сне с. Краснознаменка з 1923 року), а Петро Залишився на місці і  заснував
своє село Петрівку.

Але люди на цій території, очевидно, проживали значно раніше. Про
це свідчать знахідки праці первісних людей- кам"яна  сокира та металеві
наконечники стріл, списів  та  вироби з кісток, що  були виявлені на околи-
цях цих сіл.

Село має славні  традиції, визначні етапи у своєму  розвитку, важливі
історичні події.

Частина жителів села безпосередньо брали участь у Вітчизняній війні
1812 року.

Реформа 1861 року ще більше розорила селян, довго зберігалась їх
залежність  від  поміщиків,  вони  десятки  років  викупляли  свої   клаптики
землі  і свою волю. 

 На початку ХХст. 230 чоловік виїхало на Амур ("Зелений  клин") та
в Семиріченську губернію ( Середня Азія).

У кінці 90 років ХІХ ст. через село пройшла залізна дорога, виникла
станція "Венеславівка" та  шосейна  дорога Лохвиця- Гадяч.  Саме цими
дорогами добиралась до Зеленого Гаю у м. Гадяч Леся Українка.

Поступово  село росло, до 1917 року у ньому було  200 дворів.
Не обминуло села революція 1905-1907 років. Про неї селянам роз-

повідав Барановський Кузьма, який працював  у м. Харкові, але часто жив у
селі, вів революційну роботу, створив гурток, розповсюджував листівки.

За збереженням і розповсюдження нелегальної літератури  Михайле-
нка Михайла Івановича  в  кандалах відправили на довічну каторгу  в Сибір.

У  1917  році  виникли  перші  органи  радянської  влади.  Головою
ревкому був  Павленко Іван. Активну роботу в цей час проводили Онищенко
Онисій Якович, Лядський Феодосій Юхимович, Кирилко Василь Михайло-



вич. Зінченко Андрій Трифонович, Лагодівець Єгор Олександрович, Зінче-
нко Сергій Іванович, Христинко Михайло та інші.

Пережило село і громадянську війну. Остаточно  радянська влада  бу-
ла встановлена в грудні 1919 року.

З  1927  року  проводилась   колективізація.  З  1  січня   1932  року
створена і  розпочала роботу Веніславівська МТС, яка у 1941 році обслу-
говувала 37 колгоспів.

Чорним крилом над селом пройшли  два роки окупації  ( 12.09.1941-
12.09.1943р.) Не повернулись з фронту близько 200 односельців.

Діяли партизанські групи Боровика та Борсука. На околиці села в ур-
очищі Докалово  гітлерівці  та поліцаї розстріляли  75  мирних жителів.

У кінці 40 та на початку 50 років село відбудовувалось.
З  початку 60-х років воно почало  інтенсивно  розширюватись і  роз-

виватись  у зв'язку  з відкриттям родовищ нафти та газу, конденсату  на те-
риторії сільської ради та навколишніх сіл.

Зараз село Петрівка-Роменська є сучасним сільським населеним пу-
нктом  в  якому  розвивається  промисловість  та  сільськогосподарське  ви-
робництво і є всі умови для розвитку рекреаційної діяльності.

Попередній генеральний план “Проект планировки и застройки села
Петровка-Роменская, колхоз   “Зоря комунізму”, Гадячского района, Полта-
вской області” для села Петрівка-Роменська був розроблений Полтавським
філіалом УДПІ “Міськбудпроект” у 1977 році.

Більшість положень попереднього генерального плану не були реалі-
зовані:  не  був  створений  новий  громадський  центр  на  розі  вулиць
Покровської   та  Соборної  в  складі  універмагу,  спортивного  ядра,  інших
громадських  будівель  і  споруд;  на  місці  розміщення  запланованих  бага-
топоверхових житлових будинків була збудована загальноосвітня школа; те-
риторія, що передбачалася для перспективного розміщення виробництва бу-
ла зайнята садибною житловою забудовою. Також не справдилися прогнози
щодо кількості населення села на розрахунковий період (3800 осіб).

Природні та інженерно-будівельні умови.
В фізико-географічному відношенні село Петрівка-Роменська розта-

шоване  в  межах  Роменсько-Гадяцького  району  Північно-Полтавської  ви-
сочиної  області  Лівобережно-Дніпровського  краю  в  лісостеповій  зоні
Східно-Європейської  рівнини  та  приурочена  до   першої  та  другою
надзаплавних терас р. Хорол.

Відповідно  до  кліматичного  районування  територія  села  розташо-
вана  в  І-му  (Північно-західному)  кліматичному  районі  (рис.1  “Архі-
тектурно-будівельне  районування  території  України”,  ДСТУ  НБВ.1.1-
27:2010).  Точкою  для  відстеження  кліматичної  ситуації  прийняте  місто
Полтава.

Клімат  атлантично-континентальний  з  помірним  зволоженням,  що
характеризується  теплим  літом  і  тривалою,  відносно  суворою  зимою.
Характеристика кліматичних умов, основних метеорологічних показників,
необхідних для обґрунтування й прийняття планувальних рішень наведена



за  даними  багаторічних  спостережень  по  метеостанції   “Полтава”  (160
мБС), з урахуванням вимог ДБН В.2.5-20-2018.

Температура повітря:                        - середньорічна + 6,5 ºС,

- абсолютний мінімум – 35 ºС,

- абсолютний максимум + 37 ºС.

Розрахункова температура:                   

- температура найхолоднішої п’ятиденки           -23°С;

- середня температура найхолоднішого місяця   -5,4°С;

- середня температура за опалювальний період  -1,9°С;

- тривалість опалювального періоду  - 193 доби.
Відносна вологість повітря становить в середньому 74 %, найменша

вона у травні (61 %), найбільша – у грудні (88 %).
У  геоструктурному  відношенні  територія  розташована  в  межах

центрального грабена Дніпрово-Донецької западини.
Територія  проектування  знаходиться  в  межах середньодніпровської

лівобережної  слабохвилястої  рівнини,  де  широко  розповсюджені
четвертинні та пліоценові тераси Дніпра та його притоків.

В гідрогеологічному відношенні територія відноситься до південної
частини Дніпровсько-Донецького артезіанського басейну.

Перші  від  поверхні  водоносні  горизонти  і  комплекси  розміщені  у
алювіальних і озерно-алювіальних антропогенових відкладах надзаплавних
терас  і  заплав  річок  і  середньо-антропогенових  флювіогляціальних
відкладеннях.  Піски  з  прошарками  супісків,  суглинків  і  глин,  в  нижній
частині з галькою і гравієм. Глибина залягання складає від 3 до 8 метрів.

Основні  водоносні  горизонти  розташовані  у  відкладах  харківської
світи олігоцену і  антропогенових алювіальних відкладах.  Піски,  місцями
алевроліти  і  аргіліти,  піски з  лінзами і  прошарками суглинків,  супісей і
глин.

Централізоване  водопостачання  здійснюється  з  водоносних
комплексів,  що  розташовані  в  бучаксько-канівських  та  сеноман-
нижньокрейдових  відкладах.  Водомвміщувачими  породами  є  кварцеві
мілкозернисті  та  середньозернисті  піски.  Води  напірні.  За  хімічним
складом гідрокарбонатно-хлоридно-натрієвого  типу  з  мінералізацією 0,3-
1,0 г/л. В бактеріологічному відношенні здорові.

За  гідрологічним  районування  територія  села  Петрівка-Роменська
входить до Сульсько-Ворсклинської підобласті Лівобережної Дніпровської
області  достатньої водності.  Гідрографічну мережу району проектування
представляє р. Хорол (права притока річки Псьол), річка Татарка (Татари-
на)(права  притока  річки  Хорол),  ставки  і  копанки на  території  села.  Рі-
вневий режим типовий для рівнинних річок — висока весняна повінь, ни-
зька  літня  межень,  що  порушується  дощовими  паводками.  Підняття  рі-
вневого режиму спостерігається у першій половині квітня з інтенсивністю
0,5 — 1,8 м/добу.



Природно-оздоровчі ресурси на території села та біля його меж пред-
ставлені лісовими масивами та водними об’єктами.

Згідно природно-сільськогосподарського районування територія села
відноситься  до  Лівобережної  степової  зони.  Ґрунти  села  Петрівка-
Роменська представлені чорноземами глибокими малогумусними карбонат-
ними,  чорноземами  глибокими  малогумусними  вилугуватими,  лучними
глибоко-слабосолонцюватими ґрунтами та болотними ґрунтами в заплаві
річки Хорол. 

Корисні  копалини в  районі  розташування села Петрівка-Роменська
представлені газоконденсатними та газонафтоконденсатними родовищами,
покладами торфу та глини.

В проекті генерального плану проведена інженерна-будівельна оцінка
території  базована,  головним  чином,  на  вартості  освоєння  земель
населеного пункту та впливу зовнішніх факторів при експлуатації будівель і
споруд на них.

Відповідно до схеми “Інженерно-геологічного районування України”,
село  Петрівка-Роменська  відноситься  до  території  середньої  складності
будівельних умов освоєння. 

В  плані  сейсмічної  характеристики  територія  відноситься  до
несейсмічної  зони  –  5  балів,  (Карта  ОСР  2004-А  Украины,  ДБН  В.1.1-
12:2006  “Строительство  в  сейсмических  районах  Украины”).  Проте,  при
проектуванні  та будівництві  особливо відповідальних об’єктів та споруд,
що  мають  коефіцієнт  надійності  по  відповідальності  не  менше  1,2  (у
відповідності  з  ГОСТ  27751-88),  пошкодження  чи  руйнування  яких  під
впливом землетрусу може призвести до надзвичайних ситуацій державного
рівня,  слід  користуватися  картою ОСР-2004-С,  відповідно  якої  територія
знаходиться у 6-бальній зоні. 

Стан навколишнього середовища.
Основними  чинниками  негативного  впливу  на  навколишнє

середовища  села  є  робота  промислових  та  сільськогосподарських
підприємств, діяльність комунальних об’єктів.

На  стан  атмосферного  повітря впливають  викиди  підприємств
видобувної промисловості, що розташовані в межах села. Організованими
джерелами викидів на них є ємності з легкозаймистими та сільнодіючими
отруйними речовинами (запобіжні  клапани),  обладнання на  промислових
газопроводах та ГРС. 

Від  залізничного  транспорту  в  атмосферу  здійснюються  викиди
забруднюючих речовин від дизельних двигунів.

Елеватири та зерносклади є джерелом викидів пилу зернового.
Також  значний  вплив  на  атмосферне  повітря  має  автомобільний

транспорт (в тому числі тарнзитний), що рухається територією села.
Джерелами шумового забруднення на території села є залізничний та

автомобільний  транспорт,  діяльність  обладнання  підприємств  та  робота
КТП. Залізничний транспорт є також джерелом вібраційного забруднення.



Факторами електромагнітного забруднення є робота електричної під-
станції та башти мобільного зв’язку.

Негативний вплив на ґрунтові води та водні об’єкти може  здійснює-
ться за рахунок неконтрольованого використання мінеральних та добрив в
сільському господарстві з подальшим просочуванням через ґрунт або зми-
ванню з полів в водні об’єкти ґрунтовими водами, просочування в ґрунтові
води патогенної мікрофлори та інших шкідливих речовин з території кла-
довища. Негативним фактором для водних об’єктів є відсутність на тери-
торій села дощової каналізації.

Забруднення ґрунтів відбувається за рахунок діяльності кладовища та
вигрібних  ям.  Фактором  вторинного  забруднення  є  осідання  на  грунтах
шкідливих речовин, що виділяються в атмосферне повітря.

На території села Петрівка-Роменська та на прилеглих до нього тери-
торіях наявні санітарно-гігієнічні, інженерно-геологічні та планувальні фа-
ктори,  які  створюють  незадовільні  умови  для  проживання  населення  та
певні обмеження для розвитку села, що потребує додаткових заходів та ко-
штів при подальшому освоєнні території.

ПЛАНУВАЛЬНІ ОБМЕЖЕННЯ НА ТЕРИТОРІЇ СЕЛА ПЕТРІВКА-
РОМЕНСЬКА

ТА ПРИЛЕГЛИХ ТЕРИТОРІЯХ.
Об’єкти Нормативна

СЗЗ,
охоронна
зона (м)

Діючі 
нормативні
документи

Веніславівська  дільниця  бази
матеріально-технічного  забез-
печення НГВУ “Полтаванафто-
газ”  ПАТ  “Укрнафта”  (вул.
Покровська, 108) 

1000 м Додаток, 4, 7 ДСП №173;

Веніславівська  дільниця  бази
матеріально-технічного  забез-
печення НГВУ “Полтаванафто-
газ”  ПАТ  “Укрнафта”  (вул.
Вокзальна),  відкриті  склади
негорючого обладнення

50 м Додаток, 4, 6 ДСП №173;

ТОВ “Бурінтехсервіс” 100 м Додаток, 4, 6 ДСП №173;
Підприємства  Гадяцької  рай-
споживспілки “Хлібзавод”

50 м Додаток, 5 ДСП №173

ТОВ “Гадяцька Нива” (елеватор) 100 м Додатки, 4,5,6 ДСП №173
ТДВ  “Гадяцький  елеватор”
(склади зерна)

50 м Додатки, 4,5,6 ДСП №173

Будівельний  двір  (склад
будівельних матеріалів)

50 м Додаток, 5 ДСП №173



ТОВ  АПК  “Хлібороб”  (хлі-
бопікарня)

50 м Додатки, 4,5 ДСП №173

Склади  негорючого  сільсько-
господарського  обладнання 

50 м Додатки, 5,6 ДСП №173

ГРС “Веніславівка” (без одори-
заційної установки з меркапта-
нами)

100 м Стаття 11 ЗУ “Про правовий
режим земель охоронних зон
об’єктів  магістральних
трубопроводів”

Магістральні та промислові га-
зопроводи  та  конденсато-
проводи (від осі трубопроводу
в обидва боки)

100 м, 150 м Стаття 11 ЗУ “Про правовий
режим земель охоронних зон
об’єктів  магістральних
трубопроводів”

АЗС та АГЗП 50 м,100 м п.  5.32,  додаток,  4  ДСП
№173

Залізниця 100 м п. 5.20,  ДСП №173
Звалище ТПВ 500 м Додаток, 4 ДСП №173
Діючі кладовища 300 м  Додаток,  4  ДСП  №173;

ДСанПіН 2.2.2.028-99
Очисні  споруди  побутової
каналізації

200 м Додаток, 12 ДСП №173;

Прибережні  захисні  смуги
водних об’єктів

25  м,  50  м,
100 м

Водний кодекс 
ст.88

Перший  пояс  санітарної
охорони  водозабірних
свердловин

Перший  пояс  санітарної
охорони водонапорних башт

30 м

15 м

п. 15.2.1.1 ДБН Б.2.5-74:2103
«
Водопостачання. Зовнішні 
мережі та споруди»;
п.3.1.1.,  5.1.,  п.  6.1.1
“Положення  про  порядок
проектування та експлуатації
зон  санітарної  охорони
джерел  водопостачання  та
джерел  господарсько-
питного водопостачання”;

ЛЕП  110,0 кВ
           35,0 кВ
           10,0 кВ
           0,4кВ

КТП

20 м
15 м
10 м
2 м

3 м

п.5,8,9  Правил  охорони
електричних мереж

Охоронні зони ГРП та ШРП 10м, 15 м ДБН В.2-20-2001
Табл. 8

При розміщенні будівель і споруд на території села необхідно також
дотримуватися нормативних протипожежних розривів між ними та навколи-



шніми об’єктами, відповідно до розділу 15 ДБН Б.2.2.-12:2019 “Планування
та забудова територій”.

Висновки, наявні проблеми та задачі функціонально-планувальної
організації села Петрівка-Роменська.

Проаналізувавши ситуацію, що склалася на території села Петрівка-
Роменська, можна виділити ряд недоліків існуючої планувальної структури
та функціонального зонування населеного пункту, на подолання  яких бу-
дуть направлені рішення генерального плану. А саме:

- необхідно впорядкувати межі села Петрівка-Роменська, в тому числі,
відповідно до сучасного землерозподілу та сформованим земельним діля-
нкам (землі лісового господарства,  ділянки виділені під товарне сільсько-
господарське виробництво та особисте селянське господарство, інші діля-
нки, що частково потрапляють в межі населеного пункту, тощо). Також, від-
повідно до побажання замовника, пропонується включити в межі села тери-
торії на захід та південь від існуючих меж з метою включення в межі села
цегельного  заводу,  додаткових  сільськогосподарських  територій  та
озеленених територій з метою розміщення на них рекреаційних закладів; те-
риторій вздовж річки Хорол з метою організації рекреаційних зон вздовж
водного об’єкту;

- необхідно провести структуризацію сельбищної зони з визначенням
ділянок під нове будівництво;

- розширення та впорядкування рекреаційної зони села, в тому числі
за рахунок територій на правому березі річки Хорол;

-  поліпшення культурно-побутового обслуговування мешканців села
та об’єднаної  громади  шляхом будівництва об'єктів обслуговування, яких
не вистачає;

-вдосконалення  вулично-дорожньої  мережі  села  шляхом визначення
червоних ліній існуючих основних та проектних вулиць;

- прокладання нових проїздів до існуючих та проектних об'єктів;
-  забезпечення найсприятливіших умов для ведення всіх форм під-

приємницької діяльності, в тому числі туристичної;
-  забезпечення  найсприятливіших  умов  для  ведення  всіх  форм  сі-

льськогосподарської діяльності;
- зменшення санітарно-захисної зони підприємства І класу санітарної

класифікації до 100 м (ІV клас) шляхом  винесення з території промислових
об’єктів процесів і обладнання, ємностей зберігання небезпечних речовин,
що є факторами віднесення підприємства до І класу;

- поступове припинення діяльності діючого кладовища вздовж вулиці
Покровської, що розташоване у безпосередньої близькості до житлової забу-
дови з поступовим зменшенням санітарно-захисної зони кладовища до 100
м;

- визначення місця розташування нового кладовища на нормативній
відстані від житлової забудови та прирівняних до неї об’єктів;

- здійснення заходів щодо інженерного обладнання населеного пункту,
визначення комунікацій, які потребують ремонту та заміни.



ОБГРУНТУВАННЯ ТА ПРОПОЗИЦІЇ.
Обґрунтування та пропозиції по стратегії соціально-економічного

розвитку села Петрівка-Роменська.
Прогноз  розвитку  структури  господарства  с.  Петрівка-Роменська

ґрунтувався на показниках економічного розвитку Полтавської області, Га-
дяцького району,  Петрівсько-Роменської  сільської  ради,  матеріалах Схеми
планування Полтавської області. При цьому до уваги брались особливості
розвитку  та  функціювання  окремих  галузей  господарства,  розміщення
населеного пункту, прогнозна чисельність і структура населення села.

Були розглянуті  оптимістичний,  песимістичний  та  проміжний варі-
анти розвитку села. В основу генплану був покладений проміжний варіант
за яким за умови сприятливого розвитку подій, у результаті істотної транс-
формації господарського комплексу, село має спеціалізуватися у харчовій,
будівельній,  хімічній  та  видобувній промисловості  (підприємства  та  про-
цеси  IV-V  класу  шкідливості),  на  виробництві  і  переробці  с/г  продукції
(рослинної та тваринницької), на наданні торгівельно-побутових та рекреа-
ційних послуг.

Проектом визначені території  промислової зони, де доцільно розмі-
щувати нові виробництва або перепрофілювати існуючі виробничі потуж-
ності. Розвиток виробничої бази села передбачається як у межах існуючої
виробничої зони за рахунок реконструкції виробничих потужностей та за
рахунок нових територій, зокрема, визначені території під розробку глиня-
ного кар’єру біля існуючого цегельного заводу та території під розміщення
тваринницького підприємства ІІІ класу шкідливості в східній частині села.

Частина  існуючих  підприємств  села  розташована  без  дотримання
необхідної санітарно-захисної зони до житлової забудови та прирівняних до
неї об'єктів. Розміри санітарно-захисної зони можуть бути зменшені, коли в
результаті розрахунків та лабораторних досліджень, проведених для району
розташування підприємства буде встановлено, що на межі житлової забу-
дови та прирівняних до неї об'єктів концентрації шкідливих речовин у атмо-
сферному  повітрі,  рівні  шуму,  вібрації,  ультразвуку,  електромагнітних  та
іонізуючих випромінювань, статичної електрики не перевищуватимуть гігіє-
нічні нормативи. (Дані дослідження виконують спеціалізовані установи та
організації). Також можливе використання частини території існуючих під-
приємств для організації санітарно-захисної зони шляхом висадки зелених
насаджень спеціального призначення з боку житлової забудови та прирівня-
них до неї об'єктів.

Конкретизація доцільності розміщення нових, реконструкції або пере-
профілювання  тих  або  інших  виробничих  підприємств  проводиться  на
подальших етапах проектування (при розробленні ДПТ, планів забудови).

З  реалізацією  положень,  закладених  в  генеральному  плані,  щодо
подальшого розвитку села, як центру об’єднаної територіальної громади з
будівництвом нових об’єктів громадського обслуговування збільшиться по-



треба у працівниках сфери громадського, соціального та медичного обслу-
говування.

Також в селі доцільно розвивати рекреаційну діяльність, направлену
на забезпечення рекреаційними послугами жителів громади та  інших ре-
гіонів. Розвиток рекреаційної галузі передбачається за рахунок розміщення
нових рекреаційних закладів.

З реалізацією пропозицій по розвитку виробничого  комплексу села,
системи  громадського  обслуговування,  розвитку  рекреаційної  діяльності
можливо  створення  близько  130-140  нових  робочих  місць.  Реалізація
прийнятого варіанту вимагає ініціативи та значних організаційних зусиль з
боку  управлінських  структур.  Пріоритетного  значення  серед  проектів
інвестиційної діяльності мають набути ті, що безпосередньо відповідають
завданням інноваційного варіанту розвитку промислового комплексу села.

Реалізація планової діяльності сприятиме збільшенню містоутворюю-
чої  групи  населення,  що  відображене  у  розрахунках  перспективної  кі-
лькості населення села.

Чисельність населення.
Чисельність  населення  села  Петрівка-Роменська  на  01.01.2019  р.

складала 2405 чоловік.
За статистичними даними, наданими замовником, за природним рухом

населення  смертність  в  селі  перевищує  народжуваність.  Відбувається  по-
ступове  зменшення населення  села,  що відповідає  загальній  тенденції  по
країні.

Місця  прикладання  праці  жителів  села  Петрівка-Роменська,  в
основному, розташовані як в межах села, але частина населення працює в
інших населених пунктах, зокрема, в районному центрі м. Гадячі, що розта-
шований на відстані близько 18  км на схід. 

Передбачити всі нюанси розвитку села в нових економічних умовах та
постійних змінах економічного та соціального становища, яке відбувається
в Україні,  практично неможливо,  тому,  враховуючи територіальні  можли-
вості села, перспективна чисельність села визначається на основі розраху-
нку методом трудового балансу, який враховує розширення існуючих та бу-
дівництво  нових  виробничих  об'єктів,  зокрема,  в  галузі  сільсько-
господарського виробництва, а також розвиток рекреаційної галузі.

При  встановленні  перспективної  чисельності  зайнятих  в  галузях
господарського  комплексу  села,  розрахунки  проводилися  на  основі  зага-
льновизнаних європейських критеріїв секторного підходу віднесення орга-
нізацій, підприємств, закладів, установ та домогосподарств до первинного
(І), вторинного (ІІ) та третинного (ІІІ) секторів економіки та з урахуванням
місцевих тенденцій розвитку сільських населених пунктів за останні роки.

Передбачається, що відсоток містоутворюючої групи з розширенням
діяльності підприємств збільшиться, натомість, кількість осіб, що зайняті в
лише особистому господарстві  на розрахунковий період зменшиться.

Для розрахунків на розрахунковий етап за генеральним планом села
Петрівка-Роменська за  прогнозом приймається 2650 чоловік   населення.



Цілі  і  задачі  територіального  планування  села  Петрівка-
Роменська.

Основними  цілями  територіального  планування  є  створення
сприятливого  середовища  життєдіяльності  і  сталого  розвитку  населеного
пункту,  забезпечення  екологічної  і  техногенної  безпеки,  збереження  при-
родної і культурної спадщини.

При розробці загальної концепції соціального і територіального роз-
витку села Петрівка-Роменська визначені наступні напрямки:
 коригування меж території села відносно виділених земельних ділянок,

що прилеглі до існуючих меж села за даними кадастрового розподілу;
 збільшення території села з встановленням нових меж з включенням в

межі населеного пункту частини території, що зараз перебуває за межа-
ми населених пунктів та частини території Сергіївської територіальної
громади (за даними ІКК) — територія вздовж річки Хорол (правий бе-
рег)  в  районі в'їзду в село з  автодороги Т1705, що за даними земле-
впорядної документації відноситься до села Петрівка-Роменська; 

 розвиток промислового і сільськогосподарського виробництва на тери-
торії села;

 розвиток об'єктів по виробленню електроенергії з альтернативних дже-
рел (вітро- та сонячні електростанції);

 намічаються  заходи  щодо  удосконалення  розселення  і  організації  ку-
льтурно-побутового  обслуговування,  розвитку  транспортних  та  інже-
нерних комунікацій з розрахунком місткості, потужності і обґрунтуван-
ням розміщення відповідних об'єктів;

 прогнозується проектна кількість населення;
 визначаються перспективи розвитку і  раціональне розміщення рекреа-

ційних об'єктів;
 передбачаються заходи щодо охорони навколишнього середовища.

З  метою  забезпечення  більш  ефективного  використання  земель
населеного пункту,  залучення інвестицій,  перспективного збільшення кі-
лькості  робочих  місць  і  створення  сприятливих  умов  для  проживання
генеральним  планом  передбачається  організація  наступних  функ-
ціональних зон:  громадського обслуговування;  виробничої;  зони  с/г  під-
приємств;  комунальної;  інженерної  інфраструктури;  житлової;  рекреа-
ційної, ландшафтно-рекреаційної; транспортно-комунікаційної.

Житловий фонд.
Сучасна державна містобудівна політика орієнтована на стратегію, що

направлена на поліпшення умов життя населення.
Житловий  фонд  села  Петрівка-Роменська  складають  індивідуальні

садиби, домогосподарства багатоквартирної одноповерхової забудови з при-
садибними  ділянками  та  багатоквартирні  секційні  житлові  будинки  2-4
поверхи. 

Площа присадибних ділянок від 0,1 га до 0,25 га.



При визначенні на розрахунковий строк обсягів та структури житло-
вого будівництва для с. Петрівка-Роменська були враховані такі фактори:

- розрахункова кількість населення;
- наявність резервних територій, які можливо використати для житло-

вої забудови.
Орієнтовний розрахунок необхідного обсягу житлового будівництва

села.
а)  населення,  яке  необхідно  забезпечити  житлом  на  розрахунковий

строк: 
2650 осіб — 2405 особи = 245 осіб.
б) населення, що проживає у будинках, які потрапляють у санітарно-

захисні зони, визначені на проектному плані (56 домогосподарств):
56х2,5 = 140 осіб.
Всього: 140+245=385
Кількість необхідних домогосподарств: 385:2,5=154

Проектом генерального плану прийняте розміщення 130 садиб інди-
відуальної житлової забудови і багатоквартирної секційної житлової забу-
дови на 24 квартири.

Середній розмір будинку орієнтовно приймається у обсязі 120 м2 зага-
льної площі.

Середній розмір квартири — 90 м2.
Передбачається будівництво будинків ІІ і ІІІ ступеня вогнестійкості.
Всього  на  розрахунковий  строк  в  межах  села  Петрівка-Роменська

планується будівництво 17,76 тис. м2 житла, в тому числі 2,16 тис. м2 в бага-
токвартирній багатоповерховій забудові (2-4 поверхів).

Організація  системи  культурно-побутового  обслуговування
населення, розміщення та розрахунок місткості закладів.

Система  культурно-побутового  обслуговування  населення  здійснює-
ться на міжселенній основі  і  забезпечує необхідний комплекс послуг ме-
шканцям  населеного  пункту,  сприяє  скороченню  часу,  необхідного  для
одержання  послуг  і  придбання  товарів.  Заклади  та  підприємства  обслу-
говування об'єднуються за галузевою ознакою у територіальні мережі:

- дитячих дошкільних закладів, загальноосвітніх шкіл;
- лікувально-профілактичних закладів;
- закладів культури, мистецтва та спорту;
-  підприємств  торгівлі,  громадського  харчування,  побутового  та

комунального обслуговування;
- органів управління та підприємств зв'язку.
Тип, місткість закладів, потужність підприємств встановлено залежно

від особливостей первинної системи розселення — Петрівсько-Роменської
об'єднаної  територіальної  громади  та  існуючих  транспортних  зв'язків,
специфіки окремих видів обслуговування - можливостей надання послуг до
місця проживання, на основі диференційованих розрахункових показників,



наведених  у  відповідних  розділах  для  кожного  виду  обслуговуючих  під-
приємств та закладів.

Основними  задачами  генерального  плану  з  питань  культурно-
побутового обслуговування населення села є забезпечення населення села
всіма необхідними видами культурно-побутового обслуговування, які перед-
бачені нормативами для сільського населення.

В с. Петрівка-Роменська, яке виконує функції центрального населено-
го пункту Петрівсько-Роменської об'єднаної територіальної громади, перед-
бачається розміщення переважної більшості установ та підприємств обслу-
говування населення села Петрівка-Роменська та прилеглих сіл. Тому роз-
рахунок підприємств та установ обслуговування виконаний для перспекти-
вного населення села Петрівка-Роменська відповідно до нормативів   ДБН
Б.2.2-12:2019  «Планування  та  забудова  територій»  з   урахуванням  зони
впливу села.

Розрахунок  виконаний  на  перспективне  населення  села  Петрівка-
Роменська - 2650 осіб відповідно до додатку Е.1 (обов'язкового) ДБН Б.2.2-
12:2019 «Планування та забудова територій» та населення зони впливу, від-
повідно до додатку Е.2 (довідкового)  ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування та
забудова територій».

Громадські заклади та підприємства обслуговування.
Проектом  генерального  плану  передбачено  розміщення  ради

об'єднаної територіальної громади та її виконавчих органів в існуючій буді-
влі по вул. Соборній,  де зараз розміщена Петрівсько-Роменська АСМЗП.

Будівлю існуючої  Петрівсько-Роменської  сільської  ради  планується
використовувати  під  розміщення  центру  соціальної  допомоги  населення
громади.

Передбачено  будівництво  нової  адміністративно-офісної  будівлі  по
вул. Вишневій для розміщення органів управління та комунальних служб
громади.

Передбачено подальше функціонування поштових відділень на тери-
торії села.

Установи та заклади освіти:
Передбачено  подальше  функціонування  існуючих  дитячих  до-

шкільних закладів на території села та будівництва нового, на 100 місць, по
вул. Молодіжній.

Місткість  існуючої  загальноосвітньої  середньої  школи  повністю
задовільняє  потребу  в  закладах  середньої  освіти  для  села  Петрівка-
Роменска та зони впливу.

Проектом  генерального  плану  передбачено  будівництво  спеціалі-
зованого закладу позашкільної освіти для забезпечення потреб об'єднаної
громади по вул. Вишневій.

Установи охорони здоров'я та соціального захисту:
Амбулаторію загальної практики сімейної медицини планується роз-

містити в новій будівлі по вул. Соборній, що зараз будується, відповідно до
положень затвердженого Детального плану на її розміщення.



Передбачається  подальша  діяльність  ветиринарної  клініки  по  вул.
Пигіди (без стаціонарного відділення).

Передбачена подальша робота аптеки по вул. Першотравневій.
Проектом генерального  плану пропонується реконструкція будівель

колишнього туберкульозного санаторію по вул. Першотравневій для обла-
штування закладу соціального захисту для потреб громади.

Спортивні та фізкультурно-оздоровчі установи:
Проектом  передбачається  подальше  функціонування  стадіону  та

спортивних майданчиків по вул. Першотравневій, також передбачено розмі-
щення нових спортивних площинних споруд по вул. Вишневій на існуючій
ділянці громадського призначення.

Вздовж вулиці Шкільної передбачено розташування нового басейну,
що буде використовуватися, в тому числі для потреб громади.

Заклади культури та мистецтва, культурно-видовищні та дозвілле-
ві, культові споруди:

Проектом  передбачена  реконструкція  існуючих  сільського  будинку
культури на 150 місць та будинку культури “Нафтовик” на 250 місць. Також
передбачено будівництво нового будинку культури на 500 місць з урахуван-
ням потреб об'єднаної територіальної громади.

На території  села  діє  Свято-Покровська церква,  будівництво нових
культових споруд не передбачається.

Підприємства торгівлі, харчування та побутового обслуговування.
Місткість  існуючих  торговельних  підприємств  та  підприємств

громадського  харчування  повністю  задовольняє  потреби  села.  Проектом
генерального  плану  передбачено  будівництво  нових  закладів  первинного
обслуговування  населення  для  дотримання умов  пішохідної  доступності,
зокрема, в східній частині села (Загребелля).

Проектом передбачена організація ринкової площі поблизу церкви по
вул. Покрівській для періодичної торгівлі (по вихідним дням, тощо).

По вул. Вокзальній та по вул. Соборній передбачена реконструкція
будівель,  що  зараз  не  використовуються  під  заклади  побутового  обслу-
говування  повсякденного  попиту  (перукарні,  швейні  майстерні,  дрібний
ремонт, тощо).

Установи відпочинку та туризму:
Проектом генерального плану передбачається внесення в межі села

озеленених територій у південній частині для розміщення на них рекреа-
ційних закладів  (курортні готелі, бази відпочинку, кемпінг).  Ця територія
потрапляє  в  зону  можливого  1%  підтоплення,  тому  перед  її  освоєнням
необхідно провести додаткові дослідження і провести необхідні  заходи по
інженерній  підготовці.  Архітектурно-планувальні  рішення  також повинні
враховувати даний фактор, можливо облаштування будівель рекреаційного
призначення на палях, тощо.

На  територій  села  визначені  місця  для  влаштування  ігрових  та
спортивних майданчиків.



Вздовж водних об'єктів (р. Хорол) передбачено розташування зон від-
починку з облаштуванням  необхідної інфраструктури.

Планується збільшення зелених насаджень загального користування
та облаштування лісопарку в південній частині села.

Комунальні підприємства:
Проектом  передбачається  подальша  діяльність  комунальних  під-

приємств та їх  об'єктів на території села.
Передбачено розширення території пожежно-рятувального підрозділу

по вул. Качанівській до 0,8 га та його потужності з 1-го до 2-х пожежних
автомобілів.

Передбачена реконструкція існуючих очисних споруд з можливістю
збільшення їх потужності.

Визначена необхідність поступового припинення діяльності існуючо-
го кладовища з метою його подальшого закриття та зменшення санітарно-
захисної зони до 100 м. Нове кладовище планується розмістити на нормати-
вній відстані в лісовому масиві в північно-західній частині села. Території
зайняті  новим кладовищем будуть компенсовані  лісовому господарству в
поруч з існуючими лісовими масивами на території села.

Проектом  генерального  плану  передбачено  розміщення  нового
комбінату  побутового  обслуговування  та  банно-прального  комплексу  для
потреб села і громади в районі вулиць Козака Володимира та Зарічної.

Об'єкти інженерної інфраструктури:
Проектом передбачено функціонування існуючих інженерних об'єктів

та розміщення нових, зокрема, водної свердловини в східній частині села
(Загребелля),  реконструкція  з  заміною  об'єктів  електричної  мережі,  ви-
значення територій для розміщення джерел альтернативної енергетики.

Об'єкти транспортної інфраструктури:
Проектом  передбачається  подальше  функціонування  існуючих

об'єктів (залізнична станція, АЗС з АГЗП, СТО, гаражі). Проектом визначе-
ні місця тимчасових парковок біля кладовища та рекреаційних зон.

Виробничі території. Заходи по залученню інвестицій.
Петрівка-Роменська - село, що має потужний виробничий потенціал.

Проектом  генерального  плану  передбачається  подальший  розвиток  під-
приємств на території села  Петрівка-Роменська за напрямками розвитку ви-
робничого комплексу відповідно пропозиції по стратегії соціально-економі-
чного розвитку села Петрівка-Роменська. 

Однією  з  задач  впорядкування  виробничих  територій  села  є
впровадження планувальних рішень для зменшення шкідливого впливу на
оточуюче середовище від існуючих підприємств. Однією з головних перед-
умов таких рішень є необхідність дотримання розмірів СЗЗ та дотримання
режимів  господарської  діяльності,  визначених  санітарно-гігієнічними
нормами та природоохоронним законодавством. Проектом генерального пла-
ну запропоновані рішення по розвитку виробничого комплексу села з враху-
ванням  зміни  функціонального  призначення  певних  ділянок  на  території



існуючих  підприємств  після  реалізації  заходів  передбачених  рішеннями
коригування генерального плану. 

Генеральним планом пропонуються наступні рішення по розвитку ви-
робничого комплексу села Петрівка-Роменська:

- подальше функціонування з винесенням шкідливих процесів І класу
санітарної  класифікації  з  території  Веніславівської  дільниці  бази  матері-
ально-технічного забезпечення НГВУ “Полтаванафтогаз” ПАТ “Укрнафта”
по вул. Покровській, 108 зі зменшенням санітарно-захисної зони підприє-
мства до 100 метрів (ІV клас), або інших величин на основі спеціалізованих
проектів по визначенню санітарно-захисної зони підприємства;

- проектом передбачається подальше функціювання ТОВ “Бурінтех-
сервіс”  (ІV  клас  шкідливості),  запропоноване  зонування  території  з  від-
несенням об'єктів з найбільш шкідливими процесами вглиб підприємства в
напрямку від існуючого дитячого садочка;

- проектом передбачається розбудова елеватору ТОВ “Гадяцька Ни-
ва”, відповідно до розробленого та затвердженого в установленому порядку
Детального плану території;

- проектом передбачається відновлення роботи зерноскладів на тери-
торії ТДВ “Гадяцький елеватор” (V клас шкідливості), запропоноване зону-
вання території з віднесенням об'єктів з найбільш шкідливими процесами
вглиб підприємства в напрямку від житлової забудови по вул. Покровській;

- передбачено відновлення діяльності існуючого цегельного заводу з
внесенням його в межі населеного пункту,  проектом генерального плану
визначені території під розробку нового глиняного кар'єру поруч с заводом;

- передбачене подальше функціювання ТОВ АПК “Хлібороб” (V клас
шкідливості), запропоноване зонування території з віднесенням об'єктів з
найбільш  шкідливими  процесами  вглиб  підприємства  в  напрямку  від
існуючої житлової забудови;

- передбачене подальше функціювання ТОВ АПК “Хлібороб” (V клас
шкідливості), запропоноване зонування території з віднесенням об'єктів з
найбільш  шкідливими  процесами  вглиб  підприємства  в  напрямку  від
існуючої житлової забудови;

-  передбачено  подальше  функціонування  підприємства  по  вул.
Покровській (V клас шкідливості (склади));

-  передбачене  подальше функціювання будівельного двору  (V  клас
шкідливості)  по вул.  Весняній,  запропоноване зонування території  з  від-
несенням об'єктів з найбільш шкідливими процесами вглиб підприємства в
напрямку від існуючої житлової забудови;

-  на  місці  колишніх  механічних  майстерень  в  районі  вул.  Козака
Володимира передбачено розміщення виробничих приміщень, що не є дже-
релами негативного впливу на навколишнє середовище, СЗЗ від підприє-
мства не розповсюджується за межі території  або мають величину менш
ніж 50 м і не розповсюджуються на оточуючу житлову забудову. Розміщен-



ня даних виробництв виконується на основі екологічних висновків та спеці-
алізованих проектів по встановленню СЗЗ підприємства;

-  колишню комунальну будівлю по вул. Кутузова пропонується ви-
користовувати під адміністративну будівлю виробничих підприємств;

-  вздовж  вулиці  Вокзальної,  відповідно  до  затвердженого  в
установленому порядку Детальному плану передбачається розміщення під-
приємств  V  класу шкідливості  та підприємств без екологічних наслідків,
СЗЗ яких не виходить за межі підприємства;

- проектом генерального плану запропоноване розміщення тваринни-
цького підприємства з проектною СЗЗ 300 м в східній частині населеного
пункту;

- визначені місця для розташування джерел альтернативної енергети-
ки в східній та західній частинах села;

- в південній частині села на підтоплювальних територіях, визначені
території для висадки енергетичних рослин, зокрема, ековерби.

Село  Петрівка-Роменська  також позиціюється  як  населений пункт  в
якому буде розвиватися туристична інфраструктура, тому в населеному пу-
нкті передбачене освоювання нових територій під рекреаційні цілі, зокрема,
вздовж правого берега річки Хорол та у південній частині села під заклади
тривалого відпочинку. 

Місця прикладання праці для жителів села прийняті на території села,
об'єднаної територіальної громади  та в м. Гадяч.

Безбар'єра організація простору населеного пункту. Інклюзивність
будівель і споруд.

Генеральним  планом передбачаються заходи із забезпечення зручності
пересування на території населеного пункту та рівних прав на використання
житлових та громадських будівель різними верствами населення.

Мета  даних  заходів   полягає  в  заохоченні,  захисті  й  забезпечені
повного і рівного здійснення всіма особами з інвалідністю всіх прав людини
і основоположних свобод, а також у заохоченні поважання притаманного їм
достоїнства  всіма  особами  з  інвалідністю  без  будь-якої  дискримінації  за
ознаками інвалідності. Щоб надати особам з інвалідністю можливість вести
незалежний спосіб життя й усебічно брати участь у всіх аспектах життя,
проектом   передбачаються  належні  заходи  для  забезпечення  особам  з
інвалідністю   доступу  нарівні  з  іншими  до  фізичного  оточення  ,  до
транспорту, до інформації та зв'язку, зокрема, інформаційно-комунікаційних
технологій та систем, а також до інших об'єктів та послуг,  що надаються
населенню.  Ці  заходи,  які  включають  виявлення  і  усунення  перепон  і
бар'єрів, що перешкоджають доступності, поширюються на:

- будинки, дороги, транспорт й інші зовнішні об'єкти, зокрема, школи,
житлові будинки, медичні установи, місця прикладання праці;

-  інформаційні,  комунікаційні  та  інші  служби,  зокрема,  електроні
служби та екстрені служби.



Генеральним планом передбачено:
- організація безбар'єрного простору шляхом дотримання необхідних

ухилів та перепадів висот на пішохідних шляхах в межах населеного пункту;
- застосування тактильного покриття на тротуарах;
-  обладнання  доріжок  для  проїзду  колісних  кресел  за  основними

напрямками  руху  людей  з  інвалідністю,  зокрема,  в  громадському  центрі
села;

- на відкритих автостоянках передбачити окремі місця для паркування
осіб з інвалідністю.

При  втіленні  рішень  генерального  плану  необхідно  вживання
належних заходів для того, щоб:

-  розробляти  мінімальні  стандарти  і  керівні  орієнтири,  що
передбачають  доступність  об'єктів  та  послуг,  відкритих  або  таких,  що
надаються населенню, уводити їх у дію та стежити за їх дотриманням;

- забезпечувати щоб приватні підприємства, які пропонують об'єкти та
послуги,  відкриті,  або  такі,  що  надаються  населенню,  ураховували  всі
аспекти доступності осіб з інвалідністю;

- оснащувати будинки та інші об'єкти, відкриті для населення, знаками,
виконаними абеткою Брайля у формі, що легко читається і є зрозумілою;

-  розвивати інші належні  форми для надання особам з інвалідністю
допомоги та підтримки, що забезпечують їм доступ до інформації;

-  заохочувати  доступ  осіб  з  інвалідністю  до  нових  інформаційно-
комунікаційних технологій, зокрема, Інтернету;

-  заохочувати  проектування,  розробку,  виробництво  й  поширення
первісно допустимих інформаційно-комунікаційних технологій і систем так,
щоб  доступність  таких  технологій  і  систем  досягалась  за  мінімальних
витрат.

Озеленені території населеного пункту.
Номенклатура  структурних  елементів  території комплексної  зеленої

зони с. Петрівка-Роменська, відповідно до нормативних вимог, включає такі
категорії територій:

-   загального  користування  в  межах  населеного  пункту  (території
скверів, парків, бульвари, лісопарки, частково об'єкти природно-заповідного
фонду);

-  обмеженого користування (ділянки житлової забудови, на територіях
ділянок  установ   громадського  призначення,  рекреаційних  комплексів  і
об’єктів);

- спеціального призначення (санітарно-захисні і охоронні зони, вулиці і
дороги, полезахисні смуги тощо);

- загального користування за межами забудови та населеного пункту
(природні ландшафти,  ландшафтно-рекреаційні території).

Для  формування  та  завершення  архітектурно-художнього  ансамблю
забудови села проектом передбачається встановлення малих архітектурних
форм, інженерне обладнання території, її благоустрій та озеленення.



Система зелених насаджень населеного пункту.
На  даний  момент  впорядковані  зелені  насадження  загального  кори-

стування на території села розташовані в центральній частині села та по
вул. Покрівській і являють собою сквери з елементами благоустрою. Зага-
льна площа - 0,55 га, що складає 2,3 м2 на одну особу.

 Генеральним  планом  передбачене  збільшення  територій  зелених
насаджень  загального  користування  шляхом  влаштування  двох  парків:  в
кварталі обмеженому вулицями Молодіжною, Першотравневою, Шкільною
та Покровською та парку вздовж вулиці Загребельської в східній частині
села. Розширення скверу біля будинку культури по вул. Соборній та обла-
штування скверу по вул. Козака Володимира.

До територій зелених насаджень проектом віднесені існуючі і проектні
зелені зони з розміщеними на них дитячими майданчиками.

Всього проектна площа зелених насаджень загального користування на
території села складає на розрахунковий період 4,4 га, що складатиме 16,6
м2 на одну особу при нормтивному показникові  13,0 м2 на одну особу.

В  південній  частині  села  проектом  передбачено  облаштування  лі-
сопарку загальною площею 9,8 га, що компенсуватиме недостачу зелених
насаджень загального користування поблизу багатоповерхової забудови по
вул. Козака Володимира.

Для формування архітектурно-завершеної забудови вздовж вулиць села
передбачається  встановлення  декоративних огорож присадибних ділянок.
Малі архітектурні форми, елементи освітлювальної мережі, що встановлю-
ються рівномірно на вулицях, а також замощені поверхні доповнюють буди-
нки і стилістично, і композиційно. Висаджуються дерева та кущі. Перед-
бачається додаткове освітлення території світильниками паркового типу в
місцях  загального  користування.  Передбачено  встановлення  контейнерів
для сміття рівномірно по всій території на обладнаних майданчиках.

Зони короткочасного відпочинку. 
До зон масового короткочасного відпочинку в сільських поселеннях від-

носяться парки, сквери, зони відпочинку, лісопарки, лугопарки, ліси, пляжі.
Розміри територій  зон  відпочинку  належить приймати  із  розрахунку  500-
1000 кв.м на одного відвідувача.

Потреба  у  площі  зон відпочинку  для  жителів  с.  Петрівка-Роменська,
задовольняється за рахунок  рекреаційних територій природних ландшафтів
в  межах  населеного  пункту  та  прилеглих  до  нього,  зокрема,  зелених
насаджень вздовж річки Хорол. 

Проектом передбачено планувальна організація:
- реконструкція та облаштування  парків та скверів на території села;
- облаштування пляжних та припляжних зон на територіях, прилеглих

до річки Хорол з правого берегу;
- облаштування лісопарку в південній частині села;
-  облаштування  спортивних  та  дитячих  майданчиків  в  житлових  ра-

йонах;



- впорядкування природних ландшафтів шляхом найменшого втручан-
ня.

Зони тривалого відпочинку. 
Проектом генерального плану передбачається облаштування зон три-

валого відпочинку на озеленених територіях в південній частині, що вводя-
ться в межі села.

Зелені насадження спеціального призначення.
Система  зелених   насаджень  спеціального  призначення  на  розраху-

нковий період в селі Петрівка-Роменська складається с зелених насаджень,
що розташовані в санітарно-захисних зонах виробничих підприємств, кла-
довища, залізниці,  в межах охоронних зон ЛЕП високої напруги та  ГРС
“Веніславівка”.

Інженерна підготовка та захист території.
Проектом передбачені заходи з інженерної підготовки території: 
- загальні (вертикальне планування, організація відведення дощових і

талих вод);
- спеціальні (інженерний захист від  підтоплення підземними водами,

захист території від ерозійних і зсувних процесів тощо), які визначаються з
урахуванням наявності  планувальної організації території.

Вертикальне планування.
Вертикальне планування в населеному пункті виконується як під час

ремонту існуючих покриттів так і на ділянках нового будівництва. Верти-
кальне планування повинно виконуватися в ув'язці з існуючим рельєфом та
з максимальним  збереженням цінних зелених насаджень.

Вертикальне планування в населеному пункті виконується з урахуван-
ням наступних вимог: 

-  забезпечення відведення поверхневих вод зі  швидкостями, які  ви-
ключають ерозію ґрунтів;

-  максимального збереження існуючого рельєфу,  ґрунтів  і  деревних
насаджень;

-мінімального обсягу земляних робіт; 
-проектування транспортних комунікації та узгодження їх відміток з

відмітками території, що підлягають  забудові;
- забезпечення нормативних ухилів доріг і тротуарів;
-  створення  безпечних  умов  руху  транспорту,  пішоходів  та  мало-

мобільних груп населення.
Рельєф  території  села  Петрівка-Роменська  представляє  хвилясту

рівнину зі значними перепадами висот в бік річки Хорол.
Абсолютні позначки змінюються в межах 108,00 – 162,00 м перепад

в межах села складає 54,00 м. Ухили території  на забудованих територіях
коливаються від 0,4 до 8 %. На деяких окремих територіях ухил досягає
17%.



Поздовжні  ухили  вулиць  прийняті  в  межах  від  0,4%  (0,4%  для
вулиць, що реконструюються) до 8,0%,що відповідає вимогам ДБН В.2.3-5-
2017.

Поперечні профілі вулиць прийняті міського типу (з влаштуванням
бетонного бортового каменю) з шириною проїзної частини вулиць 5,5 —
7,0  метрів, місцевих проїздів 3,5 та 4,5 метрів. Ширина тротуарів 2,25 та
1,5 м. Поперечні ухили проїжджої частини та тротуарів прийняті 0,2 %.

Спеціальні заходи.
За  інженерно-геологічними умовами ,  територія  села,  в  частині,  де

немає різкого перепаду висот, сприятлива для забудови і представлена від-
носно рівнинними поверхнями. Існуючі житлові та території на яких перед-
бачено розміщення житлової забудови на розрахунковий строк не підтоплю-
ються. 

Частина територій села, що прилеглі до річки Хорол  мають ризик
підтоплення  та  затоплення  під  час  весняних  паводків.  Дані  території
позначені на схемі існуючих планувальних обмежень.

Проектом  генерального  плану  визначено  комплекс  заходів  з
інженерної підготовки та захисту території, який включає:

1) захист території від підтоплення та затоплення;
2) розчищення  струмків та водойм;
3) благоустрій існуючих водойм;
4) протималярійні заходи на заболочених територіях;
5) протиерозійні заходи.
Заходи з охорони навколишнього середовища.
З  метою  покращення  стану  природного  середовища  проектом

генерального плану передбачений ряд інженерних та планувальних заходів з
охорони навколишнього середовища.

Заходи,  що  впливають  на  всі  компоненти  середовища  і  в  цілому
покращують санітарно-гігієнічні умови:

-проведення забудови згідно з наміченим проектом функціональним
зонуванням;

-  встановлення  та  організація  санітарно-захисних  зон  до  житлової
забудови;

-  зменшення  санітарно-захисних  зон  від  промислових  та  сільсько-
господарських об'єктів; 

- поступове припинення діяльності кладовищ;
-  інженерна  підготовка  території  та  вертикальне  планування,

благоустрій, озеленення, влаштування твердого покриття вулиць, доріг.
Ширина вулиць в межах червоних ліній та розміри елементів попере-

чного  профілю  встановлені  згідно  з  категорією  вулиць,  характером  та
інтенсивністю руху,  типом  забудови,  рельєфом,  розміщенням  інженерних
мереж, зеленими насадженнями.

Повітряний басейн. 



Основними  джерелами  забруднення  атмосферного  повітря  в  селі
Петрівка-Роменська  є  викиди  промислових,  сільськогосподарських  під-
приємств та автотранспорту. 

Заходи, що покращують стан повітряного басейну:
-  облаштування  санітарно-захисних  зон  шляхом  висадки  в  них

зелених насаджень спеціального призначення;
- озеленення вулиць і доріг;
- озеленення території села;
- віднесення джерел шкідливості, на нормативну відстань;
- покращення стану дорожнього полотна на автошляхах.
Водний басейн. 
Стан  поверхневих  вод  обумовлений  якістю  промислових,

комунальних та побутових стоків поселення, що в них попадають.
На  території  села  наявні  відкриті  водотоки  для  захисту  яких

генеральним планом передбачено рід заходів, що покращують стан водного
басейну:

 організація прибережних захисних смуг та дотримання режиму
господарської діяльності в них;

 інженерний  благоустрій  села  -  каналізування,  санітарне
очищення;

організоване відведення дощових і талих вод з усієї території
забудови села з очищенням їх перед скиданням в водотоки.

Ґрунти. 
Ґрунти  в  межах  села  не  зазнають  механічного,  хімічного  та

бактеріологічного забруднення.
Оцінка геохімічного стану ґрунтів села за відсутністю геохімічної

зйомки та моніторингу не проводилась.
Забруднення атмосферного повітря є одним із  джерел вторинного

забруднення ґрунтів, зокрема хімічного. 
Заходи, що покращують стан ґрунтів:
-  охоплення  системою централізованою системою каналізації  всієї

території села;
- облаштування існуючих і нових доріг твердим покриттям та орга-

нізованим водовідведенням.
Захист від шуму.
Джерелами  акустичного  дискомфорту  в  селі  є  трансформаторні

електропідстанції, залізниця та автотранспорт.
У відповідності з діючими вимогами максимальний рівень звуку на

території, що безпосередньо прилягає до житлових будинків, а точніше, 2
м від огороджувальних конструкцій першого ешелону будівель, звернених
у бік вулиць, не повинен перевищувати 70 дБА - для житлових вулиць. 

Містобудівною  документацією  передбачаються  заходи  щодо
попередження шкідливої дії шуму:



- диференціація вулично-дорожної мережі за складом транспортного
потоку;

- збільшення території між новою забудовою і вулицею для віддале-
ння проектної житлової забудові від транспортних потоків;

- висаджування вздовж вулиць зелених насаджень (встановлено, що
шумова хвиля на місцевості, яка засаджена деревами та кущами, через ко-
жні 30 м послаблюється на 10 дБ, в той час як на відкритому просторі на
такій же віддалі майже не зменшується);

- перевищення допустимого рівня шуму від трансформаторних під-
станції  фіксується  в  межах  25-55  метрів.  Для  трансформаторних  під-
станцій, що розташовані на відстані від житлових будинків ближче, ніж 50
метрів передбачено  вживання шумозахисних заходів;

- влаштування шумозахисних екранів вздовж залізничних колій, що
розташовані від житлової забудови ближче, ніж 100 метрів.

Пропозиції щодо заходів збереження культурної спадщини.
Під час проведення будь-яких земляних робіт можуть бути виявлені

ознаки наявності археологічних пам'яток (уламки посуду, кістки, знаряддя
праці, зброя та ін). Тоді, згідно зі ст. 36 Закону України “Про охорону ку-
льтурної спадщини”, виконавець робіт зобов'язаний зупинити  подальше
проведення  земляних  робіт  і  протягом  однієї  доби  повідомити  про  це
орган охорони культурної спадщини для забезпечення відповідних заходів
для вивчення та фіксації археологічних об'єктів, нанесення на карти та ви-
значення їх охоронних зон.

Планувальні обмеження. Загальні положення.
Рішення щодо забудови та використання земельних ділянок приймаю-

ться з урахуванням планувальних обмежень, що встановлені Схемами існую-
чих  і  проектних  планувальних  обмежень  у  складі  генерального  плану
населеного  пункту.  Межі  зон  дії  планувальних  обмежень  визначаються
містобудівною документацією.

Планувальні  обмеження  поширюються  на  всі  будинки,  споруди,
земельні ділянки, інші об’єкти нерухомості, що знаходяться у зоні впливу
обмежень,  незалежно  від  форм  власності.  Виключенням  є  об’єкти  ку-
льтурної спадщини, рішення по яких приймаються в індивідуальному поряд-
ку відповідно до чинного законодавства, і магістралі, вулиці, використання
територій яких визначається їх цільовим призначенням.

Обмеження можуть стосуватися окремих земельних ділянок, поширю-
ватися на частину території зони або кількох суміжних зон. Вони полягають
в обмеженні тих видів функціонального використання і забудови території,
що дозволені в цих зонах. 

Якщо земельна ділянка розміщується в зоні дії  кількох планувальних
обмежень, до неї застосовуються всі види обмежень та режимів використан-
ня територій або найбільш жорсткий з цих режимів.

Наведені планувальні обмеження, їх зміст та режим використання тери-
торій встановлюються на основі діючого законодавства, державних норм і
нормативних документів .



Планувальні  обмеження  забудови  і  використання  земельних  ділянок
повинні  враховуватися  під  час  розроблення  документації  із  землеустрою,
містобудівних умов і обмежень та будівельного паспорту забудови земельної
ділянки.

Види планувальних обмежень.
Після  впровадження планованої  діяльності  на  території  с.  Петрівка-

Роменська будуть  види планувальних обмежень:
Обмеження за вимогами охорони здоров’я та захисту життя:
 санітарно-захисні зони від виробничих підприємств;
 санітарно-захисні зони від сільськогосподарських підприємств;
 санітарно-захисні зони від кладовищ;
 санітарно-захисні зони очисних споруд;
 санітарно-захисна зона залізниці;
 зони санітарної охорони водозаборів.

Обмеження за природоохоронними вимогами:
 прибережні захисні смуги;
 наявність поблизу території села об'єкту ПЗФ;
 зелені лінії.

Обмеження на об’єктах інженерно-транспортної інфраструктури:
Охоронні зони інженерних комунікацій від: 
 магістральних  та  промислових  газопроводів  та  об'єктів  їх  інфра-

структури;
 газопроводів середнього та низького тиску та газорозподілюючих

підстанцій;
 елементів  електричних  мереж  (ліній  електропередач,  транс-

форматорні підстнації);
 водопровідних і каналізаційних мереж;
 ліній зв’язку;
 червоні лінії вулиць і автодоріг.
Транспорт.
Автомобільні дороги і автотранспорт.
З мережею автомобільних доріг село Петрівка-Роменська пов'язане за

допомогою автомобільної дороги територіального значення Т 1715 “Лохви-
ця - Гадяч — Охтирка — Велика Писарівка, що проходить вздовж північної
межі села.  Через населений пункт також проходять інші обласні та районні
автомобільні дороги місцевого значення:

- О1702030 “Сергіївка — Петрівка-Роменська — Комишня”;
- О1702033 “Середняки — Петрівка-Роменська”;
- С170240 “Петрівка-Роменська — Загребелля”.
Через село проходить залізниця. В межах села розташована залізни-

чна станція “Веніславівка”.
На даний час по маршруту руху громадського транспорту в  селі роз-

ташовані  зупинки пасажирського транспорту, по вул. Покрівська.
Внутрішній громадський транспорт.



Маршрути громадського транспорту, що проходять територією села є
частиною маршрутів між селом Петрівка-Роменська та іншими населеними
пунктами.  Проектом  генерального  плану  передбачено  влаштування  п'яти
додаткових  зупинок  громадського  транспорту  та  додаткових  ліній  руху
транспорту для забезпечення нормативних параметрів досяжності.

Вулична мережа.
Передбачені проектом головні заходи по удосконаленню вуличної ме-

режі села спрямовані на покращення у цілому транспортної інфраструктури,
вирішення  існуючих  транспортних  проблем,  забезпечення  повноцінних
існуючих та нових транспортних зв'язків між окремими функціональними
зонами селища.

Реконструкція вуличної мережі визначена проектом генерального пла-
ну передбачає:

- в межах проектних червоних ліній провести заходи по благоустрою –
прокласти тротуари у місцях, де це необхідно, водовідвідні лотки, виконати
озеленення;

-  передбачення  влаштування  асфальтобетонного  покриття  існуючих
житлових  вулиць  без  твердого  покриття  та  ремонт  існуючого  твердого
покриття;

- влаштування благоустрою вулиць — водовідвідних лотків, озеленен-
ня;

- прокладання нових житлових вулиць і проїздів;
- проектна ширина вулиць в межах червоних ліній на території села

складає: головних — 18 — 25 м, житлових 9 м- 15 м; проїздів — 8м — 10 м; 
- благоустрій  автобусних зупинок на території села. Ширину зупин-

них майданчиків прийнято  3,5 м, а довжину - 10 м.
Загальна довжина  мережі  вулиць  і  проїздів  складатиме  на  розраху-

нковий строк 46,30 км, з них: головних вулиць – 9,68 км. Щільнісь дорожної
мережі — 4,9 км/км2.

Генеральним планом передбачено влаштування 1,12 км нових вулиць
та 3,07 км нових проїздів в виробничих зонах та до об'єктів,  розміщення
яких передбачене генеральним планом та ремонт і реконструкція існуючих
вулиць.

Легковий транспорт.
Весь автотранспорт передбачається повністю забезпечити місцями по-

стійного паркування.
Легкові  автомобілі  власників,  що мешкатимуть у садибній забудові,

будуть зберігатися на території цих земельних ділянок. 
В зонах малоповерхової індивідуальної забудови для зберігання авто-

мобілів слід будувати гаражі на території садиб, а перед входами до садиби
можна будувати автостоянки, але не за рахунок тротуарів.

Для зони багатоповерхової  забудови виділені  місця для  розміщення
комплексів гаражів неподалік від місць проживання.



При майданчиках для розміщення сміттєзбиральних контейнерів слід
передбачати автостоянки з в’їзними та виїзними шлюзами шириною 5,0 м,
але не за рахунок тротуарів і проїзної частини вулиць.

Інженерне обладнання.
Всі  роботи  з  інженерного  обладнання  населеного  пункту

здійснюються відповідно до затвердженого генерального плану с. Петрівка-
Роменська та розроблених в його розвиток схем або проектів інженерних
мереж:  водопостачання,  каналізації,  телефонізації,  освітлення,  проекту
вуличного  і  транспортного  розвитку  села,  озеленення,  охорони
навколишнього середовища.

Планомірність і взаємна ув’язка рішень з розвитку інженерних систем
здійснюється на основі проектів розміщення будівництва.

Господарсько-питне водопостачання.
Джерелом водопостачання села Петрівка-Роменська є підземні води.

Водопостачання  здійснюється  від  чотирьох  існуючих  артезіанських
свердловин, централізованим водопостачанням забезпечена більшість домо-
господарств. Також на території села розташовані артезіанські свердловини,
що  використовуються  для  водопостачання  промислових  та  сільсько-
господарських підприємств.

На  розрахунковий  період  на  території  села,  передбачається  100%
забезпечення  централізованим  водопостачанням  всіх  споживачів,
передбачена централізована кільцева система водопостачання з введенням
води  у  будівлі.  На  ділянках,  де  закольцювання  системи  водопостачання
неможливе,  розміщуються  тупикові  гілки  водопроводу.  Передбачається
охоплення  всієї  території  населеного  пункту  об’єднаною  системою  на
господарсько-питні та протипожежні потреби. 

Проектом  передбачено  облаштування  нової  артезіанської  водної
свердловини в східній частині села (Загребелля).

Потреба  у  водопостачанні  для  комунально-побутових  потреб
населення на розрахунковий період складає 0,89 тис.м3 на добу або 324,85
тис.м3 на рік.

Протипожежне водопостачання.
Протипожежне  водопостачання   здійснюватиметься  від  об’єднаної

системи  на  господарсько-питні  та  протипожежні  потреби  через  пожежні
гідранти, що розташовуються на вуличній водопровідній мережі на відстані
150  м  один  від  одного,  а  також  установкою  арматури  для  аврійного
відключення ділянок мережі. Витрати води на зовнішнє пожежогасіння та
кількість одночасних пожеж житлової та громадської забудови приймається
згідно з табл. 3,4 ДБН В.2.5-74:2013 та складає 15 л/сек.

Необхідність  влаштування  системи  внутрішнього  пожежогасіння
приймається відповідно до п.8.4 та  табл. 3 ДБН В.2.5-64-2012.

Внутрішнє  пожежогасіння  житлових  будинків  не  передбачається
(ДБН В.2.5-64:2012, п. 8.4).



Сумарний розрахунковий об'єм на пожежогасіння приймається 189 м3.
(витрати на зовнішнє пожежогасіння при одній розрахунковій пожежі — 15
л/с, внутрішнє 2х2,5 л/с). Нормативний строк відновленя протипожежного
запасу води — 72 години, забезпечується при зниженні подачі води на інші
потреби на 38%, що не перевищує допустимих показників згідно ДБН В.2.5-
74:2013,  п.  6.2.14.  Протипожежний  запас  води  зберігається  в  існуючих
водонапірних  вежах  та  тих,   розміщення  яких  планується  поруч  зі
свердловинами, підземних резервуарах протипожежного зберігання води (7
штук),  а  також  на  майданчиках  відкритого  зберігання  в  природних
водоймах.  Проектом  передбачено  розміщення  додаткових  резервуарів  на
території села.

Схему  пожежного  водопостачання  необхідно  прийняти  згідно  з
розділом 6  ДБН В.2.5-74:2013.

Будівництво пожежних резервуарів, кільцевих водопровідних мереж
та придбання основної  пожежної  техніки передбачається на першу чергу
будівництва.

Також  на  першу  чергу  будівництва  передбачено  влаштування
майданчиків для протипожежного забору води — з річки Хорол.

пожежогасіння  на  території  промислових  та  сільськогосподарських
підприємств здійснюється від пожежних резервуарів або протипожежного
кільцевого  водопроводу  на  території  підприємства.  Витрати  води  на
пожежогасіння для кожного підприємства розраховуться окремо відповідно
до табл. 5 ДБН В.2.5-74:2013.

Необхідність  влаштування  системи  внутрішнього  пожежогасіння
приймається відповідно до чинних протипожежних норм за типом об'єкту.

Таким  чином, основні  заходи  щодо  удосконалення  системи
водопостачання села включають:

- буріння свердловини в східній частині села;
- прокладка мереж водопостачання по території села;
- облаштування пожежних гідрантів на водопровідній мережі;
-  встановлення  додаткових  резервуарів  протипожежного  зберігання

води;
-  модернізація  виробничої  бази  та  удосконалення  економічних  та

правових  засад  функціонування  водопровідно-каналізаційного
господарства;

- розробка спеціалізованої проектної документації на реконструкцію і
розвиток  системи  водопостачання,  відповідно  до  рішень  генерального
плану  села  щодо  кількості  та  розміщення  водокористувачів  із  метою
визначення  повного  складу  першочергових  та  перспективних  засобів  та
економічного механізму реалізації цих заходів.

Каналізація.



Питома  середньодобова  (за  рік)  норма  водовідведення  на  одного
жителя з ваннами та місцевими водонагрівачами - 150-230 л/добу.

На час складання проекту частина існуючої забудови території села
забезпечена   централізованою  системою  каналізування  (багатоповерхова
житлова забудова та громадські будівлі в південній частині села). Стоки за
допомогою  існуючої  каналізаційної  мережі  та  каналізаційної  насосної
станції направляються до каналізаційного колектору напірної каналізації з
подальшим доправленням на очисні споруди, що розташовані біля південної
межі села. 

Проектом  передбачено  охоплення  централізованою  мережею
каналізації всієї території села.

До втілення рішень генерального плану по централізованій системі
каналізування,  каналізацію окремих будівель  і  споруд слід  передбачати  з
використанням  місцевих  локальних  очисних  споруд,  проект  яких
погоджується  органами  санепідслужби.  Обладнання  внутрішньо  домової
каналізації з відведенням побутових стоків у вигріб забороняється. 

Для  об’єктів,  розташованих  на  відстані  не  менше  500  м  від
найближчого  колектора   стічних  вод,  стічні  води  можна  очищати  на
локальних  очисних  спорудах  (ДБН  В.2.5-75:2013  Каналізація.  Зовнішні
мережі і споруди.).

Витрата стоків при розширенні села на розрахунковий період – 288,35
тис. м3/рік, 0,79 тис. м3/добу.

Таким  чином,  основні  заходи  щодо  удосконалення  системи
каналізування села включають:

- будівництво мереж каналізації по території села;
-  модернізація  виробничої  бази  та  удосконалення  економічних  та

правових  засад  функціонування  водопровідно-каналізаційного
господарства;

- розробка спеціалізованої проектної документації на реконструкцію і
розвиток системи водовідведення, відповідно до рішень генерального плану
села щодо кількості та розміщення водокористувачів із метою визначення
повного складу першочергових та перспективних засобів та економічного
механізму реалізації цих заходів.

Санітарне очищення.
Тверді  побутові  відходи –  це  відходи  життєдіяльності  людини,  по-

точного  ремонту  квартир,  місцевих  опалювальних  приладів,  а  також  рі-
зноманітні відходи із будинків загального призначення.

На  території  села  Петрівка-Роменська  облаштовані  майданчики
контейнерів для сміття. Вивіз твердих побутових відходів з території села
здійснюється  на  існуюче   паспортизоване  місце  видалення  відходів  біля
західної межі села.

Рідкі побутові відходи, по заявочній схемі, вивозяться асенізаційним
транспортом за замовленням. 



Обсяги утворення твердих побутових відходів для житлових будинків
залежать від ступеня їх благоустрою.

Відповідно до норм накопичення побутових відходів за таблицею 11.2
ДБН  Б.2.2-12:2019,  розрахунковий  річний  обсяг  накопичення  твердих
побутових відходів по населеному пункту на розрахунковий етап складає:

- в середньому по населеному пункту на одного мешканця з урахуван-
ням організацій та установ, маятникової міграції

2650чол. х 350 кг = 927 500 кг = 927,5 тис. кг або 6,62 тис. м3

Проектом генерального плану пропонується розміщення  контейнерів
для роздільного збору сміття на існуючих майданчиках, відповідно до схеми
розміщення контейнерів, прийнятої для населеного пункту.

Електропостачання.
На  даний  момент  електропостачання  села  Петрівка-Роменська

здійснюється від підстанції ПС 110/35/10кВ “Петрівка-Роменська”. 
Загальне  річне  споживання  електричної  енергії  в  селі  Петрівка-

Роменська становило за 2018 рік  1,363216 млн. кВт-год.
Для  вирішення  схеми  електропостачання  виконано  розрахунок

електричних  навантажень  на  сьогоднішній  та  розрахунковий  етапи.
Електричні навантаження підраховані згідно до архітектурно-планувальних
рішень, завдання на проектування та  питомих нормативів.

На  розрахунковий  період  загальне  річне  споживання  електричної
енергії в селі Петрівка-Роменська   1,65 млн. Квт-год.

Також, враховуючи дані розрахунків та існуючу ситуацію в системі
електропостачання села, генеральним планом визначені  основні заходи по
модернізації та експлуатації електричних мереж села та елементів електри-
чної інфраструктури:

- електропостачання існуючих та проектних споживачів -  по існую-
чих  мережах  10  кВ,  джерелом  електропостачання  залишається
ПС110/35/10кВ “Петрівка-Роменська”;

- для  забезпечення  зростаючих  навантажень  та  перерозподілу
навантажень при реалізації положень генерального плану передбачена екс-
плуатація існуючих КТП, крім тих, що за даними АТ “Полтаваобленерго”
підлягають заміні. Остаточна кількість та потужність трансформаторів ви-
значається  при  подальшому  проектуванні  згідно  з  технічними  умовами
енергопостачальної організації;

- необхідна заміна повітряних ліній електропередач, що відпрацювали
свій ресурс;

- частину ПЛ-10 кВ, що перетинає житлову забудову, рекреаційні те-
риторії  або знаходиться на відстані  меншій нормативної,  необхідно пере-
нести,  або  прокласти  кабелем  в  землі.  Остаточні  рішення  прийняти  при
подальшому проектуванні згідно з технічними умовами енергопостачальної
організації;

-  протягом  всього  проектного  періоду  необхідно  проводити  рекон-
струкцію та розширення електричних мереж 10 кВ та 0,4 кВ, заміну зноше-



ного та морально застарілого обладнання, впроваджувати енергозберігаюче
обладнання та технології.

Підключення  до  електричних  мереж  та  всі  наведені  у  розділі
параметри  мають  уточнюватися  при  подальшому  проектуванні  згідно  з
технічними умовами енергопостачальної організації.

Теплопостачання.
Опалення існуючого житлового фонду здійснюється поквартирно від

існуючих автономних побутових  теплогенераторів,  що працюють  на  газу
або  твердому  паливі  та  від  печей  на  дровах  та  кам'яному  вугіллі.  На
території школи розміщена котельня для опалювання закладу.

Проектом  намічається  динаміка  змін  по  всіх  напрямках  соціально-
економічного розвитку населеного пункту.  Теплопостачання існуючого та
нового житлового фонду, закладів та підприємств обслуговування населених
пунктів і надалі вирішується через використання котелень, автономних та
індивідуальних  систем  теплопостачання.  Можливо  поновлення  централі-
зованого теплопостачання багатоповерхової забудови від існуючої котельні,
що зараз не працює.

Газопостачання.
Забезпечення газом існуючої забудови здійснюється від газопроводів

низького  і  середнього  тиску.  Пропонується  підключення  нової  житлової
забудови та громадської забудови в межах села Петрівка-Роменська (за ви-
ключенням рекреаційної забудови на розрахунковий строк в південній ча-
стині села) до існуючої системи газопостачання, відповідно до технічних
умов, наданих ПАТ “Гадячгаз”.

Політика енергозбереження.
Висока  надійність  роботи  системи  енергопостачання  є  однією  з

вирішальних  умов  забезпечення  ефективної  життєдіяльності  населеного
пункту.

Система  газопостачання  є  однією  з  складових  частин  системи
енергозабезпечення.  Від  її  надійної  і  гарантованої  роботи  залежить
ефективність роботи встановленого газовикористовуючого обладнання, його
коефіцієнт корисної дії.

Основними заходами з економії газу є:
-  надійна  і  безпечна  робота  системи  газопостачання  –  подавання

природного  газу  на  газові  пальники  у  кількості  і  під  тиском,  які
забезпечують максимальний ККД газовикористовуючого обладнання;

- вжиття заходів зі своєчасного запобігання аварій і інших порушень у
роботі  системи  газопостачання.  Це  дасть  можливість  уникнути
матеріальних витрат на ліквідацію наслідків аварії;

-  введення  жорсткої  системи  контролю  за  споживанням  і  обліком
спожитого газу на кожному об’єкті;

-  упровадження  заходів,  які  сприяють  зменшенню  витрат  газу  на
опалення,  за  рахунок  зменшення  витрат  у  житлових,  громадських,
адміністративних  будівлях  шляхом  застосування  нових  матеріалів,  які
зберігають тепло в будинках, впровадження нових систем теплоізоляції;



- упровадження високо економічного газового обладнання з високим
коефіцієнтом корисної дії;

- упровадження нових технологій, що дозволяють заміну природного
газу на інші види палива.

ПРОПОЗИЦІЇ ПО РЕАЛІЗАЦІЇ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНУ СЕЛА.
В  нових  умовах  розвитку  місцевого  самоврядування  об'єднанні

громади повинні самі турбуватись про свій економічний розвиток і розквіт.
Їх  економічна  потужність  повинна  спиратися  на  творчі  можливості  ме-
шканців, їх бажання вкладати кошти в розвиток власного населеного пу-
нкту та їх уміння залучити для цієї мети кошти інших інвесторів.

Процес  містобудування  передбачає  будівництво  житла,  соціальних
об’єктів, доріг, інженерних систем. Таке будівництво тільки частково може
бути реалізоване за рахунок державних асигнувань. Для того щоб збудувати
усе,  що потрібно селам,  основну частину коштів  громада сільської  ради
повинна заробити самостійно. Завдання органу місцевого самоврядування
полягає в тому, щоб створити найбільш сприятливі умови для інвесторів,
які дозволять їм звести до мінімуму інвестиційні ризики і отримати більш
високі прибутки. 

Пріоритетними напрямками для розвитку села є стимулювання малого і
середнього  бізнесу  та  розвиток  напрямків  підприємницької  діяльності
направлений на роботу сільськогосподарських та виробничих підприємств,
а також системи обслуговування, поліпшення її структури і якості.

Для залучення інвестицій в економіку села необхідно орієнтувати по-
тенційних  інвесторів  на  перспективні,  соціально  допустимі  види  дія-
льності, звужуючи діапазон ризику як інвестора, так і виконавчої влади та
органів місцевого самоврядування. 

Генеральний план села Петрівка-Роменська Гадяцького району Полта-
вської  області  визначає  напрямки і  масштаби розвитку  села,  виходячи з
ресурсних  обмежень  і  екологічних  умов  території,  а  також  інтересів
громади села, закладає довгострокову політику місцевих органів влади та
громади у сфері соціально-економічного і територіального розвитку, забез-
печення  ефективного,  інвестиційно привабливого використання  територі-
альних ресурсів населеного пункту.

Організаційне  забезпечення  реалізації  генерального  плану  села  має
здійснювати  сільська  рада  та  спеціально  уповноважений  орган  з  питань
архітектури та містобудування Гадяцького району, до компетенції якого від-
несено контроль процесу містобудівного розвитку.



Основною  функцією  цього  органу  має  бути  організація  здійснення
комплексу робіт з виконання рішень генеральних планів, а також проектних
робіт, які можуть забезпечити їх реалізацію. 

До таких робіт відносяться:
 розроблення детальних планів та проектів забудови нових ділянок,

призначених під розміщення нової садибної забудови;
 розроблення детальних планів виробничих зон поблизу села та на

його території;
 розроблення проектів захисту території від підтоплення, проектів

інженерної підготовки і захисту;
 розроблення проектів нових інженерних та транспортних споруд

та комунікацій;
 розроблення  проектів  спортивних  комплексів  та  дитячих  май-

данчиків;
 розроблення благоустрою населеного пункту;
 створення  та  ведення  земельного  та  містобудівного  кадастрів

населеного пункту. 

ОСНОВНІ ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ.

№
 п
/п

Показники 
Одиниця
виміру 

Існуючий 
стан  

Етап
15-20 р. 

1 2 3 4 5
1. Населення тис. осіб 2,405 2,650
2. Територія в межах населеного пункту, 

всього:
га 807,60 933,00

Житлової  забудови,  всього 
в т.ч
- садибної
- багатоквартирної

га

га
га

96,59

93,80
2,79

110,18

109,93
0,25

Громадської  забудови,  всього га 12,80 5,61
Виробничі території (промислові та

с/г підприємства)
га 21,73 20,10

Комунальні,  всього
в.т. числі кладовища 

га 8,60
4,66

6,65
5,23

Інженерної інфраструктури 1,79 10,71
Транспортної  інфраструктури, 

всього
га 63,07 44,84

  у т.ч. вулично-дорожньої мережі га 54,43 44,54
Ландшафтно-рекреаційні та 
озеленені, всього 

га 209,65 89,06

у т.ч. озеленені загального га 0,55 2,51



користування (парки, сквери, 
бульвари)
Водних поверхонь га 2,65 8,29

Сільськогосподарські угіддя 
в т.ч екстенсивного 

використання

га
га

399,36
22,76

442,18

Інші території - -
3. Житловий фонд, всього: тис.м2 24,39 36,39

Кількість
квартир

431 442

житловий фонд, що пустує тис.м2 10,05 -
Розподіл житлового фонду по видах 

забудови:
садибна  Квартир/

тис.м2
572/
36,18

702/
51,78

Багатоквартирна одноповерхова з 
садибними ділянками

Квартир/
тис.м2

186/
7,49

186/
7,49

багатоквартирна Квартир/
тис.м2

166/
9,3

190/
11,46

Середня житлова забезпеченість 
населення загальною площею

м2/чол. 22,00 29,70

Вибуття  житлового  фонду, всього: тис.м2 - -
непридатного   -
придатного  у зв'язку з 

реконструкцією  
-

4. Нове  житлове  будівництво, всього: тис.м2 - 17,76
Кількість
квартир

- 154

одноквартирне 130
багатоквартирне 24

5. Об`єкти громадського 
обслуговування:

дитячі  дошкільні  заклади,   всього   місць 72 172
загальноосвітні  школи,   всього  місць 630 630
будинки культури місць 400 900
пожежні  депо,    всього Об’єкт /

пожежних
автомобіл

ів

1/1 1/2

6. Вулично-дорожня  мережа та міський 
пасажирський транспорт  

Довжина вулиць і доріг, всього  км 44,33 46,30
у т. ч. головних  вулиць   9,68 9,68

Щільність вулиць і доріг, всього км / км2 5,5 4,9



у т. ч. магістральних  вулиць   
Довжина подвійного шляху ліній 
міського пасажирського транспорту,  
всього

км

у т. ч. автобуса - -
           тролейбуса - -

трамвая - -
швидкісного  трамвая - -
метрополітену - -
міської залізниці - -

Загальний рівень автомобілізації машин на
1тис.чол

- -

               у т. ч. легкових автомобілів - -
Кількість місць постійного зберігання 
легкових  автомобілів

машино -
місць 

- -

         
7.

Інженерне забезпечення

Водопостачання
Сумарний відпуск води тис.м3/доб

у
- 0,89

Потужність головних споруд 
водопроводу

-/- -

Каналізація -
Загальне  надходження  стічних  вод від 
житлдово-громадської забудови  

-/- - 0,79

Сумарна  потужність  очисних  споруд  -/-
Електропостачання  
Сумарне  споживання  електроенергії  млн. кВт

х год. / рік
1,36 1,65

Потужність джерел покриття  
електронавантажень 

тис.кВт 

Теплопостачання  
Потужність централізованих джерел 
тепла,  всього  

МВт

Подача тепла, всього Мвт/рік - -

Газопостачання  
Споживання газу, всього  млн.

м3/рік
- -

8. Інженерна підготовка та захист 
території

Захист території від затоплення та 
підтоплення:
Площа територій, що потенційно 

га -
-

-
-
-



підтоплюються
захист території від підтоплення
Протяжність захисних споруд (греблі)

га
м

-
-

-
-

Намив, підсипка території га - -
Берегоукріплення км
Пониження рівня ґрунтових вод га
Регулювання русел рік / водойм км/га
Розчистка водойм га - -
Протиерозійні, протизсувні, проти 
карстові заходи,

га

Освоєння заторфованих і заболочених 
територій

-/-

Освоєння територій із іншими 
складними  умовами:
протипросідні заходи;
сейсмічністю 7 балів і більше

-/-
-/-

Дощова каналізація км - -
Очисні споруди дощової каналізації Одиниць - -

9. Санітарне очищення території
Обсяги  твердих  побутових  відходів,  
всього:

Тис. м3 /
рік

- 1,64

Сміттєпереробні  заводи  
Кількість Одиниць  
Потужність  загальна тис. т/рік

Полігони 
Кількість Одиниць - -
Площа  га - -

Звалища
Кількість Одиниць - -
Площа  га -
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