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ВСТУП
Генеральний план м.Тростянець виконаний на замовлення Тростянецької
міської ради відповідно до рішень 18-ї сесії 6-го скликання №522 від
30.12.2011р. «Про продовження терміну та внесення змін до міської Програми
впорядкування та вдосконалення містобудівної та землевпорядної
документації м. Тростянець на 2011-2012 роки» та №525 «Про міський
бюджет на 2012 рік», річного плану закупівель на 2012 рік Тростянецької
міської ради, предметом закупівлі послуг з архітектурного планування міст та
в галузі садово-паркової архітектури (виготовлення та коригування
генерального плану забудови міста Тростянець), договору від 17.08.2012р. №
324/ГП-12, додаткової угоди №1 від 27.12.2012р. та №2 від 01.02.2013р.,
завдання, затвердженого Тростянецьким міським головою Сумської області.
Існуючий генеральний план м.Тростянець розроблений Київським
Науково-дослідним інститутом містобудування в 1991 р. на розрахунковий
період до 2015 року. Однак, корінні зміни в політичній, економічній,
законодавчій і нормативній базі країни обумовили необхідність розробки
нового генерального плану.
Генеральний план міста є основним видом містобудівної документації на
місцевому рівні, призначеної для обґрунтування довгострокової стратегії
планування та забудови території населеного пункту.
Генеральний план м.Тростянець містить аналітичні і обґрунтовуючі дані,
табличні розрахунки та графічні матеріали щодо існуючого стану міста на
початок 2012 року та розрахунковий етап - 20 років, прогноз демографічного
та економічного розвитку і структури зайнятості населення, оцінку
територіальних ресурсів міста та потреб в територіях для забезпечення
комплексного містобудівного розвитку.
Наводяться пропозиції щодо збалансування системи розселення і
зайнятості, планувальної структури та функціонального зонування території
міста, розміщення житлового будівництва, розвитку громадських центрів і
системи громадського обслуговування, розміщення нових та оптимізації
використання існуючих промислових та комунально-складських територій.
Особлива увага приділяється розвитку озеленених і ландшафтнорекреаційних територій долини р.Боромля, озер та прилеглих лісів,
збереженню пам’яток історико-культурної спадщини, створенню розвиненої
інфраструктури туризму.
Визначаються конкретні заходи з модернізації транспортної та
інженерної інфраструктури, оптимізації вуличної мережі, будівництва вулиць,
багаторівневих транспортних розв’язок, поліпшення екологічного стану
середовища, розміщення об’єктів спільних інтересів м. Тростянця і прилеглих
територіальних громад у приміській зоні.
Наводяться зведені основні показники на етап 20 років.
За обсягом та змістом генеральний план відповідає діючому
законодавству України у галузі містобудування та вимогам Державних
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будівельних норм ДБН Б.1.1-15:2012 «Склад та зміст генерального плану
населеного пункту» та ДБН 360-92** «Містобудування. Планування і
забудова міських і сільських поселень» інших державних норм, стандартів і
правил. Матеріали генерального плану виконані з використанням цифрових
векторних топографічних планів М 1:2000 у державній геодезичній системі
координат УСК-2000, які створено ДП “Сумигеодезкартографiя”.
В основу проекту покладені матеріали, надані Сумською обласною
адміністрацією, Тростянецькою районною адміністрацією, Тростянецькою
міською радою, обстеження в натурі.
При розробці генерального плану використані такі матеріали:
 Земельний кодекс України від 18.12.92 р., № 561-ХІІ (із змінами і
доповненнями);
 Закон України «Про регулювання містобудівної діяльності».
 Закон України «Про Генеральну схему планування території України»
від 7.02.02. р., № 3059-ІІІ;
 Закон України «Про державне прогнозування та розробку програм
економічного та соціального розвитку України» від 23.03.2000 р.
№ 1602;
 Закон України «Про Концепцію сталого розвитку населених пунктів»
від 28.12.1998 р. № 2349;
 Закон України «Про охорону навколишнього середовища» від
25.06.1991 р. № 1264-XII;
 Закон
України
«Про
комплексну
реконструкцію
кварталів
(мікрорайонів) застарілого житлового фонду» від 22.12.2006 року
№525-V;
 Постанова Кабінету Міністрів України від 26 липня 2001 р. № 878 «Про
затвердження Списку історичних населених місць України»;
 Загальнодержавна цільова прогама розвитку промисловості України на
період до 2017 р;
 Постанова Кабінету Міністрів України від 3 серпня 2005 р. ”Про
затвердження Державної програми розвитку автомобільних доріг
загального користування на 2005-2010 роки”;
 Постанова Кабінету Міністрів України від 24 червня 2006 р. № 865 „Про
затвердження переліку автомобільних доріг загального користування
державного значення”;
 Розпорядження Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2006 р. №651р „Про схвалення програми реформування залізничного транспорту”;
 Окреме доручення Міністра регіонального розвитку та будівництва за
підсумками наради у Прем’єр-міністра України з питань
реконструкції кварталів застарілого житлового фонду та спрощення
дозвільної системи від 14.01.2008 р. №10/12-23;
 ДБН 360 92**«Планування і забудова міських і сільських поселень»;
 ДБН Б.1.1-15:2012 «Склад та зміст Генерального плану населеного
пункту»;
 Стратегічний план економічного розвитку м. Тростянець (2008 рік);
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 Програма соціального та економічного розвитку м. Тростянець на 2012
рік;
 Програма
розвитку
і
реформування
житлово-комунального
господарства міста Тростянець на 2010-2011 роки та на період до 2014
року, затверджена рішенням міської ради від 09.07.2010 р. № 372 (зі
змінами на 2013-2014 роки, згідно рішення міської ради №264 від
25.12.2012 року);
 Генеральний план м. Тростянець. Київський науково-дослідний інститут
містобудування,1991 р;
 Схема планування Сумської області.
У генеральному плані визначена стратегія у використанні території міста
на етап 20 років.
Матеріали генерального плану використовуються як вихідні дані при
розробленні іншої планувальної документації та проектів забудови, планів
земельно-господарського устрою населеного пункту, спеціальних проектів,
схем і програм охорони навколишнього середовища, інженерного захисту і
підготовки території, комплексних схем транспорту, проектів та схем
організації дорожнього руху, схем розвитку систем інженерного обладнання,
виконанні грошової оцінки земель, створенні містобудівного та земельного
кадастрів тощо.
Проект виконаний в Управлінні генерального плану міста (начальник –
О.Андреєв) у відділі розробки генерального плану м. Києва (начальник –
А.Логвиненко) за участю спеціалістів Управління з інженерно-технічної
підготовки, транспортної інфраструктури та топографо-геодезичних робіт
(начальник – В.Базарний).
Авторський колектив
Архітектурно-планувальна частина
Науковий керівник
Нечаєва Т.
Головний архітектор проекту
Олійник В.
Головний спеціаліст
Дем’янченко С.
Техніко-економічна частина
Головний економіст проекту
Воловик В.
Головний спеціаліст
Кудлай О.
Інженерно-планувальна частина
Головний інженер проекту
Соболєв І.
Начальник інженерно-технічного відділу
Чайковська Д.
Головний інженер
Мурашко В.
Головний спеціаліст
Десятник О.
Головний спеціаліст
Комаров А.
Головний спеціаліст
Вініченко З.
Провідний спеціаліст
Душина Н.
Начальник інженерно-технічного відділу
Чайковська Д.
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Головний інженер
Головний спеціаліст
Інженер

Мурашко В.
Десятник О.
Святненко Л.
Субпідрядні організації:

ДП “Сумигеодезкартографiя”:
Створення цифрових векторних топографічних планів М 1:2000 у
державній геодезичній системі координат УСК-2000 на м.Тростянець:
Розроблення проекту здійснювалось за участю:
Інституту демографії та соціальних досліджень НАН України:
Розділ «Соціально-демографічний потенціал. Трудові ресурси» виконано
провідним науковим співробітником, Остафійчуком Я.В., к.е.н.
Українського державного науково-дослідного та проектного інституту
«УкрНДІпроектреставрація»:
Розділ «Історико-архітектурний опорний план та визначення меж та
режимів використання зон охорони пам’яток архітектури та містобудування»
виконано начальником відділу спеціальної та містобудівної документації,
Поштаренко Ю.Г.
Співавтори (на засадах творчої діяльності):
Тростянецький міський голова Сумської області - Бова Ю.А.
Авторський колектив висловлює подяку за допомогу у розробці проекту
заступнику міського голови м. Тростянець Сумської області – Зайцю Ю.М.,
начальнику відділу містобудування та архітектури, комунального
господарства та благоустрою апарату міської ради м. Тростянець Сумської
області – Чижику В.Д.

6

1. СУЧАСНИЙ СТАН
Тростянець - адміністративний центр Тростянецького району Сумської
області, місто районного значення, розташоване в 60 км від обласного центру
м.Суми.
Згідно з Генеральною схемою планування території України, що
затверджена Законом України «Про генеральну схему планування території
України» (7 лютого 2002 р. № 3059- ІІІ), місто входить до Сумської
міжрайонної системи розселення, центром якої є місто Суми - найбільший за
чисельністю населення, економічним потенціалом населений пункт. Зручне
транспортне сполученням об’єднує його з іншими населеними пунктами, що
входять в дану систему розселення, розвиненими територіально виробничими, трудовими та соціально-культурними зв’язками.
Місто Тростянець межує із землями Зарічненської, Мащанської,
Станівської, Білківської, Криничанської, Люджанської та Кам’янської
сільських рад. Тростянецький район межує з Краснопільським, Охтирським,
Велико-Писарівським, Лебединським та Сумським районами Сумської
області.
Як центр Тростянецького району, м.Тростянець є центром тяжіння для
жителів сільської місцевості: щоденні або щотижневі поїздки населення від
місць проживання до місць прикладання праці з прилеглих сіл – Кам’янка,
Кам’янецьке, Люджа, Криничне, Машкове, Олексине, Білка, Станова, Лучка
тощо.
Місто має вигідне економіко - географічне розташування – близькість до
державного кордону з Росією, залізнична станція Смородине є одним з
великих залізничних вузлів Сумської області, через яке проходять державні
залізничні й автомобільні магістралі. Територію міста перетинають
автодорога Глухів - Суми-Харків та залізнична магістраль Ворожба - Суми Харків.
Місто Тростянець віднесене до категорії малих міст. Чисельність
наявного населення м. Тростянець на 1 січня 2012 р. становила 21 463 особи,
постійного населення ― 21 537 осіб.
Розбудова даної категорії населених пунктів, відповідно рішень
Генеральної схеми планування території України,передбачена за рахунок:
 розвитку переважно туристських функцій із забезпеченням збереження
та припустимого господарського використання об’єктів культурної
спадщини, захисту традиційного характеру середовища, обмеженням
господарської діяльності на територіях історичних ареалів населених
пунктів;
 розвитку
підприємств
та
закладів
по
обслуговуванню
сільськогосподарського
виробництва,
харчової
та
переробної
промисловості, а також високотехнологічної та інноваційної промисловості.
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Місто Тростянець є адміністративним центром Тростянецького району,
багатофункціональним населеним пунктом із сервісною інфраструктурою,
покликаною задовольняти потреби жителів міста та району загалом.
З урахуванням трудових мігрантів з інших населених пунктів, у
господарському комплексі Тростянця в 2011 році було зайнято 7,11 тис. осіб, з
них 5,25 тис. – на підприємствах, в установах, організаціях і громадських
об’єднаннях юридичних осіб, 0,14 тис. – на малих підприємствах, 1,72 тис. –
фізичні особи – суб’єкти підприємницької діяльності та працюючі у них.
Населення Чисельність наявного населення м. Тростянець на 1 січня
2012 р. становила 21 463 особи, постійного населення ― 21 537 осіб, з
них 9 921 (46,1%) ― чоловіки та 11 616 (53,9%) ― жінки. У місті проживає
57,5% мешканців Тростянецького району. На початку 1990-х років під
впливом соціально-економічних негараздів і спричиненої ними кризи
народжуваності було зареєстроване скорочення людності міста, що триває
понині.
Місто характеризується дуже високим рівнем демографічної старості
жителів. Питома вага осіб 60 років і старше склала 22,0%, що більше, ніж у
середньому по міських поселеннях Сумської області (20,4%) та України
(20,2%).
Статевий склад населення характеризується перевагою чисельності жінок
над чисельністю чоловіків. На 1 січня 2012 р. пропорції між статями
становили відповідно 53,9% : 46,1%.
Земельні ресурси Загальна площа території м. Тростянець, згідно форми
6-зем становить 2765,23га:
Забудовані землі займають значну частину території міста, а їх розподіл
за функціональним призначенням наступний:
 під житловою забудовою – 462,3 га;
 підприємства та організації транспорту – 71,6 га ;
 землі промислових, комунально-складських підприємств –158,5га;
 землі громадського призначення – 83,3 га;
 землі комерційного використання -21,87 га;
 землі лісогосподарських підприємств – 763,54 га;
 землі природоохоронного призначення – 67,12 га;
 землі МО – 2,03 га;
 сільськогосподарські землі – 112,3 га;
 землі під водою (річки, струмки, озера, ставки) -72,6 га;
 землі відкриті без рослинного покриву – 27,49га;
 землі запасу (відкриті заболочені землі, луки та інші) – 922.58 га
У функціональному відношенні територія розподіляється на сельбищну,
виробничу, ландшафтно-рекреаційну. Майже вся територія, по
функціональному призначенню, не має цілісного планувального завершення і
для неї характерне черезсмужжя, а також розміщення в межах зон одного
функціонального призначення частин території другого функціонування.
В структурному відношенні територія міста розділена заплавами
р.Боромля, р.Радомля, р.Люджа та залізницею.
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Міський центр розвивається як поліфункціональна система, що містить
громадську, ділову, культурно-освітню, видовищну діяльність, торгівлю,
громадське харчування, житло. Тут знаходиться Тростянецька районна
державна адміністрація, Тростянецька міська рада, прокуратура, банки, вузол
зв’язку, будинок культури, торговельні заклади, готелі тощо. Крім того, тут
знаходяться об’єкти культурної спадщини національного та місцевого
значення, міськи парки – ім. Чайковського та Благовіщенський парк та парк
садиби Л.Кеніга.
Центральні вулиці міста – вул. Червоноармійська - вул.Горького вул.Шевченка є частиною автодороги державного значення Н12 СумиПолтава.
Житловий фонд в місті Тростянець на 01.01.2012 р. становив 437,3тис.м2
загальної площі, у тому числі багатоквартирний - 96,0тис. м2 (22,0%), садибної
забудови – 341,3.тис. м2 (78,0 %).
Середня житлова забезпеченість по місту, виходячи з чисельності
наявного населення (21,54 тис. осіб) та існуючого житлового фонду, складає
20,3 м2/чол. Показник середньої житлової забезпеченості по м. Тростянець є
нижчим середнього показника по міських поселеннях в цілому по Україні –
21,4 м2/чол. і середнього показника по Сумській області –21,7 м2/чол.
Із загального обсягу житлового фонду 59,9% обладнано водопроводом,
53,3% – каналізацією, 50,1% - ваннами (душовими). Більшість житлових
багатоквартирних, індивідуальних будинків збудовані понад 20 років, тому
мають недостатню комфортність, низьку енергоефективність та потребують
вирішення проблеми ремонту.
Житлово-комунальне господарство міста обслуговують головні
підприємства: КП “Тростянецькомунсервіс”, КП «Тростянецьке ЖЕУ», КП
“Райкомунгосп”, цех газового господарства Сумського управління
«Міжрайгаз» та чотири об’єднання співвласників багатоквартирних житлових
будинків.
Балансова вартість житлового фонду КП «Тростянецьке ЖЕУ»
становилав 2011 році 163,5 млн.грн.
Площа зелених насаджень загального користування в місті складає
15,3га. Нормативний показник забезпеченості складає 14 м2/люд. проти
існуючого 7,1 м2/люд.
Промисловість.У
м. Тростянець
практично
сформовано
два
промислових утворення: промислово-комунальна зона по вул. Набережна –
49.4 га та промислово-транспортна зона в районі залізниці по вул. Гришина –
79.5 га. Площа окремих підприємств складає – 31,75 га.
Провідною галуззю економіки м.Тростянець є промисловість. За видами
промислової діяльності більшість робочих місць припадає на харчову та
переробну промисловість. Саме ці галузі стабільно забезпечують понад 95 %
промислового виробництва.
Сьогодні промисловість міста об’єднує близько 10 підприємств, які
забезпечують роботою 1,86 тис. чоловік або 26,2 % зайнятих у економіці
міста. Виробництво промислової продукції району представлено 8
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підприємствами, які внесені в основне коло статистичного обстеження: ПАТ
«Крафт Фудз Україна», ТОВ «Тростянецький машзавод», ТОВ
«Тростянецький електрозавод», КПРР «Тростянецька районна друкарня»,
ТОВ «Дека-хліб», ПрАТ «Хлібозавод «Залізничник», ТОВ «Тростянецька
цегла», ТОВ «Локнянське-БСР», також зберегли свій виробничий потенціал
такі підприємства як ЗАТ «Фаворит» (завод мінвод), маслозавод,
комбікормовий завод, насіннєвий завод, інститут АЦБ, ТОВ «Ельдорадо».
Упродовж 2005-2011 років промисловість міста щороку нарощувала
обсяги виробництва продукції, його трьох кратний приріст завдячує
інтенсивному розвитку потужностей ПАТ «Крафт Фудз Україна», з 531,5 до
1633,9 млн. грн.
Другим за потужністю підприємством є «Тростянецький машзавод»,
приріст виробництва якого склав за цей період з 4,3 до 6,8 млн.грн.
Таким чином, темпи росту обсягів промислового виробництва по місту
значно випереджали середні по області. У 2009 році відбувся спад темпів
промислового виробництва, спричинений світовою фінансово-економічною
кризою, але не відбулось падіння обсягів виробництва, як у більшості регіонів
України. Роль стабілізатора економіки в кризовий період відіграла експортна
орієнтація шоколадної фабрики ПАТ «Крафт Фудз Україна».
Капітальне будівництво. У галузі капітального будівництва в місті
працюють дві будівельні організації: ТОВ «Тростянецький Агропромбуд» та
ЗАТ «Тростянецький Агроспецбуд». Крім того ДП «Ремсервіс», ДП
«Будинкоупраління» виконує роботи по капітальному ремонту житлового
фонду, ремонту дитячих садків, благоустрою міста, а також заявки населення
по заміні та улаштуванню нових інженерних систем в квартирах. Чисельність
зайнятих в будівельних організаціях міста становила на 01.01.2012 року 100
чоловік, в т.ч. працювало на ТОВ «Тростянецький Агропромбуд» - 47 чол.
В містідіє філіїя «Тростянецький райавтодор», яка здійснює свою
діяльність відповідно до обсягів фінансування, що визначаються
«Облавтодором».
Будівельна індустрія представлена в місті ТОВ «Тростянецька цегла», де
виробляється керамічна не вогнетривка будівельна цегла М-75, М-100, М-250.
В 2011 році було випущено умовної цегли на 2,9 млн. грн. при чисельності
зайнятих – 28 чол.
Лісове господарствоЛіси та інші лісовкриті площі району займають 31,6
тис. га, що становить 29,7% території району. Лісовідновлювальними
роботами займаються два підприємства: ДП «Тростянецький лісгосп» та ДП
«Тростянецький агролісгосп». Господарська діяльність підприємств
спрямована на раціональне використання та відтворення лісів, ведеться робота
в напрямку ефективного використання лісових ресурсів та побічних продуктів
лісу, збільшення та розширення асортименту продукції переробки деревини,
раціональне використання державного мисливського фонду на території
мисливських угідь, організація лісонасінневої справи і лісових розсадників,
поліпшення стану і підвищення продуктивності лісів, захист лісонасаджень
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від незаконних порубів, охорона лісів від пожеж, виробництво продукції та
товарів народного споживання, проведення лісозаготівельних робіт.
Тільки в 2010 році було посаджено лісових культур на площі 126 га. З
початку 2011 року посаджено лісових культур на площі 119,9 га при плані на
рік 111 га (108%). Обсяги переробки за І півріччя 2012 року по ДП
«Тростянецький лісгосп» склали 762,1 м. куб., що майже у два рази більше
річного плану. ДП «Тростянецький агролісгосп» переробкою деревини не
займався.
В галузі лісопереробки також здійснюють діяльність такі суб’єкти як ПП
Линник, ПП Баранюк, ПП Сторожев та інші.
У загальному обсязі реалізації продукції (13967,4 тис. грн.) 16,8% складає
продукція експорту (2349 тис. грн.). Обсяги реалізації продукції зросли у
порівнянні з відповідним періодом 2011 року на 424,4 тис. грн. (103%).
Транспорт ізв'язок. Чисельність занятих на транспорті та зв’язку
становить в місті 1,62 тис. чоловік, що дорівнює 22% всіх зайнятих.
На території міста на даний час діють 12 транспортних та автодорожних
організацій, які забезпечують місту перевезення вантажів та пасажирів,
утримання в місті та за його межами дорожнього господарства, до найбільших
з них належать ВАТ«АТП 15946» та залізнична станція Смородине, яка є
вантажопасажирською, за об’ємом робіт, що виконуються, відноситься до І
класу. Станція Смородине Південної залізниці має 4 станційних шляхи, в тому
числі: 2 - головних та 2 - приймально-відправних. До них примикають 14
під’їзних не загального користування вузької колії, що належали цукровому
заводу, Тростянецькому ДОКу, ДП «Ворскла» та належать зараз хлібозаводу ,
шоколадній фабриці, ДП «Тростянецький лісгосп» і т.д. Також існує два
навантажувально-розвантажувальні пункти.Станція обладнана пасажирською
будівлею вокзалу.
В місті розташований автовокзал ІІ класу поблизу залізничного вокзалу.
В складі автовокзалу є зал очікування місткістю 100 осіб. Пристанційна
територія складає 222 кв.м, на ній розташована адміністративна будівля
675кв.м.
Послуги з перевезення пасажирів по м.Тростянець надають такі
перевізники: ВАТ «Тростянецьке АТП - 15946», ПП Тітов А.О., ПП Коломак
М.І., ПП Марченко О.М. та КП ТМР «Тростянецькомунсервіс».
Послуги зв’язку в місті забезпечують центр поштового зв’язку №7, який
був у 2006 році утворений внаслідок реорганізації шляхом злиття трьох вузлів
зв’язку (Тростянецького, Охтирського та Великописарівського) та цех
електрозв’язку.
Зв'язок У місті також діє розвинута мережа інтернет. Територія міста
покрита цифровою телефонною мережею "МТС", "Київстар - gms", «Білайн»
та „life”. Значного розвитку набула в місті система кабельного телебачення.
Підприємницька діяльність м. Тростянця об’єднує як малі підприємства,
так і фізичних осіб, які є основною складовою малого підприємництва, та
відіграють помітну роль у забезпеченні міста робочими місцями. Кількість
фізичних осіб – суб’єктів підприємницької діяльності становила - 1,1 тис. осіб
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та зайнятих на малих підприємствах – 0,14 тис. осіб. Разом в підприємництві
було зайнято 26,2% від працюючого населення міста. В 2005 році кількість
зайнятих підприємницькою діяльністю становила 0,9 тис. чол.
Всього в Тростянецькому районі станом на початок 2011 р. зареєстровано
1343 суб’єкта малого підприємництва: 134 – юридичних та 1209 фізичних
осіб.Кількість працівників, зайнятих у сфері малого бізнесу, складала на
початок 2012 року 2973 особи проти 3158 осіб на початок2011 року .
Найбільша питома вага малих підприємств в загальній їх кількості по
місту та зайнятості в них припадає на сферу оптової та роздрібної торгівлі.
Серед інших видів підприємницької діяльності переважає промисловість,
будівництво, діяльність транспорту, надання комунальних та індивідуальних
послуг, інше.
Серед товаровиробників харчової галузі можна виділити хлібопекарню
ПП Савчука, ковбасний цех ПП Чалого, крупорушку ПП Мартиновського та
ін.
Існуючий рівень зареєстрованого безробіття у місті не відображає
реальну ситуацію. Відмічається небажання багатьох безробітних
реєструватись у зв’язку з незначною сумою допомоги по безробіттю
Історико - культурний потенціал. Місто Тростянець – старовинне і
водночас сучасне місто є одним із історичних населених місць України, в
якому є цінні пам’ятки історії, культури і архітектури і, згідно з Постановою
Кабінету Міністрів України від 26 липня 2001 року № 878 та Закону України
«Про охорону культурної спадщини», включене до Списку історичних
населених місць України.
Відповідно до п.3 ст.17 Закону України «Про регулювання містобудівної
діяльності», для вищевказаних місць розробляється історико-архітектурний
опорний план, визначаються режими регулювання забудови.
Відповідно до ст. 32 Закону України «Про охорону культурної
спадщини», Постанов Кабінету Міністрів України №878 від 26.07.2001 та
№318 від 13.03.2002 для території міста необхідно встановити історичний
ареал. Межі історичного ареалу мають включити найбільш цінні в історикокультурному відношенні, території. Згідно ст. 32 Закону України «Про
охорону культурної спадщини» та ст. 53, 54 Земельного кодексу України під
час розробки зон охорони необхідно визначити межі територій та охоронних
зон для всіх пам‘яток, які їх не мають.
Рішення, прийняті у попередньому пам‘яткоохоронному зонуванні,
потребують перегляду та адаптації до сучасної містобудівної ситуації та ролі в
ній пам‘яток, з врахуванням вимог сучасної законодавчої та нормативної бази
(ДБН Б.2.2-3-2008, Б.2.2-2-2008).
Найстарішою спорудою в місті, яка є його своєрідною візитівкою, є
Круглий двір, збудований у 1749 році, як фортеця проти кримських татар.
Жодного разу ця фортеця не використовувалась за призначенням, проте
слугувала як театр під відкритим небом. Свого часу у баштах жили акторикріпаки та майстрині-вишивальниці, які золотом, сріблом та шовком
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гаптували унікальні картини. У центрі «Двору» знаходилася арена для
циркових дійств, а під овальними стінами - триярусні ложі для глядачів.
Круглий двір є частиною архітектурного ансамблю, до якого також
входить панський будинок та „Біла” Благовіщенська церква, збудована у 1750
році в романському стилі.
Довгий час слободою Тростянець володіли нащадки духівника царя
Петра І – Надаржинського. Проте особливого культурного розвитку
Тростянець набув у той час, коли ним став володіти рід князів Голіциних.
Улітку 1864 року на запрошення князя Олексія Голіцина, будучи
студентом Петербурзької консерваторії, в Тростянці перебував 24-річний
композитор П.І.Чайковський. Саме тут ним була створена увертюра до драми
М. О.Островського ”Гроза”, яка зробила композитора всесвітньо відомим.
В 1984 році вдячними нащадками в міському парку було відкрито
митцеві пам’ятник, єдиний у світі такого плану – на повний зріст.
Визначну роль у соціально-економічному розвитку Тростянця мав
Леопольд Єгорович Кеніг, який став власником Тростянецького маєтку в 1874
році і управляв ним разом із синами упродовж 43 років. За цей час Тростянець
перетворився у населений пункт із значним економічним потенціалом. У той
час у Тростянці вироблялося 3% всього рафінаду Росії.
Із розвитком капіталізму почалися переселення селян до Тростянця й
активне будівництво житлових багатоповерхівок, лікарень, бібліотек,
кегельбану і „сінематографу”. «Біла» церква вже не задовольняла потреб
прихожан, тому за проектом академіка Олексія Бекетова на кошти Юлія
Кеніга у 1913 році побудували, а 1916 році освятили нову Вознесенську
церкву шатрово-купольного стилю.
В 1889 році Тростянець відвідав А.П.Чехов, в 1883-1885 роках тут
проживав П.А.Грабовський.
В 1923 році в місті створено Красно-Тростянецьку лісодослідну станцію,
де розводяться цінні породи дерев, проводиться дослідження розвитку
багатьох культур.
Також на Тростянецькій землі розпочав свій спортивний шлях Володимир
Куц, дворазовий Олімпійський чемпіон, триразовий рекордсмен світу в бігові
на 5 тис., на 10 тис. метрів, найкращий спортсмен світу в 1956 і 1957 роках. У
1985 році в Тростянці йому відкрито пам’ятник, а його ім’я присвоєно
міському стадіону.
Багатогранна і різноманітна літературно-мистецька карта краю. Тут
народилися і зросли літератор світового рівня Микола Хвильовий - поетбунтар, основоположник сучасного українського реалізму. Тростянчани
пишаються лауреатом премії ім. М.Островського Леонідом Татаренком, а
також відомим українським театральним діячем М.К. Йосипенком та
художником П.Ф. Борисенком.
З 1991 року Тростянець став фестивальним краєм: щороку проводиться
єдиний в Україні сільський фестиваль мистецтв “Боромля”, конкурс на краще
виконання пісень про село.
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Традиційно в місті проходить мистецьке свято «Дні Чайковського в
Тростянці», яке віднедавна набуло статусу обласного фестивалю.
Вже шість років поспіль (2006-2011) на теренах Тростянця проводиться
міжнародний живописний пленер «Мальовнича Тростянеччина», за
результатами якого створено в місті картинну галерею, яка налічує більше 100
полотен із місцевими краєвидами.
Також вже традиційним стало проведення фестивалю історичної
реконструкції «Стара фортеця».
Тростянець молодіє та розбудовується. В місті відновлюються
архітектурні пам’ятки та створюються нові («Алея закоханих» та пам’ятники
на честь воїнів-інтернаціоналістів, учасників ліквідації аварії на
Чорнобильській АЕС, погруддя Шевченка Т.Г. на честь проголошення
Незалежності України, цукрозаводчику та меценату Л.Є. Кенігу).
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2.ПЕРЕВАГИ ТА ОБМЕЖЕННЯ ПЕРСПЕКТИВНОГО
СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ
Місто Тростянець має сприятливі передумови для подальшого
соціально-економічного розвитку. До найважливіших конкурентних переваг,
які визначають специфіку міста та створюють умови для його
перспективного розвитку, відносяться:
 вигідне економіко-географічне положення;
 розвинені транспортні комунікації – через територію міста проходить
автодорога Суми-Полтава та залізнична магістраль Ворожба - Суми Харків. Залізнична станція „Смородине” є одним з великих залізничних
вузлів Сумської області на лінії Суми-Люботин (південна залізниця);
 розвинуті автобусні маршрути міського та приміського сполучення,
рейкові автобуси;
 наявність в місті територій, що є інвестиційно привабливими для
розміщення нового житлового будівництва і установ регіонального
значення, виробничих територій;
 природні умови (м’який клімат; значні масиви хвойно-листяних лісів, як і
займають більше 30% території міста; мальовничі ландшафти тощо),
сприятливі для відпочинку;
 інвестиційно привабливі умови для залучення як внутрішніх так і
зовнішніх інвестицій, що сприяє економічному та соціальному
розвитку міста;
 розвинена виробнича база, яка містить такі галузі як харчову та обробну
промисловості, машинобудування;
 наявність установ вищої та середньої спеціальної освіти (навчально консультативний пункт Національного Технічного університету
“Харківський політехнічний інститут”, професійний ліцей) та території
для будівництва нових навчальних закладів для забезпечення
належного рівня розвитку освітньої галузі;
 наявність структури нового типу – підприємництва. Ці підприємства не
мають чітко вираженого напрямку діяльності, а непередбачуваність
змін у податковому законодавстві та ціновій політиці примушують
підприємців бути більш гнучкими у виборі найбільш прибуткових видів
діяльності;
 наявність об’єктів культурної спадщини національного та місцевого
значення, а також об’єктів природно-заповідного фонду для створення
конкурентно-спроможного ринку туристичного продукту, забезпечення
умов для повноцінного функціонування суб’єктів туристичної
діяльності, залучення інвестицій для створення інфраструктури туризму.
Розвиток туризму, екскурсійної діяльності є важливим фактором для
утворення додаткових робочих місць, поповнення бюджету, підвищення
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авторитету міста як на внутрішньому, так і на міжнародному
туристичному ринках.
На фоні вищезазначених переваг дія ряду об’єктивних та суб’єктивних факторів
призвела до виникнення соціально-економічних, екологічних та
містобудівних проблем, які потребують поетапного вирішення.
Основними з них є:
 несприятлива демографічна ситуація, яка характеризується низькою
народжуваністю, високою смертністю, що веде до скорочення
чисельності населення та погіршення його якісного складу – зростання
частки населення старше за працездатний вік - питома вага осіб
60 років і старше склала 22,0%, що більше, ніж у середньому по
міських поселеннях Сумської області (20,4%) та України (20,2%);
 недостатня кількість місць прикладання праці;
 відсутня база даних про вільні земельні ділянки і нерухомість;
 відсутність чіткого функціонального зонування території міста:
дисперсне, черезсмужне, без дотримання санітарно-захисних розривів
від виробничих територій до житлової забудови;
 зношений стан дорожнього покриття та невідповідність нормативам
технічних параметрів проїзних частин магістральної вуличної мережі;
 відсутність обхідної автомобільної дороги;
 недостатня площа зелених насаджень загального користування - 50% від
нормативної;
 складні інженерно-геологічні умови (підтоплення, ерозія ґрунтів тощо),
зношеність та аварійність існуючих систем водопостачання та
водовідведення;
 морально застаріле обладнання теплових мереж, систем теплопостачання
та газопостачання;
 відсутність надійного транспортного зв’язку районів міста між собою, а
також із зовнішніми шляхами, враховуючи, що в місті є три переїзди
через залізничні колії в одному рівні і тільки один шляхопровід;
 високий рівень зносу комунальних доріг;
 незадовільний стан доріг поза центром міста;
 відсутні загальноміські зони відпочинку – великі заплавні території не
використовуються для рекреаційних цілей;
 брак висококваліфікованих кадрів та спеціалістів в окремих галузях;
 відсутність житлового будівництва;
 недостатньо розвинена туристична інфраструктура (готелі, атракціони,
виставки тощо);
 необхідна реконструкція та ревалоризація пам’яток архітектури існуючих
та щойно виявлених.
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3.ПРИРОДНІ УМОВИ ТА РЕСУРСИ
Рельєф
Місто Тростянець розташоване в межах Придніпровської низовини по
двох берегах річки Боромля. Для міста характерним є долинно-балочний та
яро-балочний рельєф, з яким пов’язаний полого-хвилястий характер поверхні.
Абсолютні відмітки змінюються від 110 до 167,5 м над рівнем моря.
Місто розташоване в межах заплави та I-ї надзаплавної тераси р.Боромля,
які розділені між собою невисоким виступом.
Серед рельєфоутворюючих процесів найбільший розвиток на території
міста отримали яругоутворення, зсуви, заболочення та підтоплення.
Яружно-балочна мережа широко розвинена як на правому так і на лівому
березі. Особливо великі яри приурочені до лівобережжя – Кривомазів яр,
Славгородський яр, яри в басейні річки Радомля. Яри практично всі не
закріплені, діючі. По схилам ярів проходять процеси розмиву, зсувів.
Широко розповсюджена заболоченість заплави. Найбільш заболочений
масив знаходиться на півдні міста в гирлі р.Люджа. Максимальні відмітки
досягають 167,5 м, приурочені до I-ї надзаплавної тераси
Кліматичні умови
Клімат м.Тростянець помірно-континентальний, який характеризується
теплим літом та м'якою зимою. За кліматичними умовами місто знаходиться в
другій будівельно-кліматичній зоні. Основні кліматичні показники наведені в
табл.
Характеристика
кліматичних
умов,
основних
метеорологічних
показників, необхідних для обґрунтування й прийняття планувальних рішень
наведена за даними багаторічних спостережень по метеопосту “Лебедин” (130
мБС).
Температура повітря:
- середньорічна + 6-6,5ºС,
- абсолютний мінімум – 7 ºС,
- абсолютний максимум + 20 ºС.
Розрахункова температура:
- самої холодної п’ятиденки – 23 ºС,
- зимова вентиляційна – 11,2ºС.
Опалювальний період:
- середня температура – 1,7ºС,
- період - 191 доба (по Суми, АМСГ)
Глибина промерзання ґрунту (по Суми, АМСГ)
- середня 90 см,
- максимальна 133 см.
Тривалість безморозного періоду:
- середня 150-170 днів,
17

Середньорічна відносна вологість повітря 77-78 %.
Атмосферні опади:
- середньорічна кількість 533 мм: в т. ч. теплий період - 357 мм,
холодний - 176мм,
- середньодобовий максимум 33 мм (по Суми, АМСГ)
- спостережний максимум 71 мм (24. 07. 1938) (по Суми, АМСГ,180
мБс)
Розрахункова випаровуваність за період квітень-листопад складає 540650 мм;
Висота снігового покрову:
- середньодекадна 16 см,
- максимальна 42 см.
Кількість днів із стійким сніговим покровом – 94-103.
Особливі атмосферні явища (прояв днів/рік):
- тумани 41 день,
- заметілі 46 днів,
- грози 34 дні,
- град 1,9 дня,
- пилові бурі 0,7 днів (по Суми,АМСГ, 172мБс)
Максимальна швидкість вітру (можлива):
- 20 м/с - кожний рік,
- 23-24 м/с - один раз в 5-10 років,
- 25-26 м/с – один раз в 15-20 років.
Таблиця 3.1
Повторюваність напрямків вітру, штилів (%)
Період року

ПнС

С

ПдС

Пд

ПдЗ

З

ПнЗ

Штиль

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Теплий період

9,7

14,7

13,7

13,7

20,6

Холодний
період
Рік

8,2
11

МП “Лебедин” (130 мБС)
11
9,4
10,6
13,6

10,4

14,4

14,6

14,2

14,8

12,4

8,8

13,8

14

13

12

12

14

13

11
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Згідно будівельних норм, територія міста відноситься до ІІВ підрайону,
другого будівельно-кліматичного району, для якого орієнтація вікон житлових
кімнат односторонніх квартир у межах сектору горизонту від 310 до 50 не
допускається (СНиП ІІ-Л. 1-71).
Значна повторюваність слабких та помірних вітрів – 0,5 м/сек. (70-90% на
рік), штилів створюють несприятливі умови для розміщення промислових
підприємств І-ІІІ класу шкідливості. Ці підприємства можуть формувати
високий потенціал забруднення повітря, а тумани і слабка аерація
перешкоджають його самоочищенню.
Річна кількість опадів становить 586 мм. Найбільша їх кількість випадає в
літній період, найменша – в зимово-весняний період.
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Переважний напрямок вітру в літні місяці північно-східний, північнозахідний, східний та південно-східний.
За рік спостерігається 5-9 днів з суховіями, взимку бувають завірюхи, в
весняно-літній період – посухи.
За кліматичними умовами м.Тростянець знаходиться в другій будівельнокліматичній зоні.
За результатами аналізу радіаційно-вітрового режиму встановлено, що в
березні, травні-вересні, листопаді – грудні поєднання основних кліматичних
елементів є комфортним. Для січня-лютого, квітня та жовтня характерна
дискомфортна зона переохолодження, коли при зниженні швидкості повітря
на 40-50% можуть бути досягнуті комфортні умови.
Таблиця 3.2
Температури повітря
За місяць

Температура, °С
1
середня
макс.
мін.

2

3

4

5

6

7

За рік
8

9

10 11

12

-7,2 -6,0 -0,7 8,2 15,0 18,1 19,2 18,3 13,1 6,8 1,0 -3,6
8

15

21

29

33

35

36

38

33

27

19

11

-36 -36 -34 -15 -32

5

0

-5

-13 -22 -29 -36

6,9
38

Таблиця 3.3
Кількість опадів
Кількість
опадів, мм

За місяць

За рік

опадів, мм

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

середня

39

33

37

41

49

71

80

60

45

36

47

48

586

макс.

101

77

87 103 140 209

180

185

96

192 129 106

929

мін.

2

1

6

19

5

0

3

0

3

0

7

2

344

Геологічна будова
В геоструктурному відношенні територія м.Тростянець розташована в
межах Дніпровсько-Донецької западини. Впадина заповнена потужною
товщею осадових відкладень від девона до антропогена. Глибина залягання
фундаменту більше 2500 м.
Для містобудівної оцінки найбільший інтерес представляє палеогенові та
четвертинні відкладення.
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Палеогенові
відкладення
представлені
бучакським,
київським,
харківським та полтавським ярусами.
Відкладення
бучакського
яруса
представлені
піщанниками,
гауконітовими пісками з проміжками глини, потужністю від 5 до 20 м.
Відкладення київського яруса представлені глинами, з проміжками
піщаників, потужністю 12-15 м.
Харківський ярус утворюють кварцево-глауконітові піски.
Відкладення полтавського яруса збереглися лише на вододілах та
представлені білими кварцевими пісками.
Четвертинні відкладення представлені на вододілах червоно-бурими
глинами та лесовидними суглинками. В заплавах річних долин відкладення
четвертинного віку представлені алювіальними піщано-глинистими та
піщаними породами.
Гідрогеологічні умови.
По схемі гідрогеологічного районування України район, що проектується
відноситься до Дніпровсько-Донецького артезіанського басейну, для якого
характерні значні запаси прісних підземних вод. Тут переважне
розповсюдження та використання мають підземні води бучаксько-канівських
та харківських відкладень. Також використовуються підземні води з
четвертинних алювіальних відкладень.
В межах даної території виділяються наступні водоносні горизонти.
- водоносний горизонт сучасних алювіальних відкладів заплав річок
та днищ балок розповсюджений по долині р. Боромля. Водомісткі
породи – піски різнозернисті з прошарками суглинків, супісків та мулів
потужністю від 2 до 29 м. Залягають переважно на піщаних та
алевритистих утвореннях київської світи. Даний горизонт безнапірний,
глибина
залягання
коливається
від
0,8
до
6,5м.
Водонасиченістьгоризонту незначна через підвищений вміст в пісках
мілкозернистих та глинистих часток. Питомі дебіти свердловин, джерел
та криниць не перевищує 0,3л/сек., добові водовідбори - не більше
1,6м3;
- водоносний горизонт верхньочетвертинних алювіальних відкладів
широко поширений в межах розвитку надзаплавних терас Боромлі.
Водомісткі відклади представлені пісками різнозернистими, переважно
мілкозернистими з прошарками глин, суглинків, супісків. Потужність
водоносних пісків змінюється від 5 до 15 м. Горизонт безнапірний.
Водонасиченість горизонту нерівномірна. Добові водовідбіри з криниць
- 0,4-3м3. Якість вод характеризується наступними показниками:
мінералізація змінюється від 0,2 до 179 г/л, загальна жорсткість– від 1,9
до 23,82 екв./л. Режим водоносного горизонту знаходиться у прямій
залежності від метеорологічних факторів.
- водоносний горизонт, що сформувався у відкладах харківської
світи олігоцену та міоцену. Водомісткі породи - піски мілко- та
крупнозернисті з прошарками суглинків та супісків. Потужність порід320

30 м. Глибина залягання 2,5-10 м, іноді 15 м. Дебіти криниць незначні і
складають 0,06-0,07 л/сек. За хімічним складом води сульфатнокарбонатні з мінералізацією 0,5-1,0 г/л. Основними джерелами
формування є атмосферні опади. Для централізованого водопостачання
горизонт непридатний, тому що не захищений від забруднення з
поверхні.
- водомістка товща бучаксько-канівського водоносного горизонту
представлена мілкозернистими та крупнозернистими пісками.
Водопровідність порід 200-300м3/добу. Коефіцієнт фільтрації 4-6
м/добу. Глибина залягання горизонту 100-150 м. За хімічним складом
води гідрокарбонатно-кальцієві з мінералізацією до 1 г/л. З даного
водоносного горизонту здійснюється частина водопостачання міста.
Дебіти свердловин становлять 5-15 л/с. В крівлі бучакських порід
залягають глинисто-мергелеві відклади, середня потужність, котрих
становить 25-30 м; в підошві – мергельно-крейдова товща верхньої
крейди потужністю 600-900 м. Основними джерелами формування
експлуатаційних ресурсів є природні підземні води та ті, які
просочуються із водоносного горизонту, що залягає вище, крізь товщу
київських мергелів. Вода відповідає основним вимогам ДСТУ “Питна
вода”.
- також на сьогоднішній день використовуються води водоносного
горизонту, що залягає нижче, а саме – сеноман-нижньокрейдяного.
Водомісткі породи – середньо- та крупнозернисті
піски, іноді
гравіюваті. Потужність відкладів 100-150 м. Перекриваються мергельнокрейдовими породами верхньої крейди потужністю до 600-900 м. Дебіти
свердловин 10-20 л/с і більше.
Існуюче водопостачання. Водопостачання міста здійснюється з підземних
джерел. Використовуються води бучаксько-канівського та сеноманського
водоносних горизонтів, які експлуатуються комунальними водозаборами та
локальними водозаборами підприємств. Усі водопроводи мають локальні зони
обслуговування.
За хімічним складом води бучаксько-канівського водоносного горизонту
сульфатно-гідрокарбонатні магнієво-кальцієві, сеноман-альбского комплексу гідрокарбонатні натрієві. Мінералізація підземних вод не перевищує 1г/дм3.
Якість підземних вод горизонтів, що експлуатуються, цілком відповідає
ДСанПіН 383-96 “Вода питна”.
Ландшафтна характеристика
Територія міста та околиць Тростянець відноситься до ЛівобережноДніпровської лісостепової провінції. Лісова рослинність збереглася на
ділянках, що непридатні для механічної обробки ґрунту, на схилах ярів та
річкових долин. Характеризуються великим різноманіттям флористичного
складу. В долині р.Боромля - переважають дубово-соснові ліси та рослинність
заплав – луки, чагарники.
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В західній частині міста Тростянець розташований дендропарк, де поряд з
декоративним ландшафтом урочища зберігся природний ландшафт.
Ґрунти на околицях м. Тростянець – лукові та луково-чорноземні,
чорноземи опідзолені. Характеризуються значним вмістом гумусу та мають
гарний повітряно-водний режим.
На території міста та в його околицях є достатня кількість територій
придатних для рекреаційного використання, як в межах заплави р.Боромля,
так і на ділянках вододілу.
Корисні копалини.
В межах м.Тростянець є два родовища цегельно-черепичної сировини.
Одне родовище розташоване в північно-західній частині міста. Запаси,
розраховані по категорії С, складають 280 тис. м3. Перспективи збільшення
запасів необмежені.
Суглинки придатні для виробництва цегли марки "100". Родовище
експлуатується цегельним заводом.
Друге родовище розташоване в південній частині на околиці
м.Тростянець, в 4 км від ст.Смородине. Запаси, розраховані по категорії А,
складають 95,7 тис. м3.
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4.АНАЛІЗ РЕАЛІЗАЦІЇ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНУ
Попередній генеральний план м. Тростянця був виконаний інститутом
ДП „НДПІ містобудування” (м. Київ) у 1991 році на термін дії до 2015 рік з
виділенням періоду першої черги - 2000 рік.
У зв’язку з економічними змінами в країні, проведений аналіз реалізації
основних рішень генерального плану показав, що їх значна частина не була
реалізована.
Територіальний розвиток. Намічена генпланом загальна площа міста
складала – 3050,0 га, Сучасна територія міста згідно форми 6-зем становить
2765,23га. На сьогодні межі міста знаходиться на етапі погодження з
прилеглими землекористувачами.
Населення Згідно рішень генерального плану чисельність населення
м.Тростянець розраховано на кінець 2015 року - 30,0 тис. осіб. За даними на
01.01.2012 року населення м. Тростянець налічує 21,5 тис. осіб, що майже на
40,0 % менше запланованого рівня.
Депопуляція населення була більш різкою, ніж в середньому по Україні в
1990-2012 рр.
Господарський комплекс.В м. Тростянець відмічено падіння чисельності
трудових ресурсів, а також всіх категорій зайнятих по галузях господарства
(зайнятість населення в 2011 р. була майже на 40% нижча, ніж в 1990 р., - рік
розробки діючого генерального плану).
Кількість зайнятих у господарському комплексі мала скласти близько
16,4 тис. чол. (54,7% населення), але на початок 2011 р. кількість зайнятих у
господарському комплексі не досягла наміченого генеральним планом рівня і
склала 7,11 тис. чол. (у 2,3 рази менша наміченої).
Особливо падіння показників стосується підприємств промисловості та
інших галузей. На 1 січня 1991 року функціонували 18 промислових
підприємств, що представляли 8 галузей промисловості. Провідні
підприємства – шоколадна фабрика «Україна», цукровий завод, передбачалась
реконструкція хлібокомбінату та хлібзаводу відділу робітничого постачання
залізниці із збільшенням потужностей, намічалось розширення маслозаводу,
заводу мінеральних вод з перенесенням на інший майданчик 4,5 га,
реконструкція заводу «Електропобутприлад», будівництво леварного цеху на
машинобудівному заводі тощо.
Опинившись в конкурентному середовищі, більшість підприємств
зазнали серйозних труднощів і були змушені скоротити асортимент та обсяги
виготовлюваної продукції. В процесі переходу до ринкових відносин, частина
підприємств припинила або частково припинила свою діяльність, відбулися
зміни у функціональному використанні територій, зайнятих промисловістю.
Припинив свою діяльність цукровий завод, територія якого в даний час
успішно використовується для розвитку із залучення інвестицій ПАТ «Крафт
Фудз Україна», на території колишнього деревообробного комбінату
розташувались малі приватні підприємства), припинили свою діяльність
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насіннєвий завод, комбікормовий завод та райагрохімія, сільгосптехніка,
завод мінеральних вод, маслозавод, частково завод «Електропобутприлад».
У період реалізації генерального плану з’явились зовсім нові форми
зайнятості – малі підприємства та індивідуальна трудова діяльність, які
представлені в усіх видах економічної діяльності і забезпечують зайнятість
1,86 тис. осіб (26,2% загальної кількості зайнятих).
На сьогодні майже всі підприємства міста приватизовано.
Таблиця 4.1
Структура зайнятих в економічному комплексі міста

Показники

Намічено
генеральним
планом

Сучасний
стан

Відхилення
від рішень
генерального
плану
(+,-)

тис.
чол.

%

тис.
чол.

%

%

2

3

4

5

6

16,4

100,0

7,11

100,0

6,6

40,2

1,86

26,2

- сільське та лісове господарство

0,2

1,2

0,31

4,4

- транспорт і зв’язок

1,9

11,6

1,62

22%

- капітальне будівництво

0,7

4,3

0,1

- сфера послуг

5,0

30,5

1,36

19,1

-

0,14

2,0

-

1,72

24,2

1

Зайняті у господарському комплексі,
всього,
у тому числі
- промисловість. Склади

Малі підприємства
Суб’єкти підприємницької діяльності та
працюючі у них; інші зайняті
Підприємства позаміського значення

2,0

12,2

Житловий фонд. Згідно з генеральним планом м.Тростянець, житловий
фонд на кінець розрахункового періоду намічався в обсязі 540,0 тис. м2
загальної площі.
В зв'язку із скороченням чисельності населення міста, з одного боку, та
обсягами житлового будівництва, з іншого, показник житлової забезпеченості
в місті навіть перевищив показник, що передбачався в минулому генеральному
плані (на 01.01.2012 р. він становив20,3 м2/люд. проти 18,0 м2/люд., що
передбачалось вищезазначеним документом на 01.01.2015 р.).
На
кінець
розрахункового
періоду
передбачалось
наступне
співвідношення житлового фонду: садибний – 23,8% від загальної площі
нового житлового фонду, 2-3-поверховими – 11,2%, 4-5 поверховими – 65%.
Аналіз реалізації намічених в генеральному плані обсягів житлового
будівництва показав, що за умов спаду в економіці вони виявились
нереальними.
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На 01.01 2012 року житловий фонд міста складав 437,3 тис. м2, що на
102,7 тис. м2 менше наміченого генеральним планом. Житлова забудова міста
представлена: багатоквартирний житловий фонд – 22,0% (341,3 тис. м2),
садибний фонд – 78,0% (341,3 тис. м2).
За час реалізації Генерального плану, розробленого у 1991 році,
збільшення житлового фонду відбулося, як за рахунок багатоквартирного, так
і садибного житлового фонду.
Установи обслуговування. Існуючий рівень забезпеченості населення
міста установами і підприємствами обслуговування не відповідає наміченому
в генеральному плані, що пояснюється значною відмінністю існуючої
чисельності населення міста від наміченої в генплані, змінами у нормативній
базі та економічною ситуацією, що склалася.
Показники щодо реалізації рішень генерального плану стосовно
підприємств і установ соціальної сфери міста не перевищують, як правило,
прогнозного рівня. Виняток становлять тільки показники у сфері торгівлі, де
перевищення прогнозних показників генплану становить 29,1%, а за площами
ринкових комплексів більш, ніж в 12 разів. Кількість місць в дитячих
дошкільних закладах зменшилась з 998 місць на 01.01.1991 року до 544 місць
на початок 2012 року. Таке скорочення призвело до того що існуючі дитячі
садки переповнені на 23%, кількість дітей в них перевищує їх місткість на 161.
Ще значна кількість батьків не має можливості влаштувати своїх дітей в
дошкільні заклади.
Таблиця 4.2

№ п/п

Найменування

Фактично
на 01.01.
1991р.
(вихідний
рік
генплану).

На
кінець
розрахун
-кового
строку
2015 р.

Фактично на
01.01.2012 р.

1

2

3

4

5

1
2

Чисельність населення, тис. чол.
Зайнято населення, тис.чол.

25,3
14,6

30,0
16,4

21,5
9,0

3

Населення в працездатному віці

13,6

12,7

4

Житловий фонд всього, тис.кв.м

403,2

15,6
540,0

437,3

1291

155,2

62,3

58,3

97,8

34,1

16,9

18,0

20,3

7

в т.ч. 4-5 поверховий
Будівництво житлового фонду,
тис.кв.м
Житлова забезпеченість
кв.м/чол.
Територія міста,га

2770,0

3050,0

2663,03

8

Дитячі дошкільні заклади,місць

998,0

1541,0

544,0

9

Загальноосвітні школи, місць

3133,0

4850,0

3116,0

5
6
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Транспорт. За період 1990-2012 рр. реалізація будівництва об’єктів
транспортної інфраструктури м. Тростянець здійснювалась відповідно до
Генплану 1990 р. з відставанням по будівництву вулиць, транспортних
розв’язок, мостових переходів.
Таблиця 4.3
Заплановані об’єкти транспортної інфраструктури
№п/п

Проектні рішення попереднього Генерального плану. Заходи

Реалізація

1

2

3

1

Автобусний вокзал ІІ класу

Виконано

2

Капітальний ремонт шляхопроводу через залізницю по
автодорозі національного значення Н12 Суми-Полтава

Виконано

3

Подовження вул. Гришина до переїзду через залізницю та
з’єднання з вул. Б. Хмельницького

Виконано

4

Реконструкція вул. Набережна

5

Реконструкція вулиць Б. Хмельницького та Воровського

6

Будівництво шляхопроводу на Смородине

7
8

Виконано
частково
Виконано
частково
Не виконано

Поєднання вулиць Докучаєва та Глінки від вул. Сосновий бір до
вул. Шевченка
Магістральна вулиця між вулицями Набережна та Нескучанська

Не виконано
Не виконано

9

Реконструкція вул. Смороденська для організації руху
транспорту

Не виконано

10

Магістральні вулиці для нової забудови, що не була реалізована

Не виконано

11

Розширення існуючого АТП

Не виконано

12

Будівництво автостоянок та гаражів для постійного та
тимчасового зберігання автотранспорту

Виконано
частково

Електропостачання.Для покриття проектного навантаження в
Генеральному плані м. Тростянець 1991р. передбачалось на ПС-35/10 кВ
заміна трансформаторів 2х6,3 МВА на 2х10,0 МВА, що не виконано з причин
недостатнього фінансування.
Водопостачання.
Таблиця 4.4
Проектні рішення попереднього генерального плану

Реалізація

1

2

Покриття розрахунокової потреби у воді питної якості 45тис.м3/добу
Технічне водоспоживання промислових підприємств

Не виконано
Не виконано
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передбачити з поверхневих джерел
Будівництво нових водозаборів у вис. Радомля та
вис.Смородине
Виконання гідрогеологічних вишукувань для визначення
запасів підземних вод на майданчиках водозаборів
Переведення локальних мереж залізничної станції
Смородине до резерву
Прийняти 3-х зонну схему водопостачання міста

Не виконано
Не виконано
Не виконано

Не виконано
Водопостачання в системі
комунального водопроводу
Водопостачання в системі комунального водопроводу на
здійснюється з 5-ти існуючих
І чергу будівництва передбачити з 5-ти водозаборів: 3-х
комунальних водозаборів,
існуючих водозаборів, локального водозабору залізниці
виконано проектну
та проекного увис. Радомля
докуменьтацію по 6-му
водозабору в районі с. Нескучне
Реконструкція водозабору по вул. Фурманова зі
Не виконано
збільшенням потужності насосного обладнання
Зберігання протипожежного запасу води в резервуарах
Не виконано
на теритонрії НС-ІІ та НС-ІІІ
Обладнання майданчиків водозаборів зонами санітарної
охорони. Забезпечення зон санітарної охорони І,ІІ та ІІІ
Виконано
поясів згідно з вимогами СНиП 2.04.02-84

Водовідведення.
Таблиця 4.5
Проектні рішення попереднього генерального плану

Реалізація

1

2

Ліквідація існуючих очисних споруд та будівництво
нових зі скидом очищених стоків по течії р. Боромля
нижче м.Тростянець

Не виконано

Будівництво на І чергу 10-ти КНС

Не виконано

Реконструкція 2-х КНС

Не виконано

Будівництво 11км напірних колекторів

Не виконано

Будівництво 22,5км самоплиних колекторів

Не виконано

Ліквідація локальних очисних споруд

Не виконано

Санітарна очистка території
Проектні рішення попереднього Генерального плану
100% централізована санітарна очистка житлового фонду міста
Будівництво зливної станції на площадці нових очисних споруд

Реалізація
виконано
частково
Не виконано
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Теплопостачання. Проектом попереднього генерального плану
передбачалося будівництво багатоповерхових та малоповерхових житлових та
громадських забудов у різних частинах міста.
Для усієї нової забудови багатоповерховими та малоповерховими
житловими та громадськими будівлями передбачалося централізоване
теплопостачання для забезпечення потреб опалення, вентиляції та гарячого
водопостачання.
Теплопостачання промислових підприємств передбачалося виконувати
від двох основних джерел у точках концентрації промислових навантажень:
від котельні цукрового заводу та від нової групової промислово-опалювальної
котельні в районі вул. Богдана Хмельницького. Також передбачалось
прокладення тепломережі від котельні по вул. Богдана Хмельницького з
підключенням до міської котельні по вул. Комарова 5. Даний захід не був
реалізований.
Основні проектні рішення та аналіз їх виконання зведено до табл. 4.6.
Таблиця 4.6
Проектні рішення попереднього генерального плану

Реалізація

1

2

Реконструкція котельні по вул. Комарова 5, із заміною
котлів і збільшенням встановленої потужності до 19,5
Гкал/год.

Не виконано.
Сучасна потужність котельні
15,5 Гкал/год

Будівництво перемички між тепловими мережами від
котельні по вул. Комарова, 5 та тепловими мережами
котельні по вул. 50 років СРСР (нині вул. Л. Татаренка)

Виконано

Закриття ряду малих опалювальних котелень з
використанням їх приміщень для влаштування ЦТП

Виконано частково

Загалом, проектні рішення попереднього генерального плану були
реалізовані частково. Це спричинено недостатнім фінансуванням даних
заходів, а також масове переведення приєднаних споживачів на індивідуальне
опалення.
Газопостачання. В результаті аналізу реалізації попереднього
генерального плану, було виявлено, що проектні рішення реалізовані в досить
великій мірі, а саме - в основних направленнях.
На виконання рішень генерального плану до 2015 року було побудовано 6
міських ГРП, прокладено газопровід середнього тиску до вис. Смородине,
улаштовано перехід газопроводу середнього тиску під залізничною колією для
газопостачання лівобережної частини міста.
Разом з тим, з урахуванням занепаду ряду промислових підприємств, не
було
побудовано
газопроводи
середнього
тиску
до
заводу
«Електропобутприлад», комбікормового заводу, тощо.
Інженерна підготовка та дощова каналізація. Попереднім генеральним
планом намічалося виконати ряд заходів з інженерної підготовки території, а
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саме: захист від затоплення і підтоплення, реконструкцію міських водойм,
впорядкування русла і заплави водотоків, протиерозійні заходи, організація
відведення дощових та талих вод.
За період дії генерального плану із вищеперерахованих заходів з
інженерної підготовки території виконувались лише деякі з них і то частково,
а саме: подекуди проведено місцеву підсипку, на окремих ділянках проведено
розчистку водотоків та виконані деякі протиерозійні заходи (уположення
схилів, лісомеліорація та заходи з відведення дощових та талих вод).
Підрозділом «дощова каналізація» діючого генерального плану
передбачалася організація відведення дощових вод з 10 водозбірних басейнів
відкритою та закритою мережею. Закриті колектори дощової каналізації були
запроектовані переважно у центральній частині міста по магістральній
мережі; відкриті - вздовж вулиць в межах садибної забудови, у с. Смородине,
по тальвегам ярів та з проектної об'їзної дороги. Перед випуском поверхневих
стоків у водні об'єкти передбачено влаштування очисних споруд дощової
каналізації.
Для забезпечення організації та відведення дощових та талих вод з
території міста на розрахунковий період попереднім генеральним планом було
передбачено наступні заходи:
- будівництво закритої самопливної мережі - 16,0 км;
- будівництво закритої напірної мережі - 1,2 км;
- будівництво відкритої мережі - 49,0 км;
- будівництво насосних станцій - 3 споруди;
- будівництво очисних споруд - 9 споруд, 2 з яких демонтуються на
розрахунковий період.
Для найбільш забруднених територій котельних, нафтобаз, АТП, гаражів
передбачалось влаштування локальних очисних споруд дощової каналізації з
можливістю оборотного використання очищених стоків або підключення у
міську мережу дощової каналізації.
Згідно з даними ДП "Зеленбуд-2" КП ТМР "Тростянецькомунсервіс" за
період дії генерального плану у місті було побудовано 717 м закритих мереж
дощової каналізації, очисні споруди не побудовані.
Загалом рішення попереднього генерального плану виконані частково.
Всі вище перераховані фактори послужили причиною для корегування
генерального плану, який ще не вичерпав свого потенціалу по питаннях
розміщення нового будівництва та розвитку інженерно-транспортної
інфраструктури, але не може застосовуватись в сфері структурної перебудови
існуючого міста, яка фактично здійснюється в даний час.
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5. РОЗВИТОК СОЦІАЛЬНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ
5.1. Обсяги та розміщення житлового будівництва
Сучасний стан. Перехід на ринковий шлях розвитку економіки України
призвів до того, що держава перестала бути основним гравцем на ринку
житла. Розмір державних інвестицій в житлове будівництво скоротився, або і
зовсім майже припинився. Тому основним напрямком фінансування галузі
стало іпотечне кредитування, при якому квартира виступає в якості залогу, до
повного погашення вартості квартири протягом 10-30 років, а також власні
кошти юридичних та фізичних осіб. Але запущена в країні кредитна політика
не призвела до масового житлового будівництва, в період з 1990 по 2012 рік
було побудовано в м. Тростянець 33,7 тис. кв.м загальної площі житла. В
порівнянні з 1990 роком житловий фонд збільшився в місті всього в 1,1 рази
(в 1990 році становив 403,6 тис. кв.м ).
За даними відділу статистики Тростянецького району,яке підпорядковане
Головному управлінню статистики Сумської області, житловий фонд в місті
Тростянець на 01.01.2012 р. становив 437,3тис. м2 загальної площі, у тому
числі багатоквартирний 96,0тис. м2 (22,0 %), садибна забудова – 341,3.тис. м2
(78,0 %).
Далі в таблиці наведена характеристика існуючого житлового фонду в
м.Тростянець.
Таблиця 5.1.1
Характеристика існуючого житлового фонду м. Тростянець
Вид забудови

Загальна
площа
(тис. м2)

Питома
вага
(%)

Чисельність
населення
(тис. чол.)

Житлова
забезпеченість
(м2/чол.)

1

2

3

4

5

96,0

22,0

4,17

23,0

Багатоквартирна
забудова
у т. ч.
- гуртожитки
Садибна забудова

1,1

0,3

0,12

9,1

341,3

78,0

17,37

19,65

Всього:

437,3

100,0

21,54

20,3

Протягом 2000-2013 років до комунальної власності територіальної
громади м. Тростянець було прийнято кілька відомчих гуртожитків. Частина
із них, такі як гуртожитки за адресами: вул. Горького, 88 (2000 рік),
вул.Калініна, 7, вул. Сосновий бір, 14 в, вул. Б.Хмельницького, 37 в (2010 рік),
в подальшому були переведені в житлові будинки та переобладнані під
квартири і розподілені громадянам м. Тростянець.
Гуртожитки в місті представлені в загальному житловому фонді одним
будинком, по вулиці Заводській,1 площа якого становить біля 0,3% від
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загальної житлової площі (1,1 тис. кв.м ), налічує 68 жилих кімнат, де
постійно мешкає 121 чол., в тому числі діти – сироти - 12 чол.
Даний гуртожиток був побудований в 1972 році шоколадною фабрикою
«Україна» для проживання працівників підприємства, які не були забезпечені
власною житловою площею. На підставі прийнятої програми, рішенням
виконкому №264 від 16.10.2008 року було надано гуртожитку по вул.
Заводська,1 статус соціального житла, що передбачає соціальний захист
громадян, для яких таке житло є єдиним місцем їх проживання.
Середня житлова забезпеченість по місту, виходячи з чисельності
наявного населення (21,54 тис. осіб) та існуючого житлового фонду, складає
20,3 м2/чол. Показник середньої житлової забезпеченості по м. Тростянець є
нижчим середнього показника по міських поселеннях в цілому по Україні –
21,4 м2/чол. і середнього показника по Сумській області –21,7 м2/чол.
Середня поверховість по місту становить 1,4 поверхи.
В садибному фонді переважає одноповерхова забудова, в
багатоквартирному 2-5 поверхова, яка становить - 22,0 % від всього
житлового фонду міста.
За матеріалом стін найбільш розповсюджена забудова житлового фонду із
цегли – біля 60 %, в багатоквартирній забудові цей показник становить 80,7%.
Цегла для будівництва використовується як місцевого виробництва, так
виробництва підприємств, в основному, Сумської області.
Майже дві третини житлового фонду міста має ступінь зносу, який не
перевищує 40%. Присадибні будівлі по мірі фізичного зносу приводяться в
належний стан їх мешканцями.
На балансі Тростянецького ЖЕУ згідно даних цієї організації ветхий та
аварійний фонд відсутній.
Житлове господарство міста Тростянець включало на початок 2012 року
біля 6,7 тис. будинків, де було розміщено 8,9 тис. квартир, в тому числі
садибна забудова становила 6,4 тис. будинків, в яких розміщалось біля 6,7 тис.
квартир. На початок 2012 року частка приватного житлового фонду в
загальному обсязі склала 95,7%, комунального та державного - 4,3%. Середній
розмір однієї квартири в багатоквартирному будинку – 43,0 кв.м загальної та
35,4 кв.м житлової площі, середній розмір присадибного будинку становив –
57 кв.м.
За кількістю кімнат в багатоквартирних будинках житловий фонд
розподілилися таким чином: 18,2% - однокімнатні, 44,5,% - двокімнатні,
трикімнатні і більше становили – 37,3%.
Середній розмір побудованого в останнє десятиріччя помешкання в
садибній забудові становив від 70 до 80 кв. метрів. За останні 10 років
вводилось за рік по місту від 1,1 до 5,0 тис. кв. метрів житла, на жаль,
будівництво велось виключно в індивідуальному секторі (40 – 60 садиб
щорічно).
На території міста є 5-поверховий 90 квартирний довгобуд, який при
наявності коштів на очисні споруди, може бути введений в експлуатацію
протягом року.
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Більшість населення міста, як відмічалось раніше, проживає у
індивідуальних будинках. За останні 7 років кількість будинків виросла на 300
одиниць. Це є незначний показник приросту житла, він корелюється з
показником негативного сальдо руху населення, який водночас, забезпечує
прийнятну середньою кількість помешкань – 1,17 один. на одну середню
сім’ю. Середній розмір домогосподарства складав по даним Держкомстату –
2,7 чол.
Частка квартир у індивідуальних будинках становить майже 75,3% від їх
загальної кількості в місті.
На початок 2010 року в місті було приватизовано 84,3% відзагальної
кількості квартир, на 01.01. 2011р. цей показник досяг майже 85%.
Загальна щільність населення по місту на територіях житлової забудови
становить 22,9 осіб / га.
В місті зберігається тенденція старіння житлового фонду, який
здебільшого перебуває в задовільному технічному стані. При цьому витрати
на капітальний ремонт житлового фонду склали у 2011 році біля 0,5 млн. грн.,
що значно нижче необхідної потреби.
Протягом останніх років має місце подальше погіршення технічного
стану інженерних мереж, об’єктів житлово-комунального господарства.
Однак, в м. Тростянець постійно ведуться роботи по підтримці житловокомунального господарства. Так, у 2010 році побудовано 73 м.п.
водопроводів, проведені роботи по встановленню АСУ на свердловинах
водозаборів по вул.Разіна, прокладено зовнішніх каналізаційних мереж 225
м.п. і замінено 60 м.п. каналізаційних труб по вул. Відродження, також
населенням встановлено 235 лічильників витрат води. Але цих заходів явно
недостатньо для нормального функціонування житлово-комунального
господарства міста.
Таблиця 5.1.2 (%)
Обладнання житлового фонду
Водопроводом

Каналізацією

Центральним
опаленням

Ванними
(душовими)

Газом (вкл.
балонний)

Гарячим
водопостачанням

1

2

3

4

5

6

59,9

53,3

-

50,1

100,0

н.д.

У галузі залишається ряд проблемних питань, зокрема:
- складний фінансовий стан галузі;
- 30 % житлового фонду потребує капітального ремонту;
- близько 50% водопровідно-каналізаційних мереж знаходяться в
аварійному стані;
- понад 30% теплових мереж потребують заміни;
- не відповідає санітарним нормам полігон для твердих побутових
відходів в м. Тростянець;
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Більшість житлових багатоквартирних, індивідуальних будинків
збудовані понад 20 років, тому мають недостатню комфортність, низьку
енергоефективність та потребують вирішення проблеми ремонту з
модернізацією (реконструкцією) житла із застосуванням сучасних
енергозберігаючих технологій. Втрати тепла в таких будинках становлять від
10 до 30%. До значних втрат тепла у житлових будинках можна віднести:
недостатнє утеплення дахів (до 10%), розгерметизація міжпанельних швів у
будинках (до 5%), зниження теплотехнічної якості стінових панелів (до 10%).
Європейський досвід проведення енергозберігаючих заходів у житлових
будинках довів, що термомодернізація панельних будинків та так званих
«хрущовок», перехід населення до ощадливого використання ресурсів дає
змогу зекономити споживання теплової енергії в таких будинках до 50%.
Житлово-комунальне господарство міста обслуговують головні
підприємства: КП “Тростянецькомунсервіс”, КП «Тростянецьке ЖЕУ», КП
“Райкомунгосп”, цех газового господарства Сумського управління
«Міжрайгаз» та чотири об’єднання співвласників багатоквартирних житлових
будинків.
Комунальне підприємство «Тростянецькомунсервіс» та його дочірні
підприємства
«Добробут»,
«Зеленбуд»,
«Готель
Тростянець»,
«Енергоремсервіс», ДП «Екосервіс» в місті Тростянець здійснюють надання
житлово-комунальних послуг, забезпечують місто водопостачанням,
здійснюють водовідведення, надають послуги по вивезенню та утилізації
побутових відходів, утриманню та обслуговуванню зовнішнього освітлення
вулиць міста, виконують роботи по його благоустрою та утриманню в
належному санітарному та естетичному стані.
Балансова вартість житлового фонду КП «Тростянецьке ЖЕУ»
становилав 2011 році 163,5 млн.грн.
Рішенням міської ради від 09.07.2010 р. № 372 була затверджена
Програма розвитку і реформування житлово-комунального господарства
міста Тростянець на 2010-2011 роки та на період до 2014 року.
Додатком №3до даної програми є програма створення ОСББ у місті.
Задля створення конкурентного середовища щодо надання послуг населенню
у сфері житлово-комунального господарства на даний момент у місті створено
і працює чотири ОСББ:
вул. Л.Татаренка, 77 «Тростянчанка»;
вул. Відродження, 2а «Єдність»;
вул. Відродження, 5а «Колос»;
вул. Б. Хмельницького, 24 «Дружба-2».
В житловому фонді м. Тростянець, починаючи з 2007 року, проводиться
реалізація програми "Розробка та впровадження енергозберігаючих
технологій в місцях загального користування багатоквартирного житлового
фонду м. Тростянець", яку реалізує підприємство КП "ТЖЕУ".
Завдяки проведеним заходам по впровадженню енергозберігаючих
технологій у 76 будинках житлового фонду, де розміщено 1896 квартир,
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отримано умовну економію електроенергії на суму 116, 6 тис. грн.

Рис.5.1.1.Динаміка кількості будинків, оснащених
енергозберігаючим обладнанням
Житлові проблеми для м. Тростянець, як і для країни в цілому, є вкрай
актуальні. Розвиток житлового будівництва в останнє десятиріччя майже не
торкнувся людей з середнім достатком, молоді, пенсіонерів (молодіжне
кредитування як і інші його види зовсім не працює, потрібно перезапускати
систему кредитування).
Перша і головна проблема – низькі доходи населення міста – є основною
для значної частини населення, друга – це відсутність в необхідній кількості
соціального та доступного житла (враховуючи помірну рентабельність).
Показники доступності придбання житла в місті, при яких сім’я із 3 –х
чоловік з середнім по місту рівнем доходів повинна заощаджувати весь свій
сімейний грошовий бюджет на квартиру в 60-65 кв.м протягом 17 – 20 років, є
свідченням про повну недоступність житла для більшості населення міста.
У 2007 році рішенням 13 сесії міської ради №90 була прийнята
загальноміська програма «Соціальне житло» на 2008-2015 роки.
Загальноміською програмою «Соціальне житло» на 2008-2015 роки було
визначено, що під поняттям «соціальне житло» розуміються будинки, житло у
будинках всіх форм власності із житлового фонду соціального призначення.
На підставі прийнятої програми, рішенням виконкому №264 від 16.10.2008
року було надано гуртожитку по вул. Заводська,1 статус соціального житла,
що передбачає соціальний захист громадян при умові, що таке житло є
єдиним місцем їх проживання.
Міська рада працює над вирішенням питань надання соціального житла
мешканцям міста, зокрема, діє загальноміська програма «Соціальне житло» на
2008-2015 роки».
Кількість сімей та одинаків, які перебувають на квартирному обліку
становить 556 сімей, у тому числі більше 100 сімей потребують соціального
житла.
Структура по черговості отримання житла має такий вигляд:
- в загальних списках – 312 сімей;
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- в списках першочергового отримання житла – 81 сім‘я;
- в списках позачергового отримання житла – 30 сімей;
- в списках житлово- будівельного кооперативу – 104 сім’ї.
Така ситуація з чергою склалась, в основному, внаслідок скорочення
обсягів багатоквартирного житлового будівництва протягом 1991-2000 рр..
Таблиця 5.1.3
Кількість сімей та одинаків, що перебували на квартирному обліку на
кінець року*/
Найменування

Багатоквартирний житловий фонд

1

2

Кількість
черговиків(чол.)
3

Загальна кількість сімей та одинаків
(одиниць)

556

1780

Кількість сімей

Кількість
одинаків
4

62

Число родин і одинаків, що стоять на черзі на одержання житла в
садибній забудові (на одержання садибних ділянок для індивідуального
будівництва) в матеріалах техніко-економічних досліджень для розробки
генерального плану відсутні.
За 2011 рік в Тростянецькому міськвиконкомі, отримано ордерів:
- 5 чол. - ордери на одержання кімнат в гуртожитку по вул. Заводська, 1;
- 2 чол. – ордер на одержання квартири;
- 2 чол. – ордер на одержання службової квартири.
За 2012 рік в Тростянецькому міськвиконкомі, отримано ордерів:
10 чол. - ордер на одержання кімнати в гуртожитку по вул. Заводська,1;
1 чол. – ордер на одержання службової квартири по вул. Калініна, 3 кв. 8;
4 чол. – ордер на одержання квартири по вул. Шевченка, 152;
2 чол. – ордер на одержання квартири по вул. Нескучанській, 15.
Індивідуальні будинки, які станом на 01.01.2012 р. було переведено до
комунальної власності міста (безгоспні, від спадщини – померлі мешканці)
виявились непридатними для проживання, надання його громадянам з черги.

*
/

Згідно з даними Головного управління статистики у Сумській області
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У 2012 році Тростянецькою міською радою буде продовжено таку
роботу:
виявлення пустуючих квартир, безгоспних житлових будинків,
нежитлових приміщень (проведення їх переобладнання), оформлення
документів з подальшим розподілом громадянам, згідно списків квартирної
черги Тростянецького міськвиконкому;
- перевірка житлових умов громадян, які обліковуються на квартирній
черзі позачергового, першочергового отримання житла та загальної черги;
- формування списків соціальної квартирної черги загального,
першочергового та позачергового отримання житла;
- щомісячне проведення засідань громадської комісії з житлових питань
при міськвиконкомі, на яких будуть вирішуватися питання про:
а) постановку громадян на квартирний облік, зняття з нього;
б) одержання громадянами ордерів на житлові приміщення (квартири);
в) інші нагальні питання по поліпшенню житлових умов громадян
м.Тростянець;
- проводити роботу по упорядкуванню заселення кімнат в гуртожитку по
вул. Заводській,1;
- ввести в експлуатацію Центр реабілітації для людей похилого віку.
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Таблиця 5.1.4
Характеристика житлового фонду за станом зношеності в м. Тростянець, на початок 2012 р.

Найменування

в тому числі % зношеності

Житловий фонд
станом на
01.01.2012 р.

0-20 %

21-40 %

41-60 %

61-70 %

тис. кв.м

%

тис. кв.м

%

тис. кв.м

%

тис. кв.м

%

тис. кв.м

%

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

437,3

100,0

193,6

44,3

158,9

36,3

83,6

19,1

1,2

0,3

Багатоквартирний

96,0

100,0

53,3

55,5

27,9

29,1

14,8

15,4

-

-

Садибний

341,3

100,0

140,3

41,1

131,0

38,4

68,8

20,1

1,2

0,4

1

Всього:
у тому числі:
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Перспективне житлове будівництво
Подальший розвиток м. Тростянець пов'язаний з будівництвом об’єктів
житлового, культурного-побутового, комунального та промислового
призначення. Тому ведеться пошук територій під розміщення цього
будівництва.
Аналіз територіальних можливостей виявив, що загальна площа
територій, які можуть бути освоєні під нове житлове будівництво,
становитиме близько 103,0 га.
При перспективному освоєнні територій міста розглянуті наступні
резерви:
- вільні території, в тому числі, які потребують інженерної
підготовки – 90,8 га;
- квартали реконструкції малоповерхового застарілого житлового
фонду – 12,18га.
Визначення можливих обсягів житлового будівництва здійснене
виходячи з величини територіально-ресурсного потенціалу, житлових умов
населення, що склалися в місті, необхідності забезпечення кожної сім’ї
окремою квартирою або будинком, попиту населення на той чи інший тип
житла – багатоквартирний або одноквартирний та необхідності формування
ринку житла, здатного задовольнити потреби населення в житлі різного
ступеню комфорту.
Розрахунок виконано, виходячи з оптимістичної прогнозної чисельності
постійного населення міста на рівні 20,92 тис. осіб на етап до 2031 р.,
середньої житлової забезпеченості громадян міста не менш як 27,5 кв. м на 1
особу, а також з урахуванням потужності будівельної бази, динаміки обсягів
будівництва в останні роки, та перспектив впровадження новітніх будівельних
технологій. Розглядається також варіант житлового будівництва при менш
сприятливому демографічному прогнозі в місті – 18,33 тис. мешканців міста.
При розрахунку обсягів житлового будівництва передбачається, що
частина існуючого житла буде вибувати з експлуатації за таких причин:
 знесення житлового фонду за планувальними рішеннями на
територіях вибіркової реконструкції в обсязі 0,3 тис. м2 це буде – вилучення
(викуп) земельних ділянок для суспільних потреб (прокладання магістральних
вулиць).
Таким чином, обсяг житла, яке вибуватиме з експлуатації протягом
розрахункового періоду, складе 0,3 тис. м2 загальної площі – три індивідуальні
будинки.
Виходячи з вищенаведеного, житловий фонд, що зберігається,
становитиме 437,3 тис. м2, у тому числі фонд багатоквартирних будинків –
96,0 тис. м2, фонд будинків садибного типу – 341,3 тис. м2, де на кінець
розрахункового періоду буде проживати 20,92 тис. чол. При цьому, в
існуючому багатоквартирному житловому фонді при житловій забезпеченості
27 м2/люд. розселиться 4,9 тис. осіб, в будинках садибного типу при житловій
забезпеченості 28 м2/люд. розселиться – 16,02 тис. осіб. Збільшення житлової
забезпеченості в існуючій садибній забудові буде здійснюватися як за рахунок
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добудови, перепланування будинків, обсяг якої становитиме 37,5тис.м2. Згідно
з демографічним прогнозом, чисельність населення міста на кінець
розрахункового періоду становитиме 20,92 тис. осіб. Виходячи з цього,
генеральний план повинен поліпшити житлові умови та вирішити проблему
розселення більше 5 тис. чол., або біля чверті населення міста.
Нове будівництво, включаючи добудову на існуючих садибних ділянках,
визначене в обсязі 147,5тис. м2, у тому числі:
- багатоквартирне(4 – 5 поверхів) – 36,7 тис. м2; (24,9 %);
- садибна та малоповерхова зблокована – 110,8 тис. м2 (75,1%).
Співвідношення нової багатоквартирної та садибної забудови
становитиме 3 до 1.
За таких сприятливих умов розвитку житлового будівництва в місті
житловий фонд прогнозно досягне на кінець розрахункового періоду
584,5 тис. кв. м загальної площі, в тому числі середньо поверхова забудова буде
становити 99,0 тис. кв.метрів.
Прогнозується поступове нарощування обсягів житлового будівництва з
введенням на кінець розрахункового періоду щорічно в експлуатацію до
5,0 тис. кв. м житла.
Середня поверховість житлового фонду м. Тростянець на кінець періоду
буде становити трохи більше двох поверхів, у новому житловому фонді вона
буде становити приблизно 2,4– 2,5 поверхів.
На вільних від забудови територіях житлове будівництво буде розміщатись
на наступних майданчиках (див. табл. 5.1.5):
Таблиця 5.1.5
Розміщення та обсяги житлового будівництва

№
п/п

1
1

2

3

4

Район,
мікрорайон, квартал.
адреса

2
Територія в р-ні вул.
Відродження.
Ділянка №1
Територія в районі
вул. Набережна
Ділянка №2
Територія в межах
вулиць Горького,
Набережної
Ділянка №3
Територія в р-ні вул.

Вид забудови*

3
Нове
будівництво 4-5
поверхів
Нове
будівництво,
блокована
Нове буд-во,
всього, в т.ч.:
Індивід. 0,1 га
блокована, 0,04
га
Нове

Площа
Обсяги
території
будівництва
кварталу,
Чисельність
(загальна
мікрорайону, населення,
площа
земельної
тис. чол.
житлового
ділянки,
фонду,
га
кв.м.)
4
5
6
4,0 га

0,59

16200,0

2,3 га

0,15

2256,8

26,0

1,00

27300,0

18,2 га

0,50

13759,2

7,8 га

0,50

13540,8

42,8 га

1,18

32356,8
39

5

6

7

1
2

Хвильового,
Гетьмана Мазепи.
Ділянка №4
Територія в межах
вул.. Підлісна.
Ділянка №5
територія в р-ні
вул.Б.Хмельницького
Ділянка №6
Територія в р-ні
вул.Набережна (для
будівництва
доступного,
соціального та
молодіжного житла)
Ділянка №7
Разом по місту,
всього
в тому числі:
багатоповерхова
забудова
малоповерхова
блокована забудова
(таун хауз )

3

Садибна забудова

1

Садибна забудова
Разом

будівництво, 0,1
га
Нове
будівництво, 0,1
га
Нове
будівництво 4-5
поверхів

12,0

0,33

9072,0

2.0

0,31

8700,0

Нове
будівництво 4-5
поверхів

2,7

0,44

11800,0

Нове
будівництво

90,8 га

3,94

107685,6

Нове
будівництво

8,7

1,34

36700,0

Нове
будівництво

9,1

0,59

15797,6

73,0

2,01

55188,0

-

1,41

39360,8

5,35

147046,4

Нове
будівництво
Ущільнення,
реконструкція,
перебудова

Очікується збільшення середнього розміру побудованих індивідуальних
будинків з сучасних 60-70 кв. м до 80 – 150 кв. м загальної площі.
Згідно вимог щодо енергозбереження та підвищення експлуатаційної
надійності житла необхідна реконструкція 2-3 та 4-5 - поверхових житлових
будинків.
Одним із напрямків реформування житлового господарства міста є
залучення населення до управління та утримання житлового фонду.
На сьогодні в місті зареєстровано всього чотири об'єднання співвласників
багатоквартирних будинків (ОСББ), що складає зовсім незначну частку від
загального обсягу багатоквартирних будинків.
Негативно впливає на процес створення та діяльності об’єднань
співвласників багатоквартирних житлових будинків в місті відсутність
управляючих компаній у сфері управління та утримання житлового фонду,
брак фахівців у сфері будинкоуправління, невирішеність питання щодо участі
колишнього власника будинку в передбаченому законодавством фінансуванні
капітальних ремонтів при передачі житлового фонду на баланс об’єднань.
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Для вирішення питань, пов’язаних з функціонуванням об’єднань
необхідно:
 активізувати роботу місцевих органів влади зі створення органів
самоорганізації населення;
 організувати підготовку управителів будинків.
Але ці питання можливо вирішити в повному обсязі тільки при наявності
достатніх коштів в місцевому бюджеті, бо підготувати будинки до передачі в
управління мешканців згідно закону потребує значних матеріальних та
людських ресурсів.
Пріоритетними напрямками у сфері благоустрою міста є подальша робота
в місті по збільшенню обсягів інвестицій, упровадження енергозберігаючих
технологій (встановлення енергозберігаючих джерел освітлення, приладів
диференційного обліку електричної енергії), упровадження сучасних методів
та технологій у сфері поводження з твердими побутовими відходами,
поліпшення рівня благоустрою міста.
Адресна прив’язка та обсяги загальної площі об’єктів житлового
будівництва будуть уточнюватись, деталізуватись на подальших стадіях
розробки проектної документації (Детальних планів).
Формування житлової політики міста повинно відбуватись з
врахуванням:
- рівня платоспроможності населення ;
- раціональності потреб переважної більшості громадян міста (потреби в
житлі економ класу);
- потреби в соціальному житлі (житлі, що знаходиться в комунальній
власності та здається в оренду представникам соціально вразливих верств);
- необхідності реконструкції технічно та соціально застарілого житлового
фонду міста;
- забезпечення людей з обмеженими фізичними можливостями;
- необхідності оснащення житлового фонду енергозберігаючим
обладнанням;
- стимулювання та виконання програм молодіжного житлового
будівництва;
- забезпечення сприятливого ділового та інвестиційного клімату.
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Таблиця 5.1.6
Територія вибіркової реконструкції житлового фонду

№
ділян
ки

Адреса кварталу

Площа,
га

Щільність
населення,
чол./га,
факт/ємність

2

3

4

1

1

Вул.Шевченка, 16-19

2

Вул.Шевченка, 5-11, 7б-5б

3

ЧисельОбсяг житлового
ність
будівництва
населення,
кв.м
осіб
5

6

0,46

33/32

78

2100

1,17 ділянка
забудови-0,55

80/105

200

5400

Вул.Горького, – пл. 40-ї Армії

0,55

56/84

94

2520

4

Вул.Горького, 7-9-11,
вул.Миру, 8-12а-12

1,4

93/98

238

6420

5

Вул.Миру, 3-5

0,6

89/126

102

2750

6

Вул.Миру, 11-25

1,92

127/134

326

8800

7

Вул.Миру, 26-30

1,8

137/126

216

5800

8

Вул.Татаренка, 8-16

1,88

124/132

320

8640

9

Вул.Б.Хмельницького 7-11

2,4,у т.ч. 1,0

115/168

238

6420

1812,0

48850,0

-

-

10

Всього
Вул.Горького, 58 на території
ВАТ «Тростянецький КХП»

12,18
0,5

-

Вид житлової забудови
(комплексна реконструкція
7

Багатоквартирна житолова
забудова: 4-5 пов.
Багатоквартирна житолова
забудова: 4-5 пов.
Багатоквартирна житолова
забудова: 4-5 пов.
Багатоквартирна житолова
забудова: 3-4 пов.
Ремонт з модернізацією
житлової забудови
Багатоквартирна житолова
забудова: 3-4 пов.
Багатоквартирна житолова
забудова: 4-5 пов.
Багатоквартирна житолова
забудова: 3-5 пов.
Ремонт з модернізацією
житлової забудови, ущільнення
Готельний комплекс
100 номерів
Музейний комплекс
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Житловий фонд м. Тростянець (1 варіант-основний, будується 147,5 тис.
в.м, в т.ч. індивідуальне – 110,8 тис. кв. м при чисельності населення міста 20,92 тис. осіб.).
Таблиця 5.1.7
На початок 2012 рік

2031 року (орієнт.прогноз)
Площа
Загальна
земельн
Населен
площа
ої
ня тис.
квартир,
ділянки
чол.
тис. м2
2
м

Поверховість
житлового фонду

Площа
земельної
ділянки,
м2

Загальна
площа
квартир,
тис. м2

Населенн
я, тис.
чол.

1

2

3

4

5

6

7

495,39

437,30

21,54

584,09

584,50

20,92

467,09

341,30

17,37

549,86

451,80

16,02

-

-

-

9,1

15,80

0,57

28,23

96,00

4,17

34,23

132,70

4,90

14,72

33,70

1,55

14,72

33,70

1,25

13,51

62,30

2,62

19,51

99,00

3,65

По
м.Тростянецьвсього,
в т.ч. :
1.Садибна
забудова, в т.ч.:
- блокована
2.Багатоквартирна
забудова, в т.ч.:
- малоповерхова
(2-3 поверх.)
-середньоповерхова
(4-5 поверх.)

Житловий фонд м.Тростянець (2 варіант, будується 103,4 тис. кв. м, в т.ч.
садибна – 87,2 тис. кв. м, при чисельності мешканців міста - 18,33 тис. чол.).
Таблиця 5.1.8
На початок 2012 рік

2031 року (орієнт.прогноз)

Поверховість
житлового фонду

Площа
земельної
ділянки,
м2

Загальна
площа
квартир,
тис. м2

1

2

3

4

5

6

7

495,39

437,30

21,54

582,09

540,70

18,33

467,09

341,30

17,37

549,86

428,50

14,33

-

-

-

1,3

2,26

0,08

28,3

96,00

4,17

32,23

112,20

4,00

14,72

33,70

1,55

14,72

33,70

1,25

13,51

62,30

2,62

17,51

78,50

2,75

По м.Тростянець в
цілому: в т.ч. :
1.Садибна
забудова, в т.ч.:
- блокована
2.Багатоквартирна
забудова, в т.ч.:
-малоповерхова
(2-3 пов.)
-середньоповерхова
(4-5 пов.)

Населе
Площа
Загальн
ння,
земельної а площа
тис.
ділянки, квартир
чол.
м2
, тис. м2

Населе
ння
тис.
чол.
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Основним завданням вирішення житлової проблеми на прогнозний
період є забезпечення населення доступним, якісним і комфортним житлом,
зменшенням кількості сімей, одинаків, які перебували на квартирному обліку.
Для цього в проекті вважаємо за необхідне :
- реалізувати комплекс заходів, спрямованих на подолання наслідків
фінансової кризи в будівельній галузі, впровадження механізмів підтримки
забудовників;
- поліпшення інвестиційного клімату та конкуренції в будівельній галузі,
стимулювання будівництва житла економ-класу, доступного житла ;
- розроблення і впровадження ефективного механізму фінансування
(кредитування) житлового будівництва, визначення необхідної фінансовокредитної та іпотечної інфраструктури;
- створення правових, економічних, організаційних умов для збільшення
житлового будівництва, реконструкції, ремонту та модернізації застарілого
житлового фонду, його ефективної експлуатації;
- реалізація різноманітних схем спільного фінансування будівництва
житла;
- облаштування прибудинкових територій, будівництво дитячих і
спортивних майданчиків.
5.2. Розрахунок та розміщення установ та підприємств обслуговування
В проведенні ефективної соціально-економічної політики в місті для
забезпечення достатнього рівня життя різних верств населення, провідну роль
відіграє організація системи громадського обслуговування.
Призупинення темпів динамічного розвитку сфери обслуговування, в
останні роки, зумовлено економічною кризою 2008-2009 років та повільними
темпами виходу з неї. Не зважаючи на ці явища, в економіці міста,
продовжується будівництво об’єктів громадського обслуговування.
Процес розвитку економіки Тростянця супроводжується реформуванням
життєво важливої для всіх верств населення соціальної сфери.
Соціальні послуги надаються в місті за рахунок бюджетних та інших
суспільних коштів. Тому залучення до виконання цих функцій недержавних
коштів та недержавних організацій має сприяти раціоналізації бюджетних
витрат, за рахунок яких забезпечуватимуться гарантовані комунальні та
соціальні послуги (охорона здоров’я, освіта та ін.), підтримуватимуться ті
верстви населення, які потребують захисту (пенсіонери, інваліди) чи не
можуть адаптуватись до нових реалій.
Надання повного переліку комунальних та соціальних послуг всім
верствам населення міста, включаючи найбільш забезпечених, за рахунок
бюджетних коштів не відповідає ринковим принципам.
Соціальне середовище повинне забезпечувати рівні умови для життя та
розвитку різних верств мешканців міста - збільшення тривалості життя,
зниження рівня захворюваності, зменшення дитячої смертності та ін.
Основними базовими засадами розвитку соціального середовища в місті
є:
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- перехід від боротьби з наслідками соціального неблагополуччя до
подолання причин, що їх зумовлюють;
- визнання соціальної політики як взаємодії особи, яка самостійно і
відповідально забезпечує своє благополуччя, та держави, яка створює для
цього відповідні умови та захищає в першу чергу тих громадян, які
потребують захисту;
- формування системи забезпечення соціальних запитів населення, базою
якої є збалансований облік та представництво інтересів різних верств
мешканців.
Підвищення стійкості соціального середовища, реалізацію права на працю
для економічно активного населення, створення рівних можливостей для
мешканців з особливим соціальним статусом та особливими потребами на
освіту, охорону здоров’я, соціальний захист сім’ї та дитини.
Послуги зв’язку в місті забезпечує в належному обсязі центр поштового
зв’язку №7 та цех електрозв’язку. У місті діє розвинена мережа Інтернет.
Територія міста покрита цифровою телефонною мережею "MТC", "Київстар GSМ", «Білайн» та „life”. Значного розвитку набула система кабельного
телебачення.
В місті працюють заклади торгівлі на майже 11,0 тис. кв. м торгової
площі, громадського харчування на 0,8 тис. пос.місць, побутового
обслуговування на 0,3 тис. зайнятих, спортивні об’єкти (стадіон ім.Куца на 3,0
тис. місць, дитяча спортивна школа на 100 відвідувань одночасно та ін.), інші
заклади. По підприємствах торгівлі, базарам нормативи по забезпеченості
населення міста значно перевищені (виходячи з норм ДБН 360-92** майже в
10 разів), так в місті 14,7 тис. кв.м торгівельної площі базарів на 0,8 тис. місць
торгівлі.
Для вирішення проблем та поліпшення системи громадського
обслуговування здійснюються комплексні заходи в системі освіти, охорони
здоров’я, соціального захисту населення, у сфері культури та спорту, торгівлі і
побутового обслуговування. Передбачається розвиток інфраструктури
комунального господарства. Але власних коштів міського бюджету на
розвиток підприємств обслуговування недостатньо. Основною частиною
видатків в їх структурі є видатки на утримання дитячих навчальних закладів
міста. У 2011 році ці видатки у структурі загального фонду міського бюджету
складають 52,1%. При цьому видатки цієї групи зросли з 20,7 % у 2005 році до
більш, ніж половини видатків міського бюджету у 2012 році.
Потреби у розвитку системи громадського обслуговування визначені з
урахуванням демографічного прогнозу чисельності постійного населення –
20,9тис. осіб,чисельності денного населення, обслуговування об’єктами
районного значення мешканців однойменного району.
Аналізуючи сучасний стан системи розвитку громадського обслуговування
виявлено що, рівномірний розподіл послуг на території міста згідно генплану,
змінила вільна конкуренція де за основу взято прибуток. Тому в умовах
ринкових відносин, які формуються протягом останніх 20 років, для контролю
над подальшим формуванням системи обслуговування необхідно жорстко
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керуватись рішеннями генерального плану, де всі розрахунки проведено згідно
ДБН 360 – 92** « Містобудування . Планування і забудова міських і сільських
поселень».
Відповідно до цих норм (враховуючи специфіку міста) приведено в таблиці
соціальний
мінімум
забезпеченості
закладами
та
підприємствами
обслуговування населення. В перспективі в місті можливе перевищення
запропонованих об’ємів місткості закладів обслуговування, перевищення
нормативних показників. Проектом пропонується досягнення 100%
забезпечення населення міста та його гостей (денне населення), мешканців
району соціально гарантованим об’ємом послуг.
Реалізацію розрахованого в проекті соціального мінімуму повинна
забезпечити адміністрація міста шляхом залучення інвестицій та коштів
місцевого бюджету, інвесторів.
Всі об’єкти обслуговування залежно від характеру, кількості та рівня
розвитку їх послуг, частоти користування ними поділено в проекті на заклади і
підприємства повсякденного, періодичного та епізодичного обслуговування.
При розміщенні закладів і підприємств обслуговування враховувався радіус
обслуговування або витрати часу на пішохідне пересування чи з використанням
транспорту.
При всіх позитивних моментах розвитку міста існує і ряд обмежень:
1. Низький рівень платоспроможності більшості населення звужує для
них доступ до якісних послуг.
2. Непристосованість міста для життя людей з особливими потребами.
Громадські та житлові будівлі, вулиці та зони загального користування міста
часто зводились та облаштовувались без врахування потреб людей з
обмеженими фізичними можливостями.
3. Недостатнє фінансування соціальних програм розвитку міста.
4. Соціальна інфраструктура міста та тенденції її розвитку не
відповідають одній з головних засад стійкого розвитку – забезпеченню
рівного доступу всіх соціальних груп міської спільноти до якісних соціальних
благ і послуг.
Освіта. Основними напрямками освіти в м. Тростянець є - дошкільна,
загальна середня, позашкільна, професійно-технічна та вища освіта де в 2011
році навчалося або виховувалось біля 3,0 тис. дітей.
В Тростянці діти віком від 0 до 17 років складають 3,4 тис. один. (15,8 %
від загальної чисельності постійного населення міста). Кількість народжених в
2011 році становила 11,3 один. на 1000 мешканців, цей показник майже
дорівнює благополучному 1990 року – 12,5 один., та значно перевищує 2003
рік – 6,7 од. Ця позитивна динаміка свідчить про те, що підвищення
народжуваності в останні роки призведе до подальшої наповнюваності
дитячих садків та міських шкіл, які сьогодні мають вільні місця.
На території міста станом на 01.12.2011 року функціонує 5 дошкільних
навчальних закладів в яких дошкільною освітою охоплено 762 дитини, з яких
677 дітей відвідують дошкільні навчальні заклади (проектна ємність
становить – 544 місця), та 85 дітей охоплено соціально-педагогічним
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патронатом. В місті проживало на початок 2012 року 1327 дітей дошкільного
віку. Охоплення дошкільною освітою становило на початок 2012 р. до 72,8 %,
що вище ніж у минулому році на 1,8 %.
Позитивна динаміка народжуваності в місті, яка спостерігається
останніми роками, вплинула на збільшення кількості дітей в дитячих садках,
призвела до виникнення дефіциту місць в них, що позначилось на
наповнюваності дітей у групах. Середня наповнюваність ясельних груп для
дітей віком до 3 років часто становить 20-30 дітей (при нормі – 15). У групах
дітей віком від 3 до 6 років при нормі 20 місць, цей показник іноді становить
до 35 дітей (ДНЗ «Ромашка»). При середній наповнюваності груп в місті 30,5
дітей, на 100 наявних місць приходиться 139 дітей. На сьогодні крім проблеми
переповнюваності груп є ще 70-80 незадоволених заяв батьків на влаштування
дітей в садочки. Ця проблема зумовлена тимчасовим припиненням діяльності
колишнього відомчого (Південнлої залізниці) дошкільного закладу по
вул.Комунальній.
Фахівці вважають, що в існуючих приміщеннях дошкільних навчальних
закладів, можливо, виходячи з діючих санітарних норм, додатково розмістити
додаткові групи на 50-55 дітей (ДНЗ «Ромашка» та ДНЗ «Казка»). Даний захід
дозволить при мінімальних затратах підвищити відсоток охоплення дітей
дошкільною освітою з 72,8 % до 75%.
Перевантаження дитсадків впливає на якість виховання та плинність кадрів
серед співробітників закладів. Проблемою є також нерівномірність
розташування дошкільних закладів в місті.
В проекті намічено розмістити додатково два дитячих дошкільних
заклади, що дасть можливість задовольнити потребу дітей в місцях,
покращити пішохідну доступність до садочків:
- площадка №3 на 60 місць;
- площадка №4 на 60 місць.
Крім цього планується відновлення функціонування існуючого
дошкільного закладу по вул. Комунальна.
В місті функціонує шість загальноосвітніх шкіл (п’ять І – ІІІ ступенів та
Смородинський навчально-виховний комплекс: ЗОШ І – ІІ ступенів -ДНЗ, в
якому також виховуються діти дошкільного віку – 13 осіб та 3 охоплені
соціальним патронатом). Загалом у школах міста в 2011/12 навчальному році
навчалося 1866 дітей при проектній потужності цих шкіл - 3116 місць
(наповнюваність становить 60%), є один професійний ліцей. Також
функціонує Тростянецький навчально-консультативний центр вищого
навчального закладу – Національного технічного університету “Харківський
політехнічний інститут”, де навчаються на факультеті економічної
інформатики та менеджменту 500 студентів.
Вектор сучасної політики й стратегії держави спрямований на подальшу
розбудову національної системи освіти, адаптацію її до умов соціально
орієнтованої економіки, трансформацію та інтеграцію у європейське та
світове товариство.
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Виходячи з цього, забезпечення належного рівня розвитку освітньої
галузі треба розглядати як пріоритетне завдання.
Необхідною умовою і метою модернізації системи освіти, основним
чинником її подальшого розвитку передбачається забезпечення єдності освіти
і науки в процесі підготовки та перепідготовки кадрів.
Перспективи збільшення робочих місць в місті потребує необхідність
пропагувати серед молоді робітничі професії, престиж професійно-технічної
освіти, узгоджувати діяльність з підготовки кадрів із перспективними
потребами ринку праці. Впровадження новітніх виробничих технологій в
виробництві потребує, забезпечувати заклад сучасним обладнанням,
новітніми технічними засобами навчання, постійно оновлювати матеріально –
технічну базу. Кількість учнів може досягти в професійному ліцеї до 0,25 тис.
на кінець розрахункового періоду.
Генпланом передбачається резерв території для розміщення закладів
профтехосвіти у студентському містечку. Ця територія площею 12,0 га та
існуюча територія ПТУ – 5.3 га.
Необхідно створювати умови, за якими кожний маленький мешканець
міста мав би можливість одержати освіту будь-якого типу і рівня та
забезпечити для нього неперервність освіти протягом життя. Необхідно
досягти стопроцентного забезпечення населення соціально гарантованим
об’ємом освіти, стандартами безкоштовної освіти та виховання згідно з
нормативними документами.
Дотримуватись наповнюваності класів до 25 школярів та дошкільних
навчальних закладів до 20 дітей, мати можливість вибору та підвищення
якості освіти і виховання дітей за рахунок розвитку освітніх закладів різних
форм власності, активне розміщення та формування об’єктів позашкільного
виховання.
В проекті приймається забезпечення 85 % дітей до 6 років дитячими
дошкільними закладами, 100 % дітей до 15 років та 80 % до 18 років
шкільними закладами.
Головним напрямком розвитку на перспективу буде збільшення загрузки
освітніх закладів (у зв'язку із житловою забудовою міста та зростанням
контингенту дошкільнят і школярів, яке очікується у середньостроковій
перспективі), забезпечення належних умов перебування дітей відповідно до
сучасних санітарно-гігієнічних та інженерно-технічних вимог.
Основною стратегічною ціллю стійкого соціально-економічного розвитку
міста є підвищення доступності, якості освіти та розвиток інтелектуального
потенціалу міста.
Основні задачі в сфері освіти, які реалізовуватимуть стратегічні цілі
наступні:
1.
рівні умови доступу до освіти.
2.
раціоналізація розподілу освітніх установ по території міста.
3.
розширення можливостей формування безперервного освітнього
процесу.
48

підвищення ролі освіти в соціалізації дітей та молоді, розвитку
міжкультурних зв’язків, толерантності.
5. підвищення якості освітніх послуг:
- використання передового досвіду;
- реалізація комплексу заходів, які спрямовані на покращання фізичного
та психо-емоційного здоров’я дітей та молоді;
- підвищення ролі освітніх закладів у створенні умов змістовного
дозвілля дітей та молоді.
6. приведення матеріально-технічної бази освітніх закладів міста у
відповідність до сучасних вимог, забезпечення належних умов для
здобуття освіти та перебування дітей в освітніх закладах.
7. пріоритетним є питання оформлення прав постійного користування
земельними ділянками, на яких знаходяться заклади ситеми освіти.
Щоб не могли виникати проблеми при веденні будівництва на
територіях навчальних закладів та поруч з ними, що призводить до
порушення санітарно-гігієнічних норм та невиконання вимог
безпеки життєдіяльності. У зв'язку з цим виникає потреба у
вирішенні питання щодо оформлення Державних актів на право
користування земельними ділянками кожного закладу освіти в місті.
8. система безперервної освіти за схемою («Освіта протягом життя»);
9. поліпшення матеріально-технічної бази закладів освіти за рахунок
місцевої громади (зокрема, покращення стану шкільних бібліотек,
комп’ютерних класів, закупівля лінгафонних кабінетів для вивчення
іноземної мови);
10. пріоритетність безкоштовної, загальнодоступної початкової та
середньої освіти, яка дає учням широкий спектр знань, а також
розгалужена система середньої професіональної освіти.
Медичну допомогу населенню міста Тростянець та району надають 5
закладів охорони здоров’я, які надають гарантовані державою медичні
послуги, в тому числі центральна районна лікарня на 200 місць, залізнична
лінійна лікарня, поліклініка на 750 відвідувань за зміну, Смородинська
амбулаторія загальної практики сімейної медицини та 1 фельдшерськоакушерський пункт. При відділі соціальної допомоги діє центр реабілітації
дітей-інвалідів. Крім цього, в місті діє приватний лікувально-діагностичний
центр ПП «Кробс», а також чотири приватних стоматологічних кабінети,
приватний кабінет лікаря-офтальмолога.
Для забезпечення населення додатковим фінансуванням медичної
допомоги на території міста діє громадська організація «Районна лікарняна
каса»..
Тростянецька центральна районна лікарня забезпечує надання медичної
допомоги
мешканцям
Тростянецького
району,
всього
медичним
забезпеченням охоплено – 38,0 тис. чоловік, в т.ч. – 21,5 тис. мешканців
Тростянця.
Ключовими проблемами охорони здоров’я населення є:
1) незадовільний стан здоров’я населення;
4.
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2) недостатнє медикаментозне і матеріально-технічне забезпечення
закладів охорони здоров’я;
3) нераціональна організація системи надання медичної допомоги,
диспропорція її первинного, вторинного і третинного рівнів;
4) брак сучасних медичних технологій, недостатнє володіння ними;
5) низький рівень інформованості про сучасні медичні технології,
засоби збереження здоров’я та активного дозвілля;
6) неефективність державної політики щодо формування здорового
способу життя;
7) недостатність фінансових і, насамперед, бюджетних ресурсів для
забезпечення ефективної діяльності системи охорони здоров’я;
8) недостатня розвиненість ринку медичних послуг;
9) недосконалість нормативно-правових актів, які впливають на
створення умов для поліпшення стану здоров’я населення та підвищення
ефективності використання в системі охорони здоров’я людських,
матеріально-технічних та фінансових ресурсів;
10) суттєвим недоліком для розвитку медичної галузі на рівні міста є
відсутність загальнонаціонального проекту, в межах якого мали б
спрямовуватись кошти для комплексного та системного вирішення проблем
медичної галузі.
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Таблиця 5.2.1
Потреба в установах та підприємствах громадського обслуговування населення

Найменування

Одиниця
виміру

1

2

Нормативна
величина з
розрахунку
на 1000 осіб
населення

Розрахунков
а потреба на
етап 15-20 р.

3

4

Існуючий фонд на
01.01.2012р.
Рівеньзабезп
Потужеченос-ті
ність(місц
(% до
ь/дітей)
норми)

Додаткова
потреба

Потужність
на кінець
розрахунков
ого етапу 1520 років

5

6

7

8

1. Заклади народної освіти
1.1 Дитячі дошкільні установи ( для
населення 20,92 тис. чол. )*, всього
1.2. Загальноосвітні школи ( для
населення 20,92 тис. чол.)**, всього

місць

38

794

544/670

68,5

110

794

місць

140

3033

3116/1866

102,7

-

-

За завданням
на
120
120
100
проектування
За завданням
1.4 Лїцей (ПТУ)***
місць
на
250
100
40
150
проектування
15,3% від
загальної
1.5 Позашкільні установи
учнів
кількості
143
н/д
школярів IVVIII класів
2. Заклади охорони здоров'я, соціального забезпечення спортивні і фізкультурно-оздоровчі установи
2.1 Лікарні**
ліжок
6,9
200
200
100
1.3Загальноосвітня школа-інтернат

місць

120

250***

143

200

2.2 Поліклініки, всього** :

відв.за
зміну

24

840

750

89,3

90

840

2.3 Будинки інтернати для людей
похилого віку, ветеранів війни і
праці

місце

28 на тис.
чол..
відповідної

128

-

-

128

128
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вікової групи
2.4 Аптеки
2.5 Станції (підстанції) швидкої
медичної допомоги
2.6 Молочні кухні (для дітей до
року)
2.7 Спортивні зали загального
користування
2.8 Стадіон загального
користування

об’єкт
автомоб.

0,09
1авт.на10 тис.
осіб.

4

10

250

-

10

2

2

100

-

2

4

-

Н.д.

-

-

-

98

2111

698

33,1

1413

2111

0.1

2.1

3,7

176,2

-

3,7

175

3658

-

-

3658

3658

48.0

1004

-

-

1004

1004

15

314

550

175,2

-

550

3,5

73,0

99,9

136,8

-

99,9
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754

791

74

??

754

порція за
добу 1 дит.
м.кв.підлог
и
га

кв.м. площі
спортзалу
дзеркала
води
3. Установи культури і мистецтва, культові споруди
3.1 Будинки культури, кінотеатри та
тис.місць
відеозали
3.2 Масові бібліотеки, всього
тис.од збер.
3.3 Клубні установи та центри
місць
дозвілля, всього** :
2.9 Басейни криті і відкриті

4. Підприємства торгівлі, громадського харчування, побутового обслуговування
4.1. Підприємства торгівлі,
всього**:
4.2. Підприємства продовольчої
торгівлі, всього **:
4.3. Підприємства непродовольчої
торгівлі, всього** :
4.4. Ринкові комплекси (міська
мережа)**
4.5. Підприємства громадського
харчування, всього**
4.6. Підприємства побутового

м. кв. торг.
площі

230

5750,0

10963,2

190,7

-

10963,2

---//---

80

2000,0

7345,3

367,3

-

7345,3

---//---

150

2750,0

3617,9

131,6

-

3617,9

м. кв. торг.
площі

40

1000

14713,7

1471,4

-

14713,7

місць

40

880

809

91,9

71

880

роб. місць

9

225

257

114,2

-

257
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обслуговування, всього**
4.7. Підприємства комунального
обслуговування**
у тому числі:
- пральні самообслуговування **
- фабрики –пральні**
- хімчистка самообслуговування**
- фабрики –хімчистки**
- бані й душові
5.1 Відділення зв’язку, всього ****:
5.2 Відділення банків**
5.3 Нотаріальна контора**

6.1 Пожежні депо (міська мережа)
6.2 Готелі
6.3 Кладовища
6.4 Громадські вбиральні, всього:

кг.білизни
за зміну
---//--кг речей за
зміну
кг речей/
зміну
помив.
місць

10

215

н.д.

-

-

215

110

2349

н.д.

-

-

2349

4

86

н.д.

-

-

86

7,4

159

н.д.

-

-

159

5

108

27

25

83

108

33,3

2

3

466,6

-

14

5

100

-

66,7

2

6

93,0
100,0

10
-

103
13,12

76,1

5

21

5. Організації і установи управління
об’єкт
0,16
3
1*
Опер.каса/
0,1
3
14
10 тис.
Робоче
н.д.
5
місце
6. Установи житлово-комунального господарства
Пожежна
автомашин 1 на 4 тис.чол.
6
4
а
місць
4,8
100
93
га
0,24
5,02
13,12
прилад

1

21

16

* По дошкільних та шкільних закладах приводиться кількість місць та фактична чисельність дітей в цілому по місту, потреба приводиться згідно ДБН.
** З урахуванням потреб населення Тростянецького району
*** Розвиток промисловості буде потребувати додатково дипломованих спеціалістів та робітничих професій.
****Три відділення об’єднали в один
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6. ОСНОВНІ НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ ГОСПОДАРСЬКОГО
КОМПЛЕКСУ МІСТА
6.1. Промисловість
Існуючий стан використання виробничих територій. Тростянець
оточений територіями, які мають великі площі сільськогосподарських угідь і
лісів, а також водні ресурси, – що сприяє розвитку міської економіки,
забезпеченню міста продовольством, регенерації його атмосферного повітря.
Концепцією розвитку м. Тростянець на прогнозний період
передбачається, що промисловість повинна стати одним із локомотивів
сталого розвитку економіки, стабільно поповнювати бюджет міста за рахунок
надходжень від своєї господарської діяльності.
Базою створення якісних умов проживання в місті, стабільного
покращання якості життя та забезпечення належних умов ведення бізнесу має
стати ефективна мобільна та диверсифікована економіка (за умови
підвищення конкурентоспроможності продукції, розширення ринків збуту,
розробки нових продуктів та послуг), що дозволяє зберігати високий рівень
зайнятості та заробітної плати мешканців міста. На жаль, на сьогодні
економіка міста відчуває на собі значний вплив світової фінансової кризи та,
виходячи з цього, кризи і в нашій країні.
Основою соціально – економічного розвитку міста Тростянець вже багато
десятиріч є промисловість, вона є важливою сферою зайнятості населення та
бюджетоутворюючою галуззю міста. Обсяги надходження коштів до міського
бюджету напряму залежать від економічної діяльності суб’єктів
господарювання, які розташовані на території міста. Саме завдяки працюючій
промисловості міста є надія. що місто не тільки вийде з кризових явищ, а й
допоможе поліпшити соціально-економічні умови проживання в місті.
Майже вся промисловість міста на сьогодні приватизована. Самим
вагомим бюджетоутворюючим підприємством м. Тростянець є шоколадна
фабрика, яка належить міжнародній компанії «Крафт Фудз Україна».
Сьогодні промисловість міста об’єднує близько 10 підприємств, які
забезпечують роботою 1,86 тис. чоловік або 26,2 % зайнятих у економіці
міста.
В місті успішно працює іноземний капітал, найбільші обсяги якого (а це
десятки мільйонів доларів за останні роки) внесені в публічне товариство
«Крафт Фудз Україна». Отримані інвестиції дали можливість підприємству
значно розширити виробництво і ринок збуту.
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Рис.6.1.1. Динаміка виробництва промислової продукції,млн. грн.
Упродовж 2005-2011 років промисловість міста щороку нарощувала
обсяги виробництва продукції. Його трьох кратний приріст завдячує
інтенсивному розвитку потужностей «Крафт Фудз Україна», з 531,5 до 1633,9
млн.грн.
Другим за потужністю підприємством є «Тростянецький машзавод»,
приріст виробництва якого склав за цей період з 4,3 до 6,8 млн.грн.
При цьому темпи росту обсягів промислового виробництва по місту
значно випереджали середні по області. У 2009 році відбувся спад темпів
промислового виробництва, спричинений світовою фінансово-економічною
кризою, але не відбулось падіння обсягів виробництва, як у більшості регіонів
України. Роль стабілізатора економіки в кризовий період відіграла експортна
орієнтація підприємства «Крафт Фудз Україна».
Виробництво промислової продукції району представлено 8
підприємствами, які внесені в основне коло статистичного обстеження: ПАТ
«Крафт Фудз Україна», ТОВ «Тростянецький машзавод», ТОВ
«Тростянецький електрозавод», КПРР «Тростянецька районна друкарня»,
ТОВ «Дека-хліб», ПрАТ «Хлібозавод «Залізничник», ТОВ ВТФ
«Тростянецька цегла», ТОВ «Локнянське-БСР», також зберегли свій
виробничий потенціал такі підприємства як ЗАТ «Фаворит» (завод мінвод),
маслозавод, комбікормовий завод, насіннєвий завод, інститут АЦБ, ТОВ
«Ельдорадо»..
У структурі промислового виробництва в 2011 році (серед підприємств,
що звітують у органи статистики) провідною галуззю залишається харчова
промисловість – 99,42%, у тому числі: 99,33% - продукція ПАТ «Крафт Фудз
Україна», 0,09% - виробництво хлібобулочних виробів ТОВ «Дека-хліб»,
ПрАТ «Хлібозавод» Залізничник»; 0,53% - виробництво продукції
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машинобудівної галузі ТОВ «Тростянецький машинобудівний завод» та ТОВ
«Тростянецький електрозавод», 0,05 % - поліграфічна продукція КП РР
«Тростянецька районна друкарня».
Обсяг реалізованої продукції на одну особу по району становить 20310,5
тис.грн. (+ 3711,7 тис. грн. до показника 2010 року). У обласному рейтингу за
цим показником район займає друге місце серед районів та міст області.
В галузевому аспекті промисловості пріоритетним для розвитку є
харчова та переробна промисловість.
Таблиця 6.1.1
Динаміка промислового виробництва (тис.грн.)
Показники

Роки
2008

2009

2010

2011 рік

5

6

7

8

682669

917113

936234

1344869

1633900

4976

7437

7460

3053

3190

6815

2178

646

1714

1623

757

1425

1339

630

785

767

950

655

1099

1200

ВАТ «Хлібозавод
Залізничник»

2696

2532

2399

390

757

885

250

ТОВ «Дека-Хліб»

801

969

866

865

726

955

900

ТД «Сузір’я»

2225

831

448

349

240

-

-

1

ПАТ «Крафт Фудз
Україна»
ТОВ
«Тростянецький
машзавод»
ТОВ
«Тростянецький
електрозавод»
КП «Тростянецька
друкарня»

2005

2006

2007

2

3

4

531585

605495

4276

Від обсягів промислового виробництва, обсягів його реалізації,
розширення географії реалізованої продукції залежить обсяг відрахувань
підприємством платежів до бюджетів усіх рівнів.
Стійку, постійну тенденцію до зростання демонструє у місті головне
бюджетоутворююче підприємство ПАТ «Крафт Фудз Україна».(В перспективі
планується довести обсяги виробництва кондитерських виробів до 60 тис.
тонн на рік на загальну суму більше 2 млрд. грн.).
«КФУ» є лідером з виробництва шоколадних виробів, кави, та
бісквітного печива. Загальне виробництво в 2010 році склало 29,8 тис. тонн на
1490,0 млн. грн., в 2011 році - 35,7 тис. тонн на 1633,9 млн. грн., планується на
2012 р. - 50,0 тис. тонн на 2086,0 млн. грн.
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Підприємство постійно інвестує кошти в подальший розвиток
виробництва. Так, в 2011 році підприємством було збудовано новий сучасний
цех з виробництва бісквітного печива. Іноземні інвестиції у 2011 році склали
40 млн. доларів США. Будівництво нового цеху дозволило не тільки
збільшити обсяги промислового виробництва, а і додатково створити в місті
близько 300 нових робочих місць, що забезпечує збільшення надходжень до
міського бюджету.
В перспективі компанія ПАТ «Крафт Фудз Україна» планує в новому
бісквітному цеху ввести в експлуатацію додатково ще три сучасні лінії з
виробництва печива.
Це дозволить підприємству створити ще близько 500 нових робочих
місць та довести загальний обсяг виробництва кондитерських виробів до 50, а
в подальшому до 60 тис. тонн в рік. Крім зазначеного, в наступному році
підприємство планує будівництво нової теплогенеруючої котельні та
добудову до цеху з виробництва бісквітного печива двох складських
приміщень. Таке розширення виробничих потужностей зумовить зростання як
обсягів промислового виробництва, так і кількості зайнятих на підприємстві
працівників.
В подальших планах підприємства будівництво логістичного центру з
комплексом складських приміщень площею 50 тис. м².
В місті машинобудівну галузь представляють «Тростянецький
машинобудівний завод» та ТОВ «Тростянецький електрозавод».
Структура промислового виробництва ТОВ «Тростянецький машзавод»
представлена виробництвом запасних частин для цукрових заводів та
виробництвом комплектуючих для підприємств залізничного транспорту. При
цьому останнє є експортноорієнтованим напрямком діяльності товариства.
Виробництво запасних частин для цукрових заводів представлено:
устаткуванням для подрібнення цукру при рафінуванні, вантажнорозвантажувальним та підйомно-транспортним устаткуванням для цукрового
буряка і пульпи, установками й устаткуванням кристалізації цукру,
обладнанням для мийки, чищення, різання і переробки цукрового буряка,
фільтрами механічними для переробки соку цукрових буряків, сітчастими для
переробки соку цукрової тростини, фільтр - пресами для переробки цукрових
буряків, центрифугами для рафінування цукру.
На сьогоднішній день підприємство має пакет замовлень на свою
продукцію в сумі близько 7,5 млн. грн., але, на жаль, не має повної
можливості їх реалізувати через відсутність сучасного виробничого
обладнання (застарілий станочний парк). Тому основне завдання підприємства
в 2012 році полягає в технічному оновленні власної виробничої бази шляхом
залучення інвестицій як внутрішніх, так і зовнішніх у власний капітал.
Тростянецький завод «Електропобутприлад» був організований в 1957р.
Земельна ділянка, займаний підприємством, становить 4,63 га. Завод
«Електропобутприлад»
спеціалізується
на
виробництві
вимикачів,
роз'єднувачів, перемикачів, призначених для проведення струмів від 630 до
5000 А і використовуваних на підприємствах гірничодобувної, металургійної
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та хімічної промисловості, на морському транспорті; а також виготовляє
електричні товари народного споживання: електропраски, електрошафи. Це
єдиний виробник подібної продукції в країнах СНД. На заводі функціонує цех
гальванічного цинкування виробів з проектною потужністю до 300 тонн в рік.
Гнучкий підхід до виробництва на заводі дозволяє виготовляти технічне
обладнання для хімічної, металургійної, гірничорудної та харчової
промисловості будь-якої складності по документації замовника.
Крім зазначеного, на виробничих потужностях хлібомістечка
колишнього Тростянецького комбінату хлібопродуктів створюється
підприємство по зберіганню та доробці зернових і технічних культур, яке на
даний час проходе державну реєстрацію у м. Тростянець. Вже в 2011 році
поява цього підприємства в місті дозволила збільшити кількість працюючих
на обслуговуванні хлібомістечка на 30 чоловік. В 2012 році і наступних роках
підприємство планує збудувати на власній виробничій базі новий комплекс зі
зберігання зерна ємністю 30 тис. тонн одночасного зберігання. Це дозволить
довести загальний обсяг одночасного зберігання зерна до 60 тис. тонн та
кількість працівників на підприємстві до 100-110 чоловік у сезон.
Поліграфію представляє в місті комунальне підприємство районної ради
«Тростянецька районна друкарня». Станом на початок 2012 рік збільшено
кількість замовників послуг та продукції поліграфії. Завдяки вжитим заходам
досягнуто збільшення товарообігу, зросли обсяги виробленої продукції.

Рис.6.1.3.Регіональний розподіл збуту продукції підприємств
м. Тростянця
Як видно промисловість Тростянця має низький рівень експортної
орієнтації – 6% (5%+1%) та диверсифікації клієнтів. Головними експортерами
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є підприємство харчової промисловості міста «Крафт ФудзУкраїна» та
деревообробної
промисловості
(лісгоспи),
а
також
підприємства
машинобудівної галузі. Серед експортерів є три малих підприємства. Ринок
України (у т.ч. місцевий і обласний) у загальній структурі становить 89%.
Основні напрямки розвитку та удосконалення територіальної
організації виробничого комплексу міста.
Перспективи промисловості повинні стати одним із локомотивів сталого
розвитку економіки, стабільно поповнювати бюджет міста за рахунок
надходжень від своєї господарської діяльності.
Базою створення якісних умов проживання в місті, стабільного
покращання якості життя та забезпечення належних умов ведення бізнесу має
стати ефективна мобільна та диверсифікована економіка (за умови
підвищення конкурентоспроможності продукції, розширення ринків збуту,
розробки нових продуктів та послуг), що дозволяє зберігати високий рівень
зайнятості та заробітної плати. На жаль, на сьогодні економіка міста відчуває
на собі значний вплив світової фінансової кризи.
Виходячи з вищезазначеного, розвиток промислового комплексу
необхідно зорієнтувати на реалізацію таких завдань:
 збільшення числа інноваційно-активних підприємств для підвищення
долі інноваційної продукції в загальному об’ємі промислового
виробництва;
 впровадження на промислових підприємствах наукоємних технологій,
розробок за пріоритетними напрямами інноваційної діяльності
(нанотехнології, електронна та обчислювалювальна техніка, програмне
забезпечення, телекомунікації, інформаційні послуги);
 розвиток виробництв, здатних нарощувати експортний потенціал;
 збільшення випуску імпортозамінюючої продукції;
 поліпшення фінансового стану підприємств, створення передумов для
залучення інвестицій;
 оптимізація обсягів, вдосконалення якості підготовки кваліфікованого
робітничого, інженерно-технічного й управлінського персоналу;
 впровадження механізмів вилучення земельних ділянок промислових
підприємств, що неефективно використовуються, з метою розвитку на
них нових високотехнологічних або необхідних виробництв;
 екологізація промислового виробництва;
 забезпечення енергозбереження.
Очевидно, що подальший розвиток промислового комплексу міста не
можливий без структурної перебудови промисловості, яка повинна мати чітку
цільову спрямованість.
Мета (завдання) структурної перебудови промисловості міста полягає у
застосуванні двох зустрічних напрямків.
З одного боку, зусилля повинні будуть спрямовані на збереження,
підтримку і розвиток виробництв, які виробляють конкурентоспроможну
продукцію для населення (товари народного споживання).
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З іншого боку, зусилля повинні бути спрямовані на виявлення
підприємств або виробництв, які неефективно використовують земельні
ділянки, застосовують екологічно небезпечні технології, забруднюють
навколишнє середовище в місті, є хронічно збитковими, які не змогли
пристосуватися до роботи в сучасних ринкових умовах і при цьому
припинили виробничу діяльність, а значну частину виробничих площ та
територій надають в оренду. До таких підприємств мають застосовуватись
адміністративні та економічні санкції з тим, щоб сприяти їхній
реструктуризації, оптимізації використання земельних ділянок та
виробничих площ, це дозволить дати поштовх для пошуку раціонального
використання існуючих площ.
Розміщення нових промислових підприємств та реорганізацію існуючих
доцільно здійснювати із застосуванням таких прогресивних організаційних
форм, як промислові та технологічні парки, техно-поліси, індустріальні
парки (еко-індустріальні парки), кластерні формування, що дозволить
залучити інноваційні технології, інвестиції, здійснити будівництво або
реконструкцію підприємств з найменшими затратами за рахунок
кооперативного формування інженерної та інформаційної інфраструктури,
підготовки території, а також забезпечувати сприятливе середовище для
розвитку найбільш пріоритетних напрямків промислового виробництва.
Одним з найбільш суттєвих факторів, які можуть сприяти реалізації
інвестиційних проектів, і які є невід’ємною ознакою індустріального
(промислового парку), є попередня проектна підготовка зони розміщення
промислового парку, а також формування загальнопаркової інженернотранспортної, природоохоронної, соціально-культурної інфраструктури, та,
при необхідності, інженерної підготовки території.
Одним з напрямів економічного росту малих міст, до яких відноситься
Тростянець, є формування міжпоселенських промислових формувань для
групи поселень, що дозволяє створити крупні промислові комплекси.
Розвиток промисловості міста Тростянець передбачає створення
«Індустріального (промислового) парку «Тростянець», на північному заході
міста на землях, які пропонується включити в межі міста, та на території
існуючої промислової зони по вул. Набережна з подальшим розвитком
існуючих підприємств та створенням нових виробництв IV-V класу
шкідливості, розвитком виробничо-транспортної зони та інтенсифікацією
використання територій та екологізацією окремо розташованих підприємств.
Це формування буде забезпечувати робочими місцями не тільки городян, але і
жителів сіл, розташованих в межах приміської зони.
В зв’язку з присутністю достатньо розвиненого сільськогосподарського
сектору, наявності в області наукового і освітнього сектору, одним з
напрямків має бути створення агропромислових кластерів переробної
промисловості.
Агропромисловий кластер має виконувати наступні завдання:
- сприяти розвитку місцевої промисловості та активізації
господарської діяльності;
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- нарощувати обсяги виробництва продукції для задоволення
місцевого, вітчизняного ринку та формування експортного потенціалу;
- створення додаткових робочих місць;
- збільшення відрахувань до бюджетів різних рівнів.
Спеціалізація:
 високопродуктивні технологічні комплекси, техніка і засоби
механізації для галузей сільського господарства;
 устаткування і технологічні процеси зберігання і глибинної
переробки сировини рослинного і тваринного походження;
 нові біопрепарати і засоби захисту рослин і тварин, устаткування і
технології їх виробництва;
 технологічні процеси переробки і утилізації відходів;
 альтернативні джерела енергії;
 системи і технології захисту, відновлення і підвищення родючості
ґрунтів, точного землеробства, мінімальної обробки;
 технології і устаткування для високопродуктивної селекційної
діяльності в рослинництві, тваринництві, птахівництві і рибоводстві.
Враховуючи встановлені державною політикою в агропромисловому
комплексі України пріоритети, а також, базуючись на питомій вазі
виробництва окремих видів продукції в структурі валового виробництва
сільськогосподарської продукції та на потенціалі залучення інвестицій, було
визначено три підгалузі як пріоритетні для створення на їх основі кластерів у
агропромисловому комплексі в місті. Це зернове господарство, молочне,
скотарство та цукрова галузь. Ці кластери мають можливість швидкого і
якісного розвитку та значний інвестиційний потенціал.
Але при всіх прогнозах розвитку промисловості міста, флагманом
промислової галузі залишиться шоколадна фабрика «Крафт Фудз Україна»,
яка, виходячи з обсягів інвестування та попиту на продукцію, не втратить свої
головні позиції.
Таким чином, у місті є всі передумови для формування точки
економічного зростання АПК відповідно до потреб сучасної економіки.
З
метою
визначення
стратегічних
пріоритетів
розвитку
агропромислового комплексу та визначення галузевих кластерів був
проведений детальний аналіз, який базувався на таких основних критеріях:
 питома вага в структурі валового виробництва продукції;
 можливість залучення значних інвестицій;
 спроможність швидкого і якісного розвитку на основі існуючих
технологій;
 відповідність державним пріоритетам розвитку агропромислового
комплексу.
Серед інших напрацювань у сфері залучення в економіку міста
іноземних інвестицій були в 2011 році презентації міською радою на міському
обласному та всеукраїнському рівні розробленого за допомогою спеціалістів
інвестиційного проекту «Індустріального (промислового) парку «Тростянець».
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Під цей проект на околиці Тростянця планується відвести 99,91 га земель, що
зараз закріплені за Станівською сільською радою Тростянецького району та
72.5 га, що знаходяться в межах міста.
Інвестиційна привабливість цієї ділянки для розбудови промислового
парку полягає у вдалому географічному розташуванні (вона розміщена на
відстані лише 50 км від міста Суми, у 1,5 км від залізничної станції
Смородине Південної залізниці та на аналогічній відстані від автомагістралі,
що з’єднує місто Суми з містом Харків та містом Полтава, повз даної
території походить дорога районного значення Тростянець-Лебедин),
наявності інженерних комунікацій (магістральний газопровід високого та
середнього тиску, потужні електричні мережі, наявна поруч інфраструктура
водопостачання, водовідведення та очищення стоків).
Концептуальний дизайн промислового парку розроблено за
консультативною підтримкою проекту USAID «Локальні інвестиції та
національна конкурентоспроможність» (проект ЛІНК Україна) із залученням
фахівців з прямих іноземних інвестицій та промисловому проектуванню з
Чехії. Згідно з розробленою експертами «ЛІНК Україна» концепцією вся
територія промислового парку розподіляється на функціональні зони
відповідно до призначення: на одних передбачається створення виробничих
потужностей для підприємств легкої промисловості, деревообробки, харчової
промисловості, машинобудування та електроніки, інші мають привабити
інвесторів для запровадження бізнес-послуг та забезпечення життєдіяльності
основних виробництв промислового парку. Концепцією передбачено також і
створення науково-технологічного інкубатора для відпрацювання новітніх
технологій.
За розрахунками експертів індустріальний (промисловий) парк
«Тростянець» має локально-регіональне значення для Сумської області з
районом охоплення близько 50 тис. мешканців прилеглих до Тростянця міст
та селищ у радіусі до 50 км. Упровадження виробничих потужностей цього
парку дасть можливість створити додатково близько 5,0 тис. робочих місць та
освоїти більш, ніж 95 тис. кв. м виробничих та офісних площ. Загальний обсяг
інвестицій, що планується залучити в індустріальний (промисловий) парк
«Тростянець» складає близько 55 млн. євро, у тому числі 3,5 млн. євро для
облаштування та утримання спільних територій.
В рамках розроблення зазначеного інвестиційного проекту в 2011 році
зацікавленими особами в місті було виготовлено презентаційних матеріалів
про місто та його інвестиційні переваги на загальну суму 27,0 тис. грн.
Протягом року ці матеріали надсилались до посольств іноземних країн,
торгово-промислових палат, зарубіжних компаній, які здійснюють інвестиції в
економіку України. Також зазначені матеріали роздавались у ході проведення
презентаційних компаній та інвестиційних форумів.
У зв‘язку з тим, що по інвестиційному проекту «Індустріальний
(промисловий) парк «Тростянець» в 2011 році залишались невирішеними
питання земельних відносин зі Станівською сільською радою, зазначений
проект міською радою до врегулювання цих питань був призупинений.
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Як альтернатива, спеціалістами міської ради був розроблений
інвестиційний проект створення кластеру по переробці сільськогосподарської
продукції для забезпечення основного виробництва ПАТ «Крафт Фудз
Україна» сировиною, яка може вироблятись в нашій місцевості та
перероблятись на новозбудованих підприємствах. Для здійснення цих планів
міська рада планує виділити в безпосередній близькості від фабрики 4 вільних
(не задіяних у виробничо-комерційній діяльності) земельних ділянок
загальною площею 50,0 га з наявною мережею їх інженерного забезпечення.
На цих земельних ділянках планується створення виробничих
потужностей з виробництва необхідної для потреб фабрики молочної
продукції, цукру, борошно-мукомельної продукції та меланжу (яєчної
суспензії).
Серед переробних галузей агропромислового комплексу найбільш
матеріаломісткою і проблемною в екологічному відношенні є цукрова
промисловість, в якій об'єм сировини і допоміжних матеріалів,
використовуваних у виробництві, у декілька разів перевищує вихід готової
продукції. Для забезпечення екологічного та високоекономічного напрямку
розвитку переробної промисловості, необхідно застосування наукоємного,
нетрадиційного для галузі підходу до створення техніки, використанні
матеріалів, що з'явилися в останнє десятиліття, і комплектуючих. Ця
технологія, основана на застосуванні термічних, електрохімічних і
мембранних процесів. Такий підхід дозволяє створити нове живлення, що
оздоровлює людей, оскільки з будь-якого вигляду цукровмісної сировини
можна отримати спектр продуктів щоденного вживання високої якості і
біологічної цінності за доступними цінами. Воно дозволить забезпечити
країну стратегічним продуктом високої якості.
Нова технологія є стимулом для аграрної галузі: цукровий буряк за
рахунок високого виходу цукровмісних речовин за новою технологією і
здобуття з неї спектру продуктів стає дуже вигідною культурою.
Таким чином, Стратегія розвитку промисловості міста – це створення
науково-виробничого комплексу, що включає 3 етапи.
Етап перший – «Індустріальний (промисловий) парк». Головною метою
цього етапу є створення сприятливого середовища і закінченої
інфраструктури для залучення основних інвесторів-підприємців для
будівництва основних промислових підприємств.
Етап другий – «технологічно орієнтований парк». На цьому етапі
формується система взаємин з ведучими вітчизняними науково-дослідними
організаціями і зарубіжними науковими парками, головна ознака цього етапу
– тісна і систематична взаємодія науки і виробництва.
Етап третій – «дослідницький парк» - вищий рівень розвитку
попереднього етапу. Діяльність парку характеризується великим об'ємом
ринково-орієнтованих прикладних досліджень. Головна ознака третього етапу
– вихід із «стін» парку нових технологій.

63

Наукова та науково-виробнича зони.
Реалізація цього проекту дозволить реально збільшити економічний
потенціал міста, створити додатково значну кількість (до тисячі) робочих
місць, покращити розвиток міської соціально-культурної і житлової
інфраструктури, демографічної ситуації в місті та стану наповнення міського
бюджету.
6.2. Капітальне будівництво
Реструктуризація та якісне оновлення виробництва,покращення
середовища життєдіяльності населення міста відбуваються за безпосередньої
участі будівельного комплексу, інтенсивність інвестиційно-інноваційної
діяльності в якому визначає темпи відтворювального процесу та ринкових
перетворень.
У галузі капітального будівництва в місті працюють дві будівельні
організації: ТОВ «Тростянецький Агропромбуд» та ЗАТ «Тростянецький
Агроспецбуд». Крім того ДП «Ремсервіс», ДП «Будинкоупраління» виконує
роботи по капітальному ремонту житлового фонду, ремонту дитячих садків,
благоустрою міста, а також заявки населення по заміні та улаштуванню нових
інженерних систем в квартирах. Чисельність зайнятих в будівельних
організаціях міста становила на 01.01.2012 року 100 чоловік, в т.ч. працювало
на ТОВ «Тростянецький Агропромбуд»-47 чол.
В місті діє філіїя «Тростянецький райавтодор», яка здійснює свою
діяльність відповідно до обсягів фінансування, що визначаються
«Облавтодором».
Таблиця 6.2.1
Основні показники роботи галузі
№
п/
п
1

2011 р. е

2011 рік
у%
до 2010
року

4

5

6

108,0

Показники

2009 рік

2010 рік

2

3

1

Об’єм будівельно-монтажних
робіт, тис.грн.

3682,7

3700,0

4000,0

2

Будівництво газопроводів, км

17,86

-

-

174

70

50

71

3

Газифікація осель, всього
в тому числі
по місту
в сільській місцевості

46
128

33
37

37
13

112
35

Окрім основних будівельно – монтажних робіт в місті виконувались
роботи по капітальному ремонту та благоустрою житлово-комунального
господарства
міста.
Його
виконували
ДП
«Ремсервіс»,
ДП
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«Будинкоуправління», також деякі роботи велись у місті господарським
способом. Індивідуальне будівництво велось за рахунок власних коштів
мешканців міста.
Основним джерелом інвестування в 2008-2010 роках є власні кошти
підприємств та організацій, за рахунок яких освоювалося 85-95 % інвестицій в
основний капітал.
Таблиця 6.2.2
Виконання капітального ремонту житлового фонду
та благоустрою міста Тростянець за 2007 – 2013 роки
Найменування

2007 р.

2008 р.

2009р.

2010р.

план 2011р.

1

2

3

4

5

6

193

573,9

441,44

298,9

507,9

-

44,1

138,15

172,4

180

41,73

154,4

154,1

210,4

215

Капітальний ремонт, тис. грн.
Благоустрій міста, тис. грн.
Інші ремонтні роботи, тис. грн.

Будівельна індустрія представлена в місті ТОВ «Тростянецька цегла», де
виробляється керамічна не вогнетривка будівельна цегла М-75, М-100, М-250.
В 2011 році було випущено умовної цегли на 2,9 млн. грн. при чисельності
зайнятих – 28 чол.
Проблемними питаннями розвитку будівельного комплексу містає:
- недосконала система надання державних субвенцій та будівництво
важливих об‘єктів, які неможливо виконати за рахунок міського бюджету;
- незадовільна кредитна політика в країні, що унеможливлює населенню
з середнім достатком будувати житло (за 20 років кредиту одну квартиру
будуєш собі, другу – банку);
- відсутність достатньої кількості замовлень на виконання будівельних
робіт;
- оновлення та розвиток систем централізованого водопостачання та
водовідведення, а також системи поводження з відходами;
- недостатні обсяги фінансування дорожнього господарства;
- не дотримуються міжремонтні терміни експлуатації доріг, в результаті
чого прискорюється їх руйнування, збільшуються витрати на утримання,
знижується рівень безпеки руху та швидкісного режиму на дорогах.
Нагальним питанням для найшвидшого вирішення є аварійний стан
очисних споруд і КНС колишнього заводу «Електропобудприлад» що
унеможливлює введення в експлуатацію 90 – квартирного житлового будинку,
погіршує екологічний стан в береговій зоні р. Боромля, відсутність очисних
споруд і незадовільний стан водозабору по вул. Шевченка.
Можливість виконання тих інвестиційних проектів, які розроблялись
спеціалістами, створення запланованого агропромислового кластеру,
реконструкції житла, комунальної інфраструктури буде потребувати
збільшення зайнятих в будівельній галузі.
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Будівельно-монтажні організації за умов нарощування їх потужностей та
модернізації матеріально-технічної бази не будуть здатні забезпечити
самостійно намічені до кінця розрахункового періоду об’єми будівництва.
Діяльність будівельно – монтажних організацій міста та промисловості
будівельних матеріалів буде спрямована на:
- збільшення фондооснащенності будівельних робіт, скорочення частки
зайнятих ручною працею, оновлення парку будівельної техніки ( зношеність
досягає 50 % ).
- використання передових технологій будівництва, здатних забезпечити
зростання продуктивності праці;
- розширення асортименту та обсягу виробництва товарів будівельного
призначення.
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Таблиця 6.2.3
Cучасний стан та прогноз розвитку промислових підприємств міста

Назва підприємств

Виробництво продукції
(сучасний стан)

Один.
виміру

Продукція в грошовому
Чисельність зайнятих,
вимірі
чол.
2011 р.
2030 р.
2011р.
2030 р.

Територія
підприємств га
2011р.

2030р.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1.Тростянецька шоколадна
фабрика ПАТ “Крафт Фудз
Україна”

Виробництво
кондитерських виробів,
солоних закусок, кави. (35
тис. тонн)

млн.
грн.

1633,9

5700,0

1368

1400

32,1

32,1

млн.
грн.

6,8

20,0

120

150

4,14

4,14

млн.
грн.

1,3

4,0

37

50

4,6

4,6

2.ВАТ «Тростянецький
машзавод”

3. ТОВ «Тростянецький
електрозавод»,
інтесифікація використання
території

Випуск обладнання для
цукрової промисловості
(готових вузлів та
комплектуючих, насосів,
котлів )
Машинобудування,
виготовлення
низьковольтної апаратури,
розробка та виробництво
побутових
приладів(електроутюгів,
рубильників, магнітних
пускателів),
Апарати, прилади, кабель
та ін. продукцію,
призначену для
виробництва,
перетворення, передачі й
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споживання електроенергії.
4.КП «Тростянецька
друкарня» Відомості,
бланки-700 тис. шт.

Друк газетної продукції,
відомостей, бланків

млн.
грн.

1,2

2,0

17

10

0,26

0,26

5.ВАТ «Хлібозавод
Залізничник»

Виробництво
хлібобулочних,
кондитерських та
макаронних виробів

млн.
грн.

0,3

0,5

26

30

2,4

2,4

Виробництво цегли
керамічної будівельної не
вогнетривкої ( М-75, М100, М-250 )

млн.
грн.

2,9

6,0

28

40

2,9

2,9

Організація лісонасіннєвої
справи і лісових
розсадників,переробка
деревини – 6,9 тис. куб.м

млн.
грн.

18,0

27,0

221

250

2,04

2,04

Виробництво мінеральної
води

тис.
дал.

-

-

-

15

1,99

1,99

1817

1945

50.43

50.43

6.ТОВ «Тростянецька
цегла»
7.ДП «Тростянецький
держлісгосп»

9. ЗАТ «Фаворит»*
ВСЬОГО
* Підприємство не надає статзвітності
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Таблиця 6.2.4
Перспектива розвитку промислових та комунально-складських територій
«Індустріальний (промисловий) парк «Тростянець»
Назва підприємств

Виробництво продукції

Чисельність
зайнятих, чол.
2030р.

Територія,
га
2030р.

1

2

3

4

1500 т переробки сировин на добу

100

4,5

70

2,0

45

2,0

50

7,42

70

н.д.

10

12,16

Продукція легкої промисловості

800

5,0

Переробка деревини

45

6,5

Виробництво

600

7,0

Продукція машинобудування

1900

4,0

Виробництво керамічної будівельної цегли

50

12,69

Зберігання заморожених напівфабрикатів,овочів,
різноманітних молочних продуктів, морозива тощо

20

3,0
4,0

1. Цукровий завод*(промзона в районі
вул.Набережна)
2.Молокопереробний* комплекс
(промзона в районі вул.Набережній)
3.Меланжовий завод *
(промзона в районі вул.Набережна)
4.Комбікормовий завод** (вул.Леніна)
5.Будівництво птахофабрики *
(за межами міста )
6.Сміттєпереробна станція(за межами міста)
7.Підприємства легкої пр-ті **
(промзона в районі вул.Набережна)
8. Підприємства деревообробної
пр-ті (ділянки по вул.Докучаєва)
9.Підприємства харчової промисловості)
(промзона в районі вул.Набережна)
10.Машинобудування
(промзона в районі вул.Набережна)
11.Цегляний завод
12. Холодильно-складський комплекс
Ділянка по вул.Виселок Веселе
Ділянка в районі промзони по вул.Набережна)

120-150 т на добу.З лінією виробництва масла
вершк., молока згущеного та сухих мол. продуктів
Виробництво меланжу 1000 тонн, 3 тонни на добу.
Переробка близько 20 млн. шт. яєць
Виробництво комбікормів
75 тис. голів курей з річною продуктивністю
250-300 шт на несучку
Переробка сміття(до 10 тис.тоннна рік)

* Будівництво нових підприємств пов’язано з потребами ПАТ «Крафт ФудзУкраїна» в поставках сировини для виробництва кондитерської продукції на своєму підприємстві.
** Наявність вільних майданчиків, їх інженерне забезпечення дозволяє розмістити екологічно сумісні з харчовим виробн., проживаючим населенням (не нижче 4-5
класу шкідливості). Наприклад, розміщення виробництва електронних приладів, електротехнічного обладнання. Це можуть бути філії ведучих компаній світу.

69

Таблиця 6.2.5
Характеристика напрямків розвитку «Індустріальний (промисловий) парк «Тростянець»
згідно інвестиційних проектів
Запропонована загальна функція

Середня
щільність
працюючих
осіб/га

Чисельність
зайнятих,
тис.чол.

2

3

4

5

1

17,48

Малі та середні підприємства в сфері легкої промисловості, машинобудування,
електронної, деревообробної промисловісті та логістичної діяльністі.

100-300

1,6

ІІа

13,01

100-300

0,7

ІІ b

8,37

100-300

1,0

ІІІ

14,84

400-600

1.2

ІVа

8,0

-

0,5

ІVb

20,48

Резерв для розвитку

-

-

ВСЬОГО

78,23

-

№
ділянки

Площа
(га)

1

Малі та середні підприємства харчової, деревообробної, будівельних матеріалів
та складське господарство.
Малі та середні підприємства не водоємні, не забруднюючі навколишнє
середовище.
Науково-технологічний парк, бізнес –інкубатори, бізнес –компанії з розробки
програмного забезпечення.
Діловий центр:
 банки, кредитно-фінансові установи;
 бізнес-центри;
 конференц-зал;
 прес- та медіо центри;
 офісні приміщення;
 телекомунікаційний центр;
 ресторани;
 туристичний підцентр;
 готель на 100 номерів;
 спортивний комплекс.

5,0
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Таблиця 6.2.6
Характеристика основних напрямків розвитку Індустріального
промислового парку «Тростянець»
Ділянки

Площа
(га)

1
№1

2
34,5 га

№2

3,7 га

№3

9,8 га

№4

2 га

Всього

Запропонована загальна функція

3
Підприємство з переробки цукрових
буряків та виробництва цукру
Підприємство з переробки курячих яєць,
розміщення складських та фасувальних
приміщень
Підприємство борошно-мукомельного
виробництва та підприємство з переробки
молока
Офісно-ділові, логістичні та складські
комплекси

50 га

Середня
щільність
працюючих
осіб/га
4
14-30

Чисельність
зайнятих,
тис. чол.

22-50

0,08

20-50

0,2

25-50

0,05

17-30

0,83

5
0,5

6.3. Транспорт і зв'язок
Місто Тростянець розміщене за 60 км на південь від обласного центру
м.Суми (автошлях Н12) найближчий райцентр — місто Охтирка (21 км, на
південь). Через територію міста проходить автодорога Глухів - Харків, та
залізнична магістраль Ворожба - Суми - Харків. Залізнична станція
Смородине є одним із значних залізничних вузлів Сумської області на лінії
Суми-Люботин (південна залізниця). Чисельність занятих на транспорті та
зв’язку становить в місті 1,62 тис. чоловік, це дорівнює 22% всіх зайнятих.
На території міста на даний час діють 12 транспортних та автодорожних
організацій які забезпечують місту перевезення вантажів та пасажирів,
утримання в місті та за його межами дорожнього господарства. До
найбільших з них належать ВАТ«АТП 15946» та залізнична станція
Смородине.
Станом на 01.01.2011 р. в м. Тростянець розроблено і діє 10 автобусних
маршрутів по перевезенню пасажирів. На всі маршрути розроблені паспорти
маршрутів і узгоджені з ДАІ. В місті Тростянець зареєстровано біля 50
приватних таксі, які орієнтуються, в основному, на перевезення пасажирів.
На даний час, згідно договорів, послуги по перевезенню пасажирів по
м.Тростянець надають такі перевізники: ВАТ «Тростянецьке АТП - 15946»,
ПП Тітов А.О., ПП Коломак М.І., ПП Марченко О.В. та КП ТМР
«Тростянецькомунсервіс».
З метою удосконалення пасажирських перевезень по місту
міськвиконкомом збільшено кількість маршрутів з 9-ти до 10-ти. Це дало
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можливість організувати перевезення пасажирів по вул. Л. Татаренка та
зменшити перевантаження транспорту в години пік.
Основні транспортні та автодорожні підприємства становлять в місті 12
одиниць:
Таблиця 6.3.1
№ п/п

Назва підприємства

1

2

1
3
4
5
6
7
8

Смородинська дистанція колії Південної залізниці
Філія “Тростянецький райавтодор” ДП «Сумиавтодор»
Локомотивне депо ст.Смородине
Колійна машинна станція по ремонту земляного полотна (КМС по РЗП)
Станція Смородине Сумської дирекції залізничних перевезень
Відбудовчий поїзд
ПКТО

9
10
11

Залізничний вокзал
ВАТ «АТП - 15946»
Автовокзал ВАТ „Сумиоблавтотранс”

12

ТОВ “Автопродсервіс”

Залізничний транспорт
Через м. Тростянець проходить двопутна залізнична магістраль
напрямком Люботин - Суми. В м. Тростянець розташована станція
Смородине. За характером роботи станція є вантажопасажирською, об’ємом
робіт, що виконуються, відноситься до І класу.
Станція Смородине Південної залізниці має 4 станційних шляхи, в тому
числі: 2 - головних та 2 - приймально-відправних. До них примикають 14
під’їзних не загального користування вузької колії, що належали цукровому
заводу, Тростянецькому ДОКу, ДП «Ворскла» та належать зараз хлібозаводу,
шоколадній фабриці ПАТ «Крафт Фудз Україна», ДП «Тростянецький
лісгосп» і т.д. Будівля станції обладнана приміщенням вокзалу для пасажирів.
Автодороги
Автомобільний транспорт для м. Тростянець має велике значення в
забезпеченні зовнішніх вантажних і пасажирських перевезень.
Зовнішні зв’язки здійснюються по автодорозі національного значення
Н12 Суми-Полтава, ІІ категорії Харків - Суми - Глухів, яка проходить по
основним центральним вулицям міста з піночі на південь. В південній частині
міста траса проходить по шляхопроводу через залізничну магістраль.
Шляхопровід через залізницю капітально відремонтовано, проведено
капітальний ремонт мосту на 56 км автодороги Суми-Полтава вул. Шевченка
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на 56 км автодороги, проводився поточний ремонт мосту на 59 км по вул.
Горького. Ширина проїзної частини автодороги в межах міста складає 9-14 м,
інтенсивність руху 8-10 тис. автомобілів за добу.
До складу автодорожнього вузла міста входять також дорога
територіального значення Лебедин - Мезенівка і місцевого значення ІV
категорії: Тростянець - Солдатське; Тростянець - Мащанка, Тростянець Машкове. Цими автодорогами здійснюються повсякденний транспортний
зв’язок районного центру з іншими населеними пунктами.
Основний в’їзд - виїзд з міста здійснюється по магістральним вулицям
Шевченка, Горького, Червоноармійська, Набережна, Леніна. Ширина проїзної
частини вказаних доріг 6 м - 14 м.
Автодорога на Смородине перетинається із залізницю по напрямку
Люботин - Суми в одному рівні, пропускна здатність якої незначна.
Автотранспорт
Місто Тростянець пов’язане з іншими містами та обласним центром
транзитними міжміськими і приміськими маршрутами.
В місті розташований автовокзал ІІ класу поблизу залізничного вокзалу.
В складі автовокзалу є зал очікування на 100 місць. Пристанційна
територія складає 222 кв.м, на ній розташована адміністративна будівля
675кв.м.
Пасажирські та вантажні перевезення в основному здіснюються
Тростянецьким АТП - 15946, що розташоване в західній частині міста на
вул.Набережна, 33. Площа території АТП – 2,4 га.
Зв’язок
Послуги зв’язку в місті забезпечують центр поштового зв’язку №7, який
був у 2006 році утворений внаслідок реорганізації шляхом злиття трьох вузлів
зв’язку (Тростянецького, Охтирського та Великописарівського) та цех
електрозв’язку.
У місті також діє розвинена мережа інтернет. Територія міста покрита
цифровою телефонною мережею "МТС", "Київстар - gms", «Білайн» та „life”.
Значного розвитку набула в місті система кабельного телебачення.
У місті продовжувались намічені позитивні тенденції розвитку галузі.
Більш високими темпами збільшувались доходи від послуг поштового та
електрозв’язку для населення міста Тростянець.
Популярним у використанні населенням залишається телефонний зв’язок.
Його розвиток зорієнтований на забезпечення попиту споживачів в
установленні телефонів, будівництво цифрових мереж, поступовий перехід
аналогових морально застарілих АТС на цифрові. Таке переоснащення буде
проводитись в місті поетапно. Продовжується будівництво локальної
комп’ютерної мережі.
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6.4. Підприємництво
Аналіз показників діяльності «малого та середнього підприємництва» за
2011-2012 роки свідчить про активну роль суб'єктів господарювання в
економічному житті міста Тростянець та незначну втрату своїх позицій
внаслідок фінансової кризи.
Підприємницька діяльність м. Тростянця об’єднує як малі підприємства,
так і фізичних осіб, які є основною складовою малого підприємництва, та
відіграють помітну роль у забезпеченні міста робочими місцями. Кількість
фізичних осіб – суб’єктів підприємницької діяльності становила - 1,1 тис. чол.,
та зайнятих на малих підприємствах – 0,14 тис. чол. Разом в підприємництві
було зайнято 26,2% від працюючого населення міста. В 2005 році кількість
зайнятих підприємницькою діяльністю становила 0,9 тис. чол.
Всього в Тростянецькому районі станом на початок 2011 р. зареєстровано
1343 суб’єкта малого підприємництва: 134 – юридичних та 1209 фізичних
осіб.Кількість працівників, зайнятих у сфері малого бізнесу, складала на
початок 2012 року 2973 особи проти 3158 осіб на початок2011 року .
Найбільша питома вага малих підприємств в загальній їх кількості по
місту та зайнятості в них припадає на сферу оптової та роздрібної торгівлі.
Серед інших видів підприємницької діяльності переважає промисловість,
будівництво, діяльність транспорту, надання комунальних та індивідуальних
послуг, інше.
Серед товаровиробників харчової галузі можна виділити хлібопекарню
ПП Савчука, ковбасний цех ПП Чалого, крупорушку ПП Мартиновського та
ін.
Позитивною у місті є динаміка зростання кількості підприємців –
фізичних осіб (СПД ), що працюють без статусу юридичної особи. Очевидно,
цьому сприяло запровадження спрощеної системи оподаткування, програми
розвитку підприємництва, масове запровадження в Україні єдиних
реєстраційних офісів, що працюють за принципом єдиного вікна.
При всіх позитивних процесах розвитку підприємницької діяльності у
місті та районі ще недостатньо створено умов для підтримки розвитку малого
підприємництва. Разом з тим, це проблема всіх малих міст країни, які
відстають в економічному розвитку від великих міст, де розвинута велика
промисловість, що заохочує малий бізнес заповнювати вільні чи доповнюючі
ніші.
З кожним роком збільшується кількість суб’єктів підприємництва, що
працюють на спрощеній системі оподаткування, про що свідчать надходження
до місцевого бюджету від сплати єдиного податку, які за останні п’ять років є
найбільшими. Буде також доцільно зауважити, що даний факт свідчить про те,
що в місті створено умови для розвитку підприємництва.
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Рис.6.4.1. Динаміка надходжень до міського бюджету від сплати
єдиного податку підприємцями за 2000-2012 рр., тис.грн.
На 2012 р. планується надходження до місцевого бюджету від сплати
податку малими підприємствами до 1500,0 тис. грн., що буде становити 15,1%
від запланованого загального фонду міського бюджету.
Одним з основних показників розвитку малого та середнього
підприємництва є відкриття так званих «торгових точок», або розміщення
об’єктів торгівлі та сфери послуг. За 2011 рік було прийнято 63 рішення
виконавчого комітету Тростянецької міської ради щодо роботи магазинів.
З метою юридичного захисту та підвищення рівня знань представників
малого та середнього бізнесу в місті успішно функціонує громадська
організація „Спілка підприємців Тростянеччини”, де впроваджено постійне
інформування підприємців про зміни в законодавстві, надаються консультації
та юридична підтримка, видається щотижневик «Діловий вісник підприємця»,
проводяться різноманітні навчання, семінари та круглі столи.
У малому та і у середньому бізнесі є недостатня кількість фінансових
ресурсів для впровадження інноваційних технологій. Середня інвестиція в цей
сегмент розвитку бізнесу становить близько 2,0 тис. грн. на одного працюючого
в малому бізнесі, тобто можна сказати, що це «низько технологічні» робочі
місця. Обсяг декларованих підприємствами інвестицій є незначним, але
співмірним з цим показником для міст, що мають подібні параметри стану
економіки.
Нинішній стан будівель та рівень технологій на більшості з підприємств не
видається найкращим, тому необхідне здійснення суттєвих інвестицій у
вдосконалення виробничих потужностей.
Власниками будівель або землі є лише 25% підприємств, підприємців,
основна їх маса частково, або повністю орендують майно.
Нестача кваліфікованої робочої сили стає дедалі більшою проблемою.
Головним чином відчувається дефіцит кваліфікованих спеціалістів, зокрема,
інженерно-технічних працівників (наприклад, спеціалістів по обслуговуванню
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офісної техніки, технологів, інженерів-конструкторів). Відчувається брак
працівників висококваліфікованих робітничих професій. Це такі професії:
електромонтери, оператори виробничих печей, столяри, трактористи, слюсарі,
модельники, фрезерувальники, брикетувальники, механіки, друкарі.
У малому бізнесі відчувається брак висококваліфікованих працівників
торгівельної сфери, зокрема, бракує висококваліфікованих продавців та кухарів.
Малий та середній бізнес бере на себе більшу частину наповнення
споживчого ринку, формує конкурентне середовище та надає йому гнучкості,
він швидко реагує на зміни, заповнює прогалини в економіці і, що дуже
важливо, вирішує соціальну проблему - створює значну частину робочих місць.
Разом з тим, розвиток малого і середнього підприємництва залежить від великої
кількості різноманітних факторів і особливо, від місцевого бізнес-клімату та
сформованої інфраструктури його підтримки.
Головною метою розвитку підприємництва є створення сприятливих
умов для їх розвитку та ефективної діяльності що посилить їх роль у
вирішенні завдань соціально-економічного розвитку міста.
Тростянець потребує серйозної роботи з розвитку підприємництва. В
основі успішної стратегії економічного розвитку міста лежить такий бізнесклімат, який сприятиме створенню нових фірм та розширенню існуючих,
залученню інвестицій, появі нових робочих місць, збільшенню самозайнятості
населення, зростанню доходів та рівня життя жителів.
До сновних факторів по залученню інвестицій в місто можна віднести:
- вдале географічне розташування;
- збереження потужності на промислових підприємствах ;
- наявність промислових та виробничих традицій;
- наявність навчально - консультативного пункту Національного
Технічного університету “Харківський політехнічний інститут ”;
- наявність у місті важливого вузлового залізничного центру;
- через місто проходить автомобільний шлях національний державного
значення;
- наявність вільних земельних ресурсів для створення нових підприємств;
- наявність та близькість розташування до земельних ділянок потужних
інженерних мереж (газ, електроенергія, вода, водовідведення та очисні
споруди);
- наявність власного виробництва будівельних матеріалів (цегли, глини,
піску, лісопродукції);
- позитивне ставлення до інвесторів з боку міської влади(в т.ч. робота за
принципом «Єдиного вікна») та громади;
- місто має досвід по залученню іноземних інвестицій;
- існує надлишок відносно недорогої кваліфікованої робочої сили.
Сприятливий бізнес-клімат міста має бути результатом наполегливої праці
влади в напрямку розвитку інфраструктури підтримки підприємництва,
налагодження взаєморозуміння між усіма гілками влади та бізнес спільнотою.
Тому бізнес клімат можна поліпшити, здійснюючи більш дієву комунікацію між
двома згаданими сторонами шляхом проведення регулярних зустрічей між
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підприємцями та представниками влади, спільного проведення круглих столів,
обговорення перешкод на шляху малого бізнесу та виявлення його потреб.
Надзвичайно важливою підтримкою для бізнесу є забезпечення єдиного
бізнес простору і налагодження вільного доступу до інформації про наявні
будівлі, офісні приміщення, споруди, земельні ділянки. Збільшення відкритості
місцевої влади при відчуженні комунального нерухомого майна, наприклад,
шляхом проведення відкритих аукціонів могло б сприяти зростанню частки
малого та середнього бізнесу в структурі міської економіки. Інформаційна,
консультативна та дорадча допомога може надаватись малому бізнесу через
створену інформаційну службу, бізнес центр чи центр розвитку бізнесу, які з
досвіду інших міст діють на базі муніципальних підприємств чи громадських
організацій. Але тут варто подбати про фінансове забезпечення таких структур
та підготовку чи залучення кваліфікованих спеціалістів.
В місті потрібно налагодити більш тісний рівень співпраці бізнес
середовища з торгово-промисловою палатою обласного центру, виходити на
посольства нашої країни за кордоном і т.д. в пошуку партнерів по бізнесу.
Головним напрямком для розвитку малого і середнього підприємництва в
місті є сфери переробки, обслуговування, побутові послуги та туризм.
Відомо, що туризм є однією з найбільш динамічних і конкурентних
галузей. Але якщо місто хоче бути включеним до туристських маршрутів, воно
повинно запропонувати цілий ряд конкурентних «туристичних продуктів» і
послуг щодо забезпечення життєво необхідних потреб та комфортності для
гостей міста. Природні та історичні передумови для розвитку цього напрямку
бізнесу існують: це околиці Тростянця – мальовничі та екологічно чисті, а
також ряд пам’яток архітектури міста, можуть, при належній підготовці,
привабити відповідну категорію туристів, однак, щоб реалізувати цей проект,
слід зробити чимало зусиль і у сфері розвитку інфраструктури, але, крім зусиль
міської влади, необхідне також розвиток держави, що призведе до наявності в
мешканців України достатніх коштів та можливість подорожувати (молодь,
пенсіонери, сім’ї з дітьми ).
Успішність малих та середніх підприємств значною мірою залежить від
доступності зовнішніх фінансових ресурсів, але для постійного розвитку
необхідний ще доступ до інформації, сприяння місцевої влади, інвестиції в
нові технології, співпраця з іншими підприємствами, виробничі та
коопераційні зв’язки і доступ до нових ринків.
Генеральним планом передбачені вільні території для розвитку малого і
середнього бізнесу в межах промформувань – 13.0 га.
Враховуючи світовий досвід, передбачається на перспективу збільшення
кількості зайнятих на малих підприємствах та фізичних осіб і працюючих в
них майже вдвічі, що становитиме 3,5-3,7 тис. чол. (до 40,0% кількості
зайнятих у господарському комплексі міста).
На сьогодні місто є привабливим для інвестицій за рахунок вигідного
прикордонного розташування, наявності резервних промислових територій,
достатньої освітньої бази для підготовки фахівців багатьох профілів, закладів,
що забезпечують життєдіяльність підприємств (банківські установи та
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кредитні спілки, аудиторські та консультаційні фірми), розвиненості
телекомукаційної та транспортної мережі.
Спроможність міста залучати зовнішні інвестиції визначається багатьма
чинниками, серед яких стан технічної інфраструктури, доступність будівель і
підготовлених ділянок для нової забудови, наявність кваліфікованої робочої
сили, імідж міста, обсяг та якість послуг, що надаються виконавчими
органами міської ради та іншими установами і організаціями.
6.5. Туризм
Місто розташоване в районі лісостепу на терасах річки Боромля і володіє
оздоровчими та рекреаційними ресурсами. Сприятливі кліматичні умови та
наявність у місті історичних та архітектурних пам’яток, мальовничих
природних місць (Тростянецький дендропарк, урочище Веселе, каскад озер в
урочищі Нескучне, водойма «Красне» та заплави річки Боромля) надають
місту Тростянець потенціал туристичної привабливості. Тому одним з
перспективних напрямків розвитку міста та його малого бізнесу є
туристичний.
Крім цього у місті функціонують краєзнавчий музей, експозиції «Музей
шоколаду» та картинна галерея, створена із полотен знаних художниківпленеристів, які відтворили місцеві краєвиди під час живописних пленерів
«Мальовнича Тростянеччина».
Місто має свою фестивальну історію Так, у травні традиційно проходить
фестиваль класичної музики «Дні Чайковського в Тростянці», який має статус
обласного, у червні - проводиться міжнародний фестиваль історичної
реконструкції «Стара фортеця. Подорож крізь століття». А у серпні –
всеукраїнський фестиваль пісні про українське село - «Боромля».
Також у місті створені пам’ятники та пам’ятні знаки, які викликають
інтерес туристів – пам’ятник великому російському композитору П.І.
Чайковському, який написав у Тростянці свій перший симфонічний твір –
увертюру до драми О.М. Островського «Гроза». Цей пам’ятник є єдиним
увічненням митця у світі саме такого плану – на повний зріст. Також
представляє інтерес пам’ятник цукрозаводчику та меценату Л.Є. Кенігу, що
розташований в цукрозаводському мікрорайоні, заснованому переважно цією
особистістю. Викликає цікавість «Алея закоханих», що розташована у парку
біля панського маєтку 18 ст., що включає в себе пам’ятний знак у вигляді двох
сердець у оточенні колонади, алея із фонтаном та старовинна альтанка на
березі озера.
Кількість, гостей, відвідувачів в місті на сьогодні коливається в межах
понад 10 тисяч в рік. Готельне господарство міста налічує 93 місця.
До 1994 року в місті функціонувала спортивна база відпочинку,
розташована в сосновому лісі біля озера. За своїх кращих часів база
функціонувала цілий рік і налічувала 3 зимових, 4 літніх корпуси та службові
будівлі.
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Розвиток туризму в місті повинен бути вмонтований в туристичні потоки
Сумської області, яка має більш, ніж 2600 історичних пам'ятки різних епох, з
історичними містами Глухів, Путивль, Ромни, Охтирка, Національним
природним парком «Деснянсько-Старогутський», Михайлівською цілиною і
багатьма іншими визначними пам'ятками регіону.
Перспективними для розвитку є напрямки на базі сільського зеленого
туризму, екологічного туризму, рибальського, культурно-пізнавального
туризму, активного туризму.
Стримуючими факторами розвитку туризму є наступні:
- для обслуговування туристів потрібен кваліфікований персонал –
готельні службовці, туристичні агенти, екскурсоводи, водії та інший
обслуговуючий персонал;
- недостатній розвиток інфраструктури, необхідної для підтримки росту
галузі.
Завданням для подолання обмежень розвитку туристичної галузі є
створення умов та виділення земельних ділянок для стимулювання залучення
інвестицій у туристичну індустрію, стимулювання підвищення якості
пам’яток культури та архітектури; збереження та розумна експлуатація
природних об’єктів (національних парків, заповідників та заказників).
Важливим для розвитку даної галузі є виконання Програми розвитку
туризму на 2010-2013 роки, Програми вшанування видатних земляків,
Програми розвитку туризму в районі на 2011-2015 роки, районої програми
«Розвиток краєзнавства в районі 2009-2010р.р.».
6.6. Інші сфери економічної діяльності
Місто Тростянець є районним центром сільськогосподарського району
Сумської області. Тут розміщена Тростянецька районна державна
адміністрація, районні управління сільськогосподарського напрямку,
товариства та підприємства по обслуговуванню сільськогосподарського
виробництва –ТОВ «Агропромбуд», десятки фермерських господарств, які
повязують свою діяльність безпосередньо з сільськогосподарським
виробництвом (ФГ Боромлянське, «Зоря», «Світлана», «Кристал», «Білий
яр», «Панкін»та ін.). У структурі продукції та послуг в місті сільське
господарство займає 4,53% (на промисловість припадає 93,6 %), в галузі АПК
працює біля 1,0 тис.чол.
Аграрний сектор району має значний потенціал для розвитку і є однією з
провідних галузей економіки, продукція якого переробляється і на
підприємствах міста. Сільське господарство району спеціалізується в
рослинництві на вирощуванні зернових і технічних культур, у тваринництві –
на виробництві молока та м’яса великої рогатої худоби і свиней.
Слід зазначити, що за природно-кліматичними умовами вирощування
цукрових буряків, озимих зернових, соняшнику, ріпака та сої регіон є одним із
найсприятливіших в Україні.
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Сільськогосподарське виробництво. У галузі АПК створені економічні,
правові та конкурентні умови для виробництва сільськогосподарської
продукції. За підсумками І півріччя 2012 року виробництвом її займаються 15
сільськогосподарських товариств різних форм власності, 20 фермерських
господарств, 6861 особисте селянське господарство. За всіма категоріями
господарств в районі закріплено 47718 га ріллі. У 2012 р. в користуванні у
сільськогосподарських підприємств налічувалося 35664 га ріллі. Протягом
2012 року вироблено валової продукції всього 223,7 млн. грн. за всіма
категоріями господарств, з неї в галузі рослинництва 189,6 млн. грн., в
тваринництві – 34,1 млн. грн.
Серед зернової групи перевага надається вирощуванню озимої пшениці та
кукурудзи на зерно, серед технічних культур – ріпаку, сої, соняшнику.
Відмічається підвищення культури землеробства. До 70% ріллі
обробляється переважно технікою іноземного виробництва із застосуванням
новітніх агрегатів по обробітку ґрунту, з дотриманням технологічних карт по
внесенню мінеральних добрив та засобів захисту рослин.
У галузі тваринництва на кінець року мається в наявності свиней – 4,3
тис. голів, 5,2 тис. голів ВРХ.
У великотоварних господарствах проводиться робота щодо оптимізації та
концентрації поголів’я за рахунок впровадження новітніх технологій, запуску
в роботу наявних мінікомбікормових заводів, розробки та впровадження в
годівлю збалансованих раціонів, преміксів для молодняку та маточного
поголів’я худоби; ведеться реконструкція тваринницького приміщення під
молочний зал на 400 голів корів.
Впровадження новітніх технологій і підвищення культури землеробства
дали
змогу
сільськогосподарським
товаровиробникам
збільшити
використання ріллі на 2248 га, збільшити відсоток нарахувань орендної плати
з 1,5% до 3% на площі 4964 га, внаслідок чого розмір орендної плати за землі
приватної власності проти минулого року зріс на 1292,4 тис. грн. і становить
6686,2 тис. грн., а бюджет додатково отримав 326 тис.грн. Господарства
провели посів озимих під урожай наступного року на площі 10742 га, що
становить 101% до плану.
Поряд з цим, залишається ряд проблемних питань розвитку галузі,
зокрема:
- середній розмір орендної плати за користування земельними паями за
2010 рік в районі становить 2,2% від їх грошової оцінки, що суперечить Указу
Президента України від 19 серпня 2008 року № 725 "Про невідкладні заходи
щодо захисту власників земельних ділянок та земельних часток", у
відповідності з яким розмір орендної плати повинен скласти не менше 3% до
діючих договорів оренди з власниками земельних паїв;
- відсутній обсяг фінансування з державного бюджету по програмах на
підтримку галузей рослинництва та тваринництва, високі відсоткові ставки за
користування кредитними ресурсами;
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- нестабільна цінова ситуація на продукцію тваринництва, що не дає
змогу вкладати кошти в капітальне будівництво та реконструкцію
тваринницьких приміщень;
- низький рівень соціальної інфраструктури населених пунктів.
Основною стратегією сільського господарства є підвищення урожайності
культур, що дає можливість щорічно збільшувати обсяги виробництва зерна.
Збільшення поголів’я ВРХ, свиней та ін
Розвиток лісового господарства. Ліси та інші лісовкриті площі району
займають 31,6 тис. га, що становить 29,7% території району.
Лісовідновлювальними роботами займаються два підприємства: ДП
«Тростянецький лісгосп» та ДП «Тростянецький агролісгосп». Господарська
діяльність підприємств спрямована на раціональне використання та
відтворення лісів, ведеться робота в напрямку ефективного використання
лісових ресурсів та побічних продуктів лісу, збільшення та розширення
асортименту продукції переробки деревини, раціональне використання
державного мисливського фонду на території мисливських угідь, організація
лісонасінневої справи і лісових розсадників, поліпшення стану і підвищення
продуктивності лісів, захист лісонасаджень від незаконних порубів, охорона
лісів від пожеж, виробництво продукції та товарів народного споживання,
проведення лісозаготівельних робіт.
Постійними користувачами лісових ресурсів району крім ДП
«Тростянецький лісгосп», ДП «Тростянецький агролісгосп» також є ПП
Линник, ПП Баранюк,ПП Сторожев, ПП «Схід» та інші суб’єкти
підприємницької діяльності.
Тільки в 2010 році було посаджено лісових культур на площі 126 га.
Очікується обсяг реалізації в сумі 13605 тис. грн. Лише за перше півріччя 2012
року в районі проводились роботи по насадженню лісових культур. З початку
року посаджено лісових культур на площі 119,9 га при плані на рік 111 га
(108%). Також проведена певна робота по заготівлі деревини: по ДП
«Тростянецький агролісгосп» ліквідовано 5785,8м3 , що більше відповідного
періоду минулого року на 976,3м3 (108,4%), а по ДП «Тростянецький лісгосп»
- 30095м3 що складає 95,2% до січня-червня 2011 року.
За І півріччя 2012 року обсяги переробки по ДП «Тростянецький лісгосп»
склали 762,1 м. куб., що майже у два рази більше річного плану; ДП
«Тростянецький агролісгосп» переробкою деревини не займався.
У загальному обсязі реалізації продукції (13967,4 тис. грн.) 16,8% складає
продукція експорту (2349 тис. грн.). Обсяги реалізації продукції зросли у
порівнянні з відповідним періодом минулого року на 424,4 тис. грн. (103%).
Проблемним питанням розвитку галузі лісового господарства є недостатнє
фінансування на проведення робіт по залісненню та відновленню
малоефективних земель в районі.
Головні напрямки розвитку галузі:
- збереження екологічно безпечного середовища для життєдіяльності та
здоров’я мешканців району за рахунок відтворення лісового фонду,
раціонального та збалансованого використання природних ресурсів;
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- створення нових лісових посадок;
- забезпечення обсягів переробки деревини в обсягах не менше сучасного
рівня.
Установи. В місті концентруються районні та міські адміністративні
установи, які виконують функції управління, регулювання, постачання, збуту,
та ін. В державному управлінні в місті зайнято 0,38 тис.чол.
Крім того тут розташовані партійні, релігійні організації, філії закладів
вищої освіти (НКЦ технічного університету «ХПІ» ).
Наявність 11 банківських відділень (3 відділення № 3237 ВАТ «Ощадбанк
України»,
«Райффайзен
банк
«Аваль»,
«Укрсиббанку»,
2
відділення«Брокбізнесбанку», 2 відділення«Експрес-банку», 2 відділення
«Приватбанку»), 2 небанківських фінансово-кредитних установ, 3 страхових
компаній (НАСК «Оранта», «Страхова група ТАС», «Провідна») та наявність
в місті кредитної спілки сприяють розвитку підприємництва, вирішують через
фінансові ресурси соціально-економічних питань в місті. В фінансових
структурах зайнято 0,1тис. чол.
Подальший значний ріст чисельності зайнятих в цих установах не
прогнозується.

7.АНАЛІЗ І ПРОГНОЗ ДЕМОГРАФІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ
НАСЕЛЕННЯ
7.1 Особливості демографічного розвитку м. Тростянець
Чисельність наявного населення м. Тростянець на 1 січня 2012 р.
становила 21 463 особи, постійного населення ― 21 537 осіб, з них 9 921
(46,1%) ― чоловіки та 11 616 (53,9%) ― жінки. У місті проживає 57,5%
мешканців Тростянецького району. На початку 1990-х років під впливом
соціально-економічних негараздів і спричиненої ними кризи народжуваності
було зареєстроване скорочення людності міста, що триває понині. За період
1990–2011 рр. кількість жителів зменшилась на 17,1%. Сформувався звужений
режим демографічного відтворення, коли нове покоління народжених за
чисельністю менше покоління батьків. Так, прямі демографічні втрати
внаслідок перевищення кількості померлих над кількістю народжених за
2000–2011 рр. склали 2,5 тис. осіб. Порівнюючи, в середньому по Україні
максимальна кількість міських жителів була зареєстрована в 1992 р., після
чого вона стабільно зменшується (за 1993–2011 рр. ― на 11,5%).
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Рис.7.1.1. Динаміка кількості наявного населення м. Тростянець*
* Дані про населення наведено у 1989 р. ― за переписом на 12 січня, у 2002 р. ― за переписом на
5 грудня 2001 р., в інші роки ― на 1 січня.

Природний рух населення. У 2010 р. в м. Тростянець народилося
209 дітей, загальний коефіцієнт народжуваності становив 9,7 осіб на
1 000 наявного населення (порівнюючи, в середньому по міських поселеннях
Сумської області ― 9,1, України ― 10,4). У місті спостерігаються типові для
України демографічні тенденції скорочення кількості дітонароджень у 1990-х
роках та деяке поліпшення ситуації, починаючи з середини 2000-них років.
Так, якщо в 1990 р. було зареєстровано 12,5 немовлят на 1000 населення, то в
2000 р. ― 7,0, 2003 р. ― лише 6,7 (рис. 7.1.2). Погіршення якості життя,
медичного обслуговування та стану здоров’я, невирішеність житлової
проблеми не дозволили реалізувати демографічний потенціал, “надбаний” у
середині 80-х років. За період між переписами населення 1989 р. та 2001 р. у
місті збільшилася кількість жінок віком 18–35 років, для яких характерна
найвища інтенсивність народження дітей, проте стрімке зменшення рівня
плідності цілком нівелювало такі позитивні зміни статевовікової структури
жителів.
У 2004–2008 рр. відмічається зростання загального коефіцієнта
народжуваності (до 10,1‰), обумовлене реалізацією відкладених вагітностей
поколіннями 70–80-х років. Надалі показник демонструє нестабільну
динаміку: в 2009 р. — 9,3‰, 2010 р. — 9,7‰, 2011 р. ― 11,3‰1. Порівнюючи,
в середньому по містах України безперервний ріст народжуваності
реєструвався до 2009 р. включно (10,8‰), 2010 р. ― 10,4, 2011 р. ― 10,5‰.

1

Див.: Програма соціально-економічного розвитку м. Тростянець на 2012 рік [Електронний
ресурс] / Тростянецька міська рада. Виконавчий комітет. ― Тростянець, 2012. ― С. 6. ― Режим
доступу: http://trostyanets-miskrada.gov.ua/viewpage.php?page_id=222.
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Рис.7.1.2. Кількість народжених, померлих та природний приріст
населення м. Тростянець, осіб
Трансформується репродуктивна поведінка населення у сторону
постаріння материнства, коли найбільша інтенсивність народжень зміщується
з молодших (до 25 років) у старші вікові групи фертильного контингенту
жінок. В умовах ринкової економіки та кризи державно-патерналістської
системи соціального захисту молоді люди усвідомлюють необхідність в
отриманні освіти, працевлаштуванні та кар’єрному зростанні допоки набуті
знання є актуальними, що сприяє відкладанню дітонародження. В
європейських країнах тенденція старіння материнства розпочалася раніше, а
середній вік матері при народженні на 3–4 роки перевищує показник міських
поселень України (схожий до українського графік розподілу народжуваності
за віком матері в Європі спостерігався 20 років тому). Вочевидь, саме за такою
моделлю змінюватимуться вікові коефіцієнти народжуваності у м. Тростянець
упродовж наступних двох десятиліть.
Протягом 2000–2004 рр. у місті відбувалося зростання смертності
населення (табл. 7.1.1). Однією з причин таких змін є погіршення стану
здоров’я осіб у віці 25–55 років. Так, аналіз вікових коефіцієнтів смертності
серед жителів Сумської області засвідчує тенденцію до зменшення смертності
у віці 0–25 років, натомість її помітне зростання у старших вікових групах. За
вищезгаданий період кількість померлих віком 30–34 роки у розрахунку на
100 тис. осіб відповідної вікової групи збільшилась майже на 19%, 35–
39 років ― на 9%, 40–44 роки ― на 13%. Аналогічні тенденції характерні й
для м. Тростянець.
З 2005 р. реєструється поступове покращення ситуації. У 2010 р. померло
360 осіб (16,6 осіб у розрахунку на 1 000 наявного населення) проти 439 осіб
(19,2‰) у 2004 р. Порівнюючи, в середньому по міських поселеннях Сумської
області загальний коефіцієнт смертності склав 14,5, України ― 13,7‰.
Таблиця 7.1.1
84

Загальні коефіцієнти народжуваності, смертності
та природного приросту населення
(на 1 000 наявного населення)
Природний приріст
(скорочення)
Сумсь
Сумсь
Сумсь
ка
Украї
ка
Украї
ка
Украї
м. Тро област
на,
м. Тро област
на,
м. Тро област
на,
стяне
ь,
міські стяне
ь,
міські стяне
ь,
міські
ць
міські поселе
ць
міські поселе
ць
міські поселе
поселе
ння
поселе
ння
поселе
ння
ння
ння
ння
Кількість народжених

Роки

Кількість померлих

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1990
1995
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011

12,5
10,1
7,0
6,8
6,8
6,7
8,9
7,8
8,6
9,7
9,9
9,3
9,7
11,3

12,7
9,0
7,0
6,8
6,9
7,4
7,6
7,5
8,7
8,8
9,5
9,4
9,1
9,2

12,7
8,8
7,2
7,2
7,7
8,3
8,9
8,9
9,6
9,9
10,8
10,8
10,4
10,5

10,3
15,6
14,4
14,8
16,6
17,8
19,2
18,1
18,5
18,5
18,0
17,5
16,6
16,2

11,0
13,1
14,3
14,4
14,3
14,6
15,1
15,4
14,9
15,2
15,2
14,8
14,5
13,5

10,2
13,6
13,8
13,8
14,0
14,3
14,4
14,8
14,5
14,7
14,6
13,7
13,7
13,1

2,2
-5,5
-7,4
-8,0
-9,8
-11,1
-10,3
-10,3
-9,9
-8,8
-8,1
-8,2
-6,9
-4,9

1,7
-4,1
-7,3
-7,6
-7,4
-7,2
-7,5
-7,9
-6,2
-6,4
-5,7
-5,4
-5,4
-4,3

2,5
-4,8
-6,6
-6,6
-6,3
-6,0
-5,5
-5,9
-4,9
-4,8
-3,8
-2,9
-3,3
-2,6

Співвідношення причин смерті різниться в залежності від віку померлих,
окрім цього ті чи інші причини різною мірою детермінуються соціальноекономічними чинниками та піддаються регулюванню з боку держави й
впливу самого населення, що необхідно врахувати при розробці гіпотез
прогнозу смертності. Так, істотно на суспільні явища та зміни стану довкілля
реагує смертність немовлят. Вона значно відрізняється від інших вікових груп
за структурою причин смерті, більшість з яких діють лише в наймолодшому
віці, або ж їх дія з віком суттєво послаблюється. Насамперед це стани, що
виникають у перинатальному періоді, а також вроджені вади розвитку,
деформації і хромосомні аномалії, які в останнє десятиліття сукупно
обумовлювали понад дві третини всіх смертей немовлят. Стосовно
м. Тростянець смертність немовлят помітно не впливає на загальну величину
смертності. Загалом у Тростянецькому районі в 2005–2010 рр. щорічно
реєструвалося 1–3 таких випадки (порівнюючи, в 1995 р. ― 7, 2000 р. ― 6).
У вікових групах 1–19 років лідируюче положення займають три класи
причин смерті: травми й отруєння, новоутворення та хвороби нервової
системи, які в сукупності пояснюють майже три чверті летальних випадків. У
віці 20–39 років визначальними є травми й отруєння, інфекційні та
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паразитарні хвороби, а також хвороби системи кровообігу (останні серед
чоловіків цього віку лише починають набирати силу). Тобто саме в цих
вікових діапазонах існують найбільші можливості підвищення тривалості
життя шляхом покращення середовища життєдіяльності та морального стану
суспільства (зменшення побутового і виробничого травматизму, випадків
суїциду тощо). Загалом у Сумській області смертність від новоутворень,
хвороб систем кровообігу та хвороб органів дихання помітно перевищує
середньоукраїнські показники. Ще гірша ситуація реєструється в
Тростянецькому районі, включаючи м. Тростянець. Якщо в 2010 р. у
розрахунку на 100 тис. населення від хвороб системи кровообігу в Україні
померло 1013,9 осіб, у Сумській області ― 1103,8, то в Тростянецькому
районі ― 1178,7 осіб; від хвороб органів дихання ― відповідно 42,5, 66,1 та
84,9 особи.
У старшому віці помітно зростає значення хвороб систем кровообігу та
новоутворень, при цьому роль останніх серед причин смерті збільшується з
10% у віці 40–45 років до більш як 20% у віці 55–59 років. Тут існують
резерви якщо і не скорочення рівня захворюваності, то, принаймні, зміщення
смертності від зазначених хвороб у старший вік.
Міграції населення. На відміну від більшості адміністративних одиниць
Сумської області, у Тростянецькому районі в останні роки реєструється
міграційний приріст населення (рис. 7.1.3).
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Рис.7.1.3. Міграція населення Тростянецького району, осіб
Так, у 2010 р. за всіма міграційними потоками прибуло 709 та вибуло
679 осіб, у розрахунку на 100 тис. жителів сальдо міграції дорівнювало
79,7 особи, тоді як у середньому по області ― мінус 84,6. Усього за період
2005–2010 років міграційний приріст склав 182 особи винятково за рахунок
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внутрішньорегіональної міграції. Натомість сальдо міжрегіональної (окрім
2008 р.) та міждержавної міграції мало негативне значення.
Місто Тростянець концентрує більшу частину міграційних потоків. Воно
також є центром тяжіння для жителів сільської місцевості Тростянецького
району. Згідно з оцінками, протягом останніх п’яти років позитивне сальдо
міграції у місті коливалося в межах 30–50 осіб на рік (2010 р. ― 49 осіб).
Проте така кількість прибулих не дозволяє компенсувати втрати від
природного скорочення чисельності жителів.
Статевовікова структура населення. Статевовікова піраміда (рис. 1.1.4)
відображає вплив історичних подій і соціально-економічних явищ на
формування чисельності та складу населення, а також дозволяє робити
гіпотези про перспективи його динаміки.
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Рисунок 7.1.4. Статевовікова структура населення м. Тростянець,
на 1 січня 2012 р.
Так, заглиблення на піраміді у віці 66–70 років відповідає дефіциту
народжень і підвищеній смертності немовлят і дітей молодшого віку в роки
ІІ Світової війни. На поколіннях 1955–60 років народження віддзеркалилися
тогочасні тенденції зростання народжуваності, своєрідного «бебі-буму». Ця
частина на віковій діаграмі виражена помітними «піковими вершинами».
Підвищену частку осіб у віці 20–30 років зумовили кілька факторів: по-перше,
цьому сприяла відносно висока частка покоління їх батьків (народжених в
період післявоєнного «бебі-буму»), по-друге, зростання народжуваності в
першій половині 1980-х років. Для демографічного прогнозу важливо
звернути увагу на звуження у нижній частині піраміди, яке сформувалося
внаслідок різкого скорочення народжуваності у 1990-ті роки. Тому з часом,
коли ці вікові групи увійдуть у репродуктивний вік, слід очікувати зниження
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числа народжень навіть за умови зростання інтенсивності дітонародження.
Піраміда має розширену основу (як результат певного зростання
народжуваності на початку ХХІ ст.), проте покоління народжених у ці роки за
чисельністю неспівставне з поколінням сучасної молоді.
На початок 2012 р. у м. Тростянець проживало 3,1 тис. осіб у
молодшому за працездатний, 12,7 тис. ― у працездатному та 5,7 тис. осіб ― у
старшому за працездатний віці. У результаті демографічної кризи кількість
осіб 0–15 років має тенденцію до скорочення; порівняно з 2001 р. (за
переписом на 5 грудня) їх частка у структурі населення зменшилася з 17,3%
до 14,6%. Натомість зросла питома вага населення працездатного віку (з 52,1
до 59,0%) (див. рис. 7.1.4).
Наслідком таких трансформацій є зменшення демографічного
навантаження. На 1 січня 2012 р. воно становило 578 осіб (у тому числі
231 дитина та 347 осіб 60 років і старше) на 1 000 населення у віці 16–
59 років. Порівнюючи, це є високий показник (у середньому по міських
поселеннях Сумської області він становив 515, України ― 532 особи), що
пов’язано з надмірним навантаженням особами старшого віку. Місто
характеризується дуже високим рівнем демографічної старості жителів.
Питома вага осіб 60 років і старше склала 22,0%, що більше, ніж у середньому
по міських поселеннях Сумської області (20,4%) та України (20,2%).
Враховуючи існуючу вікову структура населення, можна стверджувати, що на
перспективу ситуацію ще більше ускладниться. Нині у працездатний вік
почало вступати покоління 1990-х, коли відбувалося стрімке зниження
народжуваності, а виходити з цього віку багаточисельні покоління
народжених у післявоєнний період. Це призведе до прискореного росту
демографічного навантаження особами старших вікових груп з відповідними
негативними наслідками для ринку праці та пенсійної системи.
Статевий склад населення характеризується перевагою чисельності жінок
над чисельністю чоловіків. На 1 січня 2012 р. пропорції між статями
становили відповідно 53,9% : 46,1%. На кожну тисячу жінок припадало
854 чоловіки. Негативний прояв статевого дисбалансу полягає в тому, що
виникає менша кількість подружніх пар та, відповідно, менша кількість дітей,
які могли б народитись, якщо б не було такої диспропорції. Особливістю
статевовікової структури населення є наявність у старших вікових групах
суттєвої чисельної переваги жінок над чоловіками. Якщо серед дітей і молоді
у місті переважають хлопчики, то в наступних вікових групах відсоток осіб
жіночої статі зростає, а починаючи з 30–35 років у структурі населення
переважають жінки. Це пояснюється вищим показником смертності
чоловічого населення порівняно з жіночим, починаючи з 20-річного віку.
7.2. Прогноз демографічного розвитку м. Тростянець
Демографічний прогноз розроблено в двох варіантах. І варіант прогнозу
(реалістичний), описує найбільш вірогідний сценарій демографічного
розвитку, виходячи з особливостей динаміки окремих компонентів
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природного та механічного руху населення м. Тростянець і досягнутого рівня
відповідних показників з урахуванням світового досвіду трансформації
демографічних процесів (як свідчать дослідження, схожі до української моделі
відтворення населення спостерігались у європейських країнах 20 років тому).
Він передбачає подальше поліпшення соціально-економічної ситуації в
Україні та Сумському регіоні, враховує очікувані позитивні ефекти від
часткової реалізації завдань і заходів вітчизняних стратегічних програмних
документів у сферах демографічної, сімейної, молодіжної політики, охороні
здоров’я (зокрема, Стратегії демографічного розвитку в період до 2015 року,
Державної цільової соціальної програми “Молодь України” на 2009–
2015 роки, Державної програми “Репродуктивне здоров’я нації” на період до
2015 року та ін.). Стосовно міста основними завданнями є: формування
належних умов, включаючи розбудову відповідної інфраструктури
(спортивних майданчиків, місць відпочинку населення) та інформаційне
забезпечення, для впровадження принципів здорового способу життя;
забезпечення фінансування та виконання в повному обсязі існуючих програм
охорони здоров’я населення; запобігання поширенню таких захворювань як
серцево-судинні, гіпертонічна хвороба, туберкульоз; відкриття у місті
комунальної “Соціальної аптеки”, спортивного комплексу з басейном;
створення та забезпечення ефективного функціонування Центру реабілітації
людей похилого віку; проведення заходів по попередженню ДТП та ін.
ІІ варіант (оптимістичний) відображає верхню (максимально очікувану)
величину кількості жителів міста, базуючись на існуючих уявленнях про
вплив тих чи інших заходів державної соціально-економічної політики на
демографічну ситуацію. Збільшення народжуваності та зменшення смертності
слід очікувати лише в разі: суттєвого поліпшення рівня та якості медичного
забезпечення, в тому числі материнства і дитинства, відновлення практики
профілактичних оглядів населення, запобігання поширенню соціально
небезпечних захворювань; широкого впровадження системи надання
житлових і споживчих кредитів молодим сім’ям із частковим їх погашенням
при народженні дитини; поліпшення умов праці та дотримання вимог її
охорони; підвищення ефективності контролю за якістю продуктів харчування в
мережі підприємств торгівлі; посилення боротьби з небезпечними
асоціальними явищами (зокрема, вживанням наркотиків, палінням та
зловживанням алкоголем), встановлення дієвого контролю за продажем
алкогольних і тютюнових виробів неповнолітнім.
Для розрахунків використано компонентний метод, згідно з яким
прогнозування включає два етапи: 1) розрахунок перспективних показників
народжуваності, смертності та міграцій, що здійснюється за допомогою
екстраполяції, експертних оцінок, моделювання або шляхом поєднанням цих
методів; 2) власне розрахунок прогнозної чисельності та статевовікової
структури населення на основі методу пересування вікових груп.
Прогноз природного руху населення. Зростання рівня народжуваності
протягом останнього десятиліття в м. Тростянець, як і в Україні в цілому, було
пов’язане зі структурним фактором (збільшенням контингенту жінок
89

найбільш активного дітородного віку), реалізацією народжень, відкладених у
1990-ті роки, та збільшенням частки других і вищих за черговістю народжень.
Про це свідчить факт інтенсивнішого (порівняно з рештою вікових груп)
росту народжуваності серед жінок віком 25–35 років, натомість стабілізація
коефіцієнта плідності серед жінок молодших вікових груп. Подібність
основних рис трансформації моделі дітонародження до загальноєвропейських
трендів дозволяє із великою ймовірністю за обома варіантами прогнозу
очікувати продовження в місті відповідної динаміки, принаймні в наступному
десятилітті. Внаслідок прискореного зростання народжуваності в середньому
дітородному віці (умовно 25–35 років), а також повільного її збільшення серед
старших жінок очікується ріст сумарного коефіцієнта народжуваності в
цілому. Протягом прогнозного періоду можливі короткотермінові флуктуації,
обумовлені економічною кон’юнктурою. Середній вік матері при народженні
дитини матиме загальну тенденцію до зростання.
На перспективу до 2030 р. демографічну ситуацію визначатимуть особи,
виховані переважно в одно-та дводітних сім’ях із відповідними
репродуктивними настановами на малодітність. Тобто під впливом закладених
ще з дитинства стереотипів поведінки навіть у разі істотного поліпшення
соціально-економічної ситуації та подальшого збільшення державної допомоги
при народженні дитини не слід очікувати, що народжуваність зросте до рівня
простого відтворення.
На фоні позитивної динаміки сумарного коефіцієнта народжуваності вже
наприкінці цього десятиліття значного негативного впливу набуде
структурний фактор. «Входження» до фертильного віку малочисельних
когорт жінок, народжених наприкінці 1990 – початку 2000-х років, обумовить
скорочення абсолютної кількості народжених. Так, якщо на початок 2010 р. у
м. Тростянець проживало 2,5 тис. жінок віком 20–34 роки (з найбільшою
дітородною активністю), що становить 21,0% загальної чисельності жінок, на
початок 2012 р. ― 2,4 тис. (20,8%), то в 2020 р. їх кількість зменшиться до
1,7–1,8 тис. (близько 16%), у 2030 р. ― 1,5–1,7 тис. (менше 15%) відповідно за
І і ІІ варіантами прогнозу. Таким чином, спостерігатиметься низхідна
хвилеподібна динаміка народжуваності, коли її падіння у 2015–2020 рр.
зміниться підйомом за рахунок досягнення активного дітородного віку
жінками 2003–2011 рр. народження, при цьому кожен наступний “пік”
народжуваності буде меншим за попередній. Змінити ситуацію може лише
значне прибуття в місто іммігрантів з країн з традиційними репродуктивними
настановами на багатодітність.
За І варіантом прогнозу під впливом зазначених вище факторів сумарний
коефіцієнт народжуваності на кінець прогнозного періоду не перевищить 1,7
(порівнюючи, згідно прогнозів, розроблених Інститутом демографії та
соціальних досліджень НАН України, його значення для України за т. зв.
“середнім” варіантом дорівнюватиме 1,50–1,55)2. Загальний показник
Див.: Комплексний демографічний прогноз України на період до 2050 р. (колектив
авторів) / за ред. чл.-кор. НАНУ, д.е.н., проф. Е.М. Лібанової. К.: Український центр соціальних
2
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народжуваності до 2015 р. перевищуватиме 9 дітей на 1 000 населення, після
чого зменшуватиметься внаслідок структурного фактору і в 2026 р. очікується
на рівні 8,5‰, надалі прогнозується його поліпшення до 8,9‰ у 2030 р.
За ІІ варіантом прогнозу сумарний коефіцієнт народжуваності в 2030 р.
дорівнюватиме 1,9 (в середньому по Україні він прогнозується на рівні 1,80–
1,85); кількість народжених становитиме близько 200 немовлят за рік (9,3 на
1 000 населення). Реалізація такого сценарію можлива за умов усебічного
поліпшення якості середовища життєдіяльності, зменшення дитячої
смертності та досягнення інтенсивності сальдо міграції близько 9–10 осіб на
1 000 населення до 2020 р. зі збереженням схожої до нинішньої вікової
структури прибулих.
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Рис.7.2.1. Прогноз кількості народжених, осіб
На період до 5 років припускається збереження позитивного тренду
скорочення коефіцієнтів смертності, що реєструється в м. Тростянець з
2008 р. Гіпотези прогнозу на подальшу перспективу ґрунтуються на
дослідженнях вірогідних резервів подовження тривалості життя, зумовлених
переважно соціальними й економічними чинниками (рівнем життя,
харчуванням, якістю і доступністю медичних послуг, ставленням до власного
життя тощо).
Так, переважання зовнішніх причин смертності до 20 років змінюється їх
відносною перевагою у віці 20–39 років на тлі посилення інфекційних хвороб.
За належної державної політики вплив цих порівняно легко “усувних” причин
смерті можна істотно зменшити, що дасть основний і найбільш швидкий
позитивний ефект. У “старших працездатних” групах (40–59 років) інфекційні
хвороби різко поступаються місцем хворобам системи кровообігу та
реформ, 2006. ― 138 с.; Населення України. Народжуваність в Україні у контексті суспільнотрансформаційних процесів. ― К.: АДЕФ-Україна, 2008. ― 288 с.
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новоутворенням, які з віком набирають сили. За умови їх раннього виявлення
та вчасного лікування існують резерви зміщення смертності від зазначених
хвороб у більш старший вік. Поліпшенню ситуації сприятиме реклама
здорового способу життя, створення умов для занять фізичною культурою
(однією з причин високої смертності від хвороб системи кровообігу є
малорухливий спосіб життя, що зумовлює гіпокінезію, яка, зрештою,
призводить до гіподинамії).
Після 60 років життєздатність людського організму помітно знижується,
що призводить до наростання інтенсивності смертей. Ретроспективні
динамічні ряди показників смертності та порівняння з даними розвинених
країн свідчать про незначні можливості її зниження. Наприклад,
співставлення ймовірностей померти для чоловіків України та
західноєвропейських країн показує, що смертність 30–40-річних українців
перевищує відповідні аналоги в 5–8 разів, тоді як у віці 70–80 років різниця
становить менше 2 разів.
Виходячи з таких припущень, за І варіантом прогнозу очікується
довготривала тенденція поступового зниження смертності немовлят,
пов’язана як із поліпшенням рівня життя населення, так і покращенням якості
медичного обслуговування. До 2015 р. стабілізується позитивна динаміка
зменшення показників смертності у віці 1–19, 20–39 років та 40–59 років, у
подальшому темпи скорочення смертності сповільняться, проте загальний
напрям до її зниження зберігатиметься. В 2030 р. ймовірність дожиття від 1 до
20 років становитиме 992‰ для чоловіків та 996‰ для жінок; від 20 до 40
років ― відповідно 950 та 985‰, від 40 до 60 років ― 780 та 925‰.
За ІІ варіантом прогнозу найвищі темпи скорочення смертності
відмічатимуться у вікових групах, які мають найбільші резерви подовження
тривалості життя, особливо для чоловіків. Це, в свою чергу, проявлятиметься
у значному зменшенні статевої нерівності коефіцієнтів ймовірності дожиття.
В 2030 р. вони становитимуть: для вікових груп 1–19 років близько 993‰ та
997‰ для чоловіків і жінок; 20–39 років ― 962‰ та 989‰; 40–60 років ―
845‰ та 937‰. Слід врахувати, що висока частка осіб у похилому віці
(питома вага населення 60 років і старше в м. Тростянець зросте з 22,0% у
2011 р. до 25–27% у 2030 р.) зумовлюватиме значну кількість померлих,
навіть за умов підвищення тривалості життя.
Прогноз міграції. Прогноз параметрів міграційного руху населення міста
базується на наступних гіпотезах: зростатиме позитивний баланс в обміні
населенням з країнами колишнього СРСР; знижуватиметься інтенсивність
еміграції до економічно розвинутих країн внаслідок: по-перше, вичерпання
етнічної складової цього потоку, по-друге, пом’якшення дії соціальноекономічних факторів, які стимулюють від’їзд; збільшуватиметься потік
іммігрантів з країн, що розвиваються (як внаслідок “укорінення” частини
транзитних іммігрантів, так і за рахунок спланованого приїзду).
За І варіантом прогнозу міграційний приріст населення м. Тростянець
поступово зростатиме. Загалом за 2012–2030 рр. сальдо міграції накопиченим
підсумком перевищить 1 тис. осіб. За ІІ варіантом на період до 2020 р.
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передбачається зростання механічного приросту до 200 осіб на рік. Створення
нових робочих місць у місті, а також розширення обсягів житлового
будівництва сприятимуть зростанню внутрірегіонального міграційного
потоку, особливо прибуттю з сільської місцевості Тростянецького району. У
другій половині прогнозного періоду сальдо міграції матиме тенденцію до
поступового скорочення у зв’язку зі зменшенням чисельності населення
України та Сумської області, а також його старінням (старші вікові групи
менш міграційно активні).
Виходячи з прогнозних величин народжуваності, смертності та
міграційного руху, за І варіантом прогнозу кількість населення м. Тростянець
на початок 2031 р. становитиме 18,3 тис. осіб, що на 15,3% менше, ніж станом
на 1 січня 2012 р. Порівнюючи, згідно з розрахунками фахівців Інституту
демографії та соціальних досліджень ім. Птухи, за так званим середнім
варіантом прогнозу чисельність населення Сумської області зменшиться на
19% порівняно з 2011 р., України ― на 6%3. Протягом усього прогнозного
періоду реєструватиметься тенденція до постаріння населення. Показник
демографічного навантаження збільшиться з 578 осіб у розрахунку на
1 000 населення у віці 16–59 років (на 1 січня 2012 р.) до 680 осіб на початок
2031 р.
За ІІ варіантом прогнозу на початок 2031 р. у м. Тростянець проживатиме
20,9 тис. осіб, що на 3% менше, ніж на 1 січня 2012 р. Прогноз статевовікової
структури населення подано в дод. 7.1.
З метою створення оптимальних умов для життєдіяльності населення й
ефективного функціонування економіки Генеральний план м. Тростянець
повинен передбачати можливості забезпечення виробничою, соціальною,
інженерно-транспортною, екологічною інфраструктурою за будь-яких
варіантів демографічного розвитку.
При розробці Генерального плану м.Тростянець за основу був
прийнятий ІІ варіант прогнозу кількості населення-20,9 тис. осіб.

Комплексний демографічний прогноз України на період до 2050 р. (колектив авторів)
[Електронний ресурс] / за ред. чл.-кор. НАНУ, д.е.н., проф. Е.М. Лібанової. К.: Український центр
соціальних реформ, 2006. ― 138 с. (з електронними таблицями). ― Режим доступу:
http://www.idss.org.ua/public.html.
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Додаток 7.1
Статевовікова структура населення м. Тростянець
(І варіант прогнозу ― реалістичний)
(на 1 січня, осіб)
Прогноз

2012
Всього

всього

2016
чол.

жін.

всього

2021
чол.

жін.

всього

2026
чол.

жін.

2031
всього чол.

всього

чол.

жін.

21537

9921

11616

21063

9646

11417

19980

9090

10890

19077

8644

10433

18250

8281

9969

567
465
523
495
808
891
775
847
656
725
811
681
597
249
831

493
443
442
442
710
845
857
860
736
809
972
946
818
406
1837

1001
1063
950
947
1022
1460
1728
1666
1686
1417
1473
1664
1522
1230
2234

510
565
483
510
536
748
877
789
816
650
668
735
614
480
665

491
498
467
437
486
712
851
877
870
767
805
929
908
750
1569

908
985
1061
901
1016
1016
1559
1721
1595
1605
1311
1390
1496
1264
2152

466
500
565
469
535
510
801
862
732
773
574
590
607
458
648

442
485
496
432
481
506
758
859
863
832
737
800
889
806
1504

841
907
987
1066
915
1027
1021
1542
1684
1548
1525
1220
1257
1296
2241

432
465
500
566
474
537
508
782
827
692
708
508
499
482
664

409
442
487
500
441
490
513
760
857
856
817
712
758
814
1577

841
858
930
1046
1088
945
1004
1050
1432
1614
1489
1399
1126
1078
2350

444
449
488
556
580
496
508
533
674
765
651
611
452
384
690

397
409
442
490
508
449
496
517
758
849
838
788
674
694
1660

у тому числі у віці
1060
0-4
908
5-9
965
10-14
937
15-19
1518
20-24
1736
25-29
1632
30-34
1707
35-39
1392
40-44
1534
45-49
1783
50-54
1627
55-59
1415
60-64
655
65-69
2668
70 і старше

жін.
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Продовження дод. 7.2
Статевовікова структура населення м. Тростянець
(ІІ варіант прогнозу ― оптимістичний)
(на 1 січня, осіб)
Прогноз

2012
всього чол.
Всього
21537 9921
у тому числі у віці, років
1060
567
0-4
908
465
5-9

жін.
11616

всього
21143

2016
чол.
9691

493
443

1005
1064

512
565

493
499

1018
1015

519
514

499
501

1012
1026

515
520

497
506

981
1014

498
512

483
502

жін.
11452

всього
21283

2021
чол.
9731

жін.
всього
11552
21125

2026
чол.
9632

2031
жін.
всього чол.
11493
20900 9614

жін.
11286

965
937
1518

523
495
808

442
442
710

969
932
1032

489
505
547

480
427
485

1064
1058
970

555
549
480

509
509
490

1027
1081
1123

518
552
571

509
529
552

1028
1037
1103

519
521
562

509
516
541

35-39
40-44

1736
1632
1707
1392

891
775
847
656

845
857
860
736

1428
1726
1682
1698

728
876
799
816

700
850
883
882

1146
1463
1779
1758

591
701
873
827

555
762
906
931

1049
1264
1313
1757

501
619
643
858

548
645
670
899

1173
1061
1267
1392

581
509
622
643

592
552
645
749

45-49

1534

725

809

1433

659

774

1720

799

921

1794

833

961

1769

849

920

50-54
55-59
60-64

1783

811

972

1466

669

797

1474

678

796

1717

771

946

1768

816

952

1627
1415

681
597

946
818

1667
1543

741
626

926
917

1418
1556

618
654

800
902

1553
1329

695
562

858
767

1671
1462

742
656

929
806

65-69
70 і старше

655
2668

249
831

406
1837

1252
2246

481
678

771
1568

1413
2431

562
811

851
1620

1337
2743

546
928

791
1815

1236
2938

514
1070

722
1868

10-14
15-19
20-24
25-29
30-34
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8.ТРУДОВІ РЕСУРСИ ТА ЗАЙНЯТІСТЬ НАСЕЛЕННЯ
8.1. Сучасний стан трудоресурсного потенціалу
Трудоресурсний потенціал формується під дією демографічних процесів
та широкого спектру соціально-економічних чинників, які впливають на
сферу соціально-трудових відносин, визначають життєві орієнтації населення
щодо видів і форм одержання професійної освіти (з відривом від виробництва
чи без), рівень економічної активності населення, у тому числі в пенсійному
віці, тощо. До трудових ресурсів відносяться особи, зайняті економічною
діяльністю, або спроможні працювати, але не працюючі з тих чи інших
причин, а саме: працездатне населення працездатного віку (нині це чоловіки
16–59 років, жінки ― 16–54 роки включно за винятком непрацюючих
інвалідів І і ІІ груп, непрацюючих осіб, які одержують пенсію на пільгових
умовах і за вислугою років) та працюючі особи у старшому і молодшому за
працездатний віці.
На 1 січня 2012 р. у м. Тростянець проживало 21,5 тис. осіб, з них
12,7 тис. (59,0%) у працездатному віці. Впродовж минулого десятиліття
відбувалося поліпшення демографічної бази трудоресурсного потенціалу,
обумовлене зростанням народжуваності у 80-х роках ХХ ст. (народжені в цей
період досягли працездатного віку в другій половині 90-х років). Проте в
останні роки має місце зворотна тенденція, яка збережеться на перспективу.
Порівняно з попереднім роком у 2010 р. чисельність населення працездатного
віку зменшилась на 110 осіб (на 0,9%), у 2011 р. ― на 122 особи (на 1,0%).
У працездатний вік почало вступати покоління 90-х років народження, коли
реєструвалося стрімке зниження народжуваності (якщо в 1990 р. народилося
324 немовля, то в 1995 р. ― лише 264, 2000 р. ― 180, 2003 р. ― 153), а
виходити з цього віку багаточисельні покоління народжених у післявоєнний
період. Це призведе до прискорення несприятливих змін структури населення,
а саме зростання питомої ваги осіб старших вікових груп та зменшення частки
дітей і підлітків (детальніше див. розділ “Комплексний аналіз та прогноз
демографічного розвитку м. Тростянець до 2031 року”).
Станом на початок 2012 р. проживало 6,4 тис. пенсіонерів, із них
5,7 тис. ― у старшому за працездатний віці (рис. 8.1.1).
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Рис.8.1.1. Кількість пенсіонерів у м. Тростянець,
на початок року, осіб
Відмічається зростання рівня зайнятості осіб пенсійного віку. За даними
Управління пенсійного фонду України в м. Тростянець, із загальної кількості
пенсіонерів близько 29 % (1,8 тис. осіб) працювали, в тому числі 1,4 тис. – у
старшому та працездатному віці.
Таким чином, чисельність трудових ресурсів міста на початок 2012 року
становила 13,9 тис. осіб, або 64,4 % від загальної кількості населення. В її
структурі 89,6 % – працездатне населення працездатного віку, 10,4 % – особи
пенсійного віку.
Помітну роль на ринку праці відіграє маятникова міграція. Частина
працівників великих підприємств (ПАТ «Крафт Фудз Україна») проживають
за межами міста, але приїздять сюди на роботу. Позитивне сальдо маятникової
міграції оцінюється на рівні 0,45 тис. осіб. З урахуванням міграційного
фактора загальна кількість трудових ресурсів у м. Тростянець становить 14,3
тис. осіб (табл. 8.1.1).
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Таблиця 8.1.1
Баланс трудових ресурсів м. Тростянець
Найменування показника

(на початок року, тис. осіб)
2011

І. Формування трудових ресурсів
Кількість постійного населення
у тому числі працездатного віку
Кількість трудових ресурсів міста
у тому числі:
працездатне населення у працездатному віці
працюючі особи у віці, старшому за працездатний
Сальдо маятникової міграції
Всього трудових ресурсів (з урахуванням маятникової міграції)

21,54
12,70
13,88
12,44
1,44
0,45
14,33

ІІ. Розподіл трудових ресурсів
Зайняті в господарському комплексі міста
7,11
Безробітні
0,53
Зареєстровані безробітні
0,3
Особи в непрацездатному віці, які навчаються з відривом від виробництва
0,59
(учні, студенти, аспіранти, докторанти)
Інші (особи, що знаходяться у відпустках за вагітністю та зайняті
5,80
вихованням дітей; особи, зайняті у домашньому господарстві; особи,
які зневірились знайти роботу; особи, які не мали необхідності у працевлаштуванні та ін.)
Середньооблікова кількість штатних працівників за 2011 рік по району – 6526 осіб

Місто Тростянець є адміністративним центром, багатофункціональним
населеним пунктом із сервісною інфраструктурою, покликаною задовольняти
потреби жителів міста та Тростянецького району загалом. З урахуванням
трудових мігрантів з інших населених пунктів, у господарському комплексі
Тростянця в 2011 році було зайнято 7,11 тис. осіб, з них 5,25 тис. – на
підприємствах, в установах, організаціях і громадських об’єднаннях
юридичних осіб, 0,14 тис. – на малих підприємствах, 1,72 тис. – фізичні особи
– суб’єкти підприємницької діяльності та працюючі у них; інші зайняті (табл.
8.1.2.).

4

Програма соціально-економічного розвитку м. Тростянець на 2012 рік
[Електронний ресурс] / Тростянецька міська рада. Виконавчий комітет. – Тростянець, 2012.
– С. 6. – Режим доступу: http://trostyanets-miskrada.gov.ua/viewpage.php?page_id=222.
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Таблиця 8.1.2
Розподіл зайнятих у господарському комплексі м. Тростянець
за видами економічної діяльності
(на 1 січня 2012 р.)
тис. осіб
Всього зайнято
1. Зайняті на підприємствах, в установах, організаціях і
громадських об’єднаннях юридичних осіб (без урахування малих
підприємств), всього
у тому числі:
сільське господарство, мисливство, лісове господарство
промисловість
будівництво
торгівля; ремонт автомобілів, побутових виробів та предметів
особистого вжитку
діяльність готелів та ресторанів
діяльність транспорту та зв’язку
фінансова діяльність
операції з нерухомим майном, оренда, інжиніринг та надання
послуг підприємця
державне управління
освіта
охорона здоров’я та надання соціальної допомоги
інші види економічної діяльності
2. Малі підприємства
3. Фізичні особи – суб’єкти підприємницької діяльності та
працюючі у них; інші зайняті

%

5,25

73,8

0,31
1,86
0,10

4,4
26,2
1,4

0,13
––
1,62
0,10

1,8
––
22,0
1,4

––
0,38
0,31
0,24
0,20
0,14

––
5,3
4,4
3,4
2,8
2,0

1,72

24,2

Всього
7,11
100,0
За видами промислової діяльності більшість робочих місць припадає на
харчову та переробну промисловість. Саме ці галузі стабільно забезпечують
понад 95 % промислового виробництва. Основними місцями прикладання
праці є підприємства: ПАТ «Крафт Фудз Україна», підприємства
залізничного
транспорту,
ТОВ
«Тростянецький
машзавод»,
КП
«Тростянецька районна друкарня», ТОВ «Тростянецький електрозавод», ВАТ
«Хлібозавод Залізничник», ТОВ «Дека-хліб», ТОВ ВТФ «Тростянецька
цегла».
Рівень зареєстрованого безробіття в м. Тростянець є нижчим за
аналогічний показник у середньому для міських населених пунктів Сумської
області та України. За даними Тростянецького районного центру зайнятості4
на кінець 2011 року було зареєстровано 294 безробітних (рис. 8.1.2.), що
становить 2,3 % від працездатного населення працездатного віку. Поліпшення
ситуації в останні роки пояснюється активізацією діяльності щодо
працевлаштування незайнятих осіб, їх перенавчання й організації громадських
робіт.
Так, у 2011 році користувалося послугами районної служби зайнятості з
незайнятого населення всього 1 498 мешканців міста, з них 705 ― молодь
віком до 35 років. Було працевлаштовані 599 осіб, у тому числі 290 молодих
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людей; пройшло навчання, перенавчання 167 осіб; у громадських роботах
взяло участь 268 чоловік.
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Рис.8.1.2. Чисельність безробітних у м. Тростянець, осіб
Значну кількість осіб, яких віднесено до категорії “інші”, з одного боку,
можна розцінювати як трудоресурсний резерв на випадок збільшення робочих
місць у ближній перспективі, з іншого ― як осіб, які будуть реєструватися в
державній службі зайнятості в статусі безробітних.
8.2. Перспективний розвиток трудоресурсного потенціалу міста
Основні ризики для ринку праці м. Тростянець насамперед пов’язані з
майбутніми змінами статевовікової структури населення. Формування
трудоресурсного потенціалу відбуватиметься в умовах постаріння жителів.
Навіть у разі реалізації оптимістичного варіанту демографічного прогнозу,
згідно з яким людність міста на початок 2031 р. становитиме 20,9 тис.,
чисельність осіб працездатного віку (чоловіки 16–59 років, жінки ― 16–
54 роки) протягом прогнозного періоду зменшиться на 1,6 тис. (на 12,6%), а їх
питома вага в структурі населення ― з 59,0% до 53,1%; за реалістичним
варіантом прогнозу скорочення становитиме 2,6 тис. (20,7%) (рис. 8.2.1).
Водночас частка осіб у віці 60 років і старше збільшиться з 22,0% до 25,0–
27,0%, що призведе до зростання демографічного навантаження на
працюючих та є вагомою проблемою на шляху підвищення соціальних
стандартів життєдіяльності.
Покращить ситуацію запровадження норм статті 26 Закону України від
09.07.2003 № 1058-IV “Про загальнообов’язкове державне пенсійне
страхування ” стосовно умов призначення жінкам пенсій за віком. У цьому
разі за І варіантом прогнозу чисельність осіб працездатного віку зменшиться
на 14,5%, за ІІ варіантом ― на 5,3% (див. рис. 8.2.1). При цьому помітно
зміниться статева структура населення працездатного віку. Якщо в 2011 р.
співвідношення між чоловіками та жінками дорівнювало 51,8% : 48,2%, то в
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2030 р. ― відповідно 48% : 52%, що необхідно врахувати при проектуванні
схеми формування робочих місць.
згідно з нормами Закону України "Про загальнообов'язкове державне
пенсійне страхування"
чоловіки 16-59; жінки 16-54 роки
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Рис.8.2.1. Прогноз кількості населення працездатного віку,
на початок року, тис. осіб
Стратегія економічного розвитку м. Тростянець передбачає реалізацію
низки інвестиційних проектів (зокрема, створення кластеру по переробці
сільськогосподарської продукції для забезпечення основного виробництва
ПАТ “Крафт Фудз Україна” сировиною місцевого виробництва) та
формування сприятливих передумов для динамічного розвитку малого й
середнього підприємництва4. Це супроводжуватиметься введенням нових
робочих місць та зростанням попиту на ринку праці міста на кваліфікованих
фахівців. За умов швидкого демографічного постаріння населення діяльність
органів влади повинна бути спрямована на використання наявних резервів
росту чисельності робочої сили, оптимізацію їх професійно-кваліфікаційної
структури за такими пріоритетними напрямами:
– підвищення економічної активності населення у віці 18–24 роки, де
протягом останнього десятиліття традиційно реєструються найнижчі рівні
зайнятості (менше 40%), що пояснюється наявністю тут значної кількості
економічно неактивного населення ― учнів і студентів, які навчаються з
відривом від виробництва. Основні резерви поповнення робочої сили за
рахунок цієї вікової групи пов’язані з ростом рівня зайнятості серед
випускників професійно-технічних і вищих навчальних закладів
(забезпеченість першим робочим місцем), а також стимулюванням поєднання
навчання та праці серед студентів старших курсів, зокрема шляхом
4

Див.: Стратегічний план економічного розвитку м. Тростянець [Електронний ресурс] /
Комітет стратегічного планування; Проект “Економічний розвиток міст” USAID. ― Тростянець,
2008. ― 30 с. ― Режим доступу: http://trostyanets-miskrada.gov.ua/viewpage.php?page_id=9.
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запровадження новітніх інноваційних форм взаємодії навчальних закладів із
бізнесом;
– стимулювання зайнятості пенсіонерів з метою подовження їх
трудового життя та компенсації прогнозованого зменшення питомої ваги осіб
працездатного віку в структурі населення міста, а також послаблення
навантаження на системи пенсійного та соціального забезпечення. Цьому
сприятиме запровадження гнучких і неповних режимів зайнятості, які є
особливо привабливими для працівників старшого віку;
– детінізація трудових відносин, посилення контролю за дотриманням
законодавства про працю, зокрема положень щодо укладення трудових
договорів між роботодавцями та найманими працівниками;
– сприяння зайнятості громадян, які потребують соціального захисту та
не здатні на рівних умовах конкурувати на ринку праці;
– налагодження системної взаємодії влади, бізнесу, громадськості й
освітніх установ з питань профорієнтації населення, визначення
перспективної потреби в обсягах підготовки фахівців того чи іншого профілю,
узгодження програм навчання та підвищення кваліфікації, стажування учнів і
студентів професійно-технічних і вищих навчальних закладах на
підприємствах.
Варіанти прогнозу перспективного розвитку трудоресурсного
потенціалу та зайнятості населення міста різняться демографічною базою і
припущеннями щодо глибини й комплексності соціально-економічних
перетворень.
І варіант відображає найбільш вірогідний сценарій трансформації
балансу трудових ресурсів м. Тростянець, виходячи з ретроспективного
аналізу тенденцій, міжрегіональних і міждержавних співставлень розвитку
сфери соціально-трудових відносин. Демографічною основою для розрахунків
є І варіант прогнозу кількості та статевовікової структури постійного
населення, згідно з яким на початок 2031 р. у місті проживатиме 18,25 тис.
осіб. В економічній сфері очікується часткове досягнення цілей і завдань
стратегічного плану розвитку м. Тростянець.
Матиме місце тенденція до зростання економічної активності населення
пенсійного віку, що обумовлено підвищенням тривалості життя, скороченням
обсягів пропозиції робочої сили працездатного віку та відповідними
стимулюючими заходами (реалізація програм перенавчання та підвищення
кваліфікації, організаційна та фінансова підтримка малого підприємництва).
На кінець прогнозного періоду рівень зайнятості осіб 60–65 років
наближатиметься до 55–60%. Виходячи з таких припущень, кількість
працюючих пенсіонерів у 2020 р. становитиме близько 1,20 тис, 2030 р. Ї
1,18 тис. осіб.
На формування та розподіл трудових ресурсів і надалі впливатиме
маятникова міграція, проте кількість приїжджих працівників поступово
скорочуватиметься. Сальдо маятникової міграції в 2030 р. наближатиметься
до 0,30 тис. осіб.
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Враховуючи такі прогнозні величини основних компонентів
формування трудових ресурсів, їх кількість у 2030 р. становитиме 12,25 тис.
осіб, що на 2,08 тис. (на 14,5%) менше, ніж на початок 2012 р. (дод. 8.1).
ІІ варіант прогнозу має цільовий характер та відображає кількість
робочої сили, яка може бути задіяна на ринку праці за чисельності населення
на початок 2031 р. 20,90 тис. осіб, у тому числі 12,03 тис. у працездатному віці
(див. рис. 8.2.1). Згідно з даним сценарієм ринок праці міста на перспективу
повинен втілювати в собі наступні характеристики: всі бажаючі мають
можливість працевлаштування на робоче місце, яке відповідає їхнім
здібностям; інформація про ситуацію у сфері зайнятості достовірна й
доступна, що забезпечує прийняття роботодавцями, центрами зайнятості та
структурними підрозділами міської влади економічно обґрунтованих рішень
для підтримки балансу на ринку праці; повною мірою реалізуються державні
й муніципальні програми сприяння зайнятості, запобігання безробіттю,
підвищення кваліфікації та перенавчання населення.
До 2020 р. відповідно до Закону України від 09.07.2003 № 1058-IV “Про
загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” частина найбільш
економічно активного населення старшого за працездатний віку (жінки 55–
59 років включно) перейде у категорію осіб працездатного віку. Подальше
реформування сфери соціального забезпечення в Україні передбачає
оптимізацією переліку категорій населення, які мають право дострокового
виходу на пенсію (у 2011 р. ― це близько 0,7 тис. осіб), а також
стимулювання їхньої економічної активності. До 2030 р. очікується
зменшення контингенту непрацюючих інвалідів (щонайменше на третину) за
рахунок поліпшення середовища життєдіяльності й підвищення безпеки праці,
скорочення кількості травматичних випадків, які спричиняють інвалідність, а
також активного сприяння зайнятості інвалідів. Як засвідчує світовий досвід,
саме створення умов і можливостей для заняття оплачуваною трудовою
діяльністю є одним із найефективніших способів реабілітації та соціальної
інтеграції осіб з вадами розвитку.
Очікуване
підвищення
тривалості
життя
традиційно
супроводжуватиметься зростанням економічної активності населення
пенсійного віку. Враховуючи вкрай високий рівень демографічного
навантаження на працюючих, у середньостроковій перспективі не слід
очікувати істотного зростання величини середнього розміру пенсії, що теж
стимулюватиме до пошуку додаткових доходів. За адекватної системи
підтримки малого і середнього підприємництва, до 2030 р. можливе
досягненнях рівня зайнятості осіб у віці 60–64 роки 57–60%, 65–70 років ―
35–40% відповідно для чоловіків і жінок. Кількість працюючих пенсіонерів
становитиме близько 1,65 тис. осіб.
Даний сценарій розвитку трудоресурсного потенціалу зорієнтований на
скорочення обсягів маятникової міграції шляхом переорієнтації системи
підготовки кадрів міста на задоволення потреб провідних суб’єктів
господарювання та налагодження партнерських відносин між органами влади
й бізнесом у рамках соціального діалогу (нині вхідний потік маятникових
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мігрантів формується передусім за рахунок найбільших промислових
підприємств, які практикують організоване підвезення працівників з інших
населених пунктів). Сальдо маятникової міграції в другій половині
прогнозного періоду не перевищуватиме 0,15 тис. осіб.
Зменшення чисельності непрацюючих інвалідів і пільгових пенсіонерів,
а також збільшення контингенту працюючих осіб старшого за працездатний
віку дозволить частково компенсувати скорочення трудоресурсного
потенціалу міста в результаті депопуляції та постаріння вікової структури
населення. Згідно з таким сценарієм, загальна кількість трудових ресурсів у
2030 р. прогнозується близько 13,81 тис. осіб, що на 0,52 тис. осіб (на 3,6%)
менше, ніж на початок 2012 р. (рис. 8.2.2).
І варіант прогнозу
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ІІ варіант прогнозу

12,25
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Рис.8.2.2. Прогноз кількості трудових ресурсів у м. Тростянець,
тис. осіб*
*2012 р. ― на початок року; інші роки ― у середньому за рік

ІІ варіант прогнозу передбачає істотні трансформації структури
використання трудоресурсного потенціалу, насамперед ріст рівня зайнятості
населення працездатного віку до 70–75% (порівнюючи, такі показники нині
характерні для так званих соціально орієнтованих європейських країн,
зокрема Нідерландів, Данії). За таких змін кількість зайнятого населення
становитиме 9,3 тис. осіб.
Існуючий рівень зареєстрованого безробіття у місті не відображає
реальну ситуацію. Відмічається небажання багатьох безробітних
реєструватись у зв’язку з незначною сумою допомоги по безробіттю. Тому по
мірі зростання розміру виплат можна очікувати збільшення рівня
зареєстрованого безробіття до його природного величини ― близько 3,5–4,0%
від середньорічної кількості населення працездатного віку. Чисельність
безробітних в 2030 р. прогнозується на рівні 0,45 тис. осіб.
Зайняті та безробітні утворюють економічно активне населення. До
економічно неактивного (не зайнятого в економіці) населення відносяться:
особи у працездатному віці, які навчаються з відривом від виробництва (учні
загальноосвітніх шкіл і професійно-технічних навчальних закладів, яким
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виповнилось 16 років і більше, студенти вищих навчальних закладів усіх
рівнів акредитації за денною формою навчання, аспіранти, докторанти); інші
категорії населення (працівники, що знаходяться у відпустках за вагітністю та
зайняті вихованням дітей; особи, зайняті в домашньому господарстві; особи,
які зневірились знайти роботу; особи, які не мали необхідності у
працевлаштуванні; ті, що шукають роботу, але не готові приступити до неї
найближчим часом та ін.).
Враховуючи тенденцію до зростання рівня охоплення населення
професійно-технічною та вищою освітою, в 2030 р. кількість осіб, які
навчаються з відривом від виробництва, становитиме близько 0,8 тис.
Прогнозується зменшення чисельності інших категорій не зайнятого в
економіці населення, насамперед осіб, які не мали необхідності у
працевлаштуванні, та осіб, які зневірились знайти роботу, за рахунок
стимулювання їхньої зайнятості. Останні є вагомим резервом для задоволення
попиту на робочу силу (див. дод. 8.1).
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Додаток 8.1
Прогноз балансу трудових ресурсів м. Тростянець
(І варіант прогнозу)
(у середньому за рік, тис. осіб)
Найменування показника

2012*

2020

2025

2030

21,54

20,09

19,17

18,33

12,70

11,97

11,40

10,91

13,88

13,03

12,52

12,00

12,44

11,83

11,30

10,82

1,44

1,20

1,22

1,18

Сальдо маятникової міграції

0,45

0,30

0,25

0,25

Всього трудових ресурсів з урахуванням
маятникової міграції

14,33

13,33

12,77

12,25

Зайняті в господарському комплексі міста

8,68

8,57

8,45

Безробітні

0,90

0,68

0,55

Особи в працездатному віці, які навчаються з
відривом від виробництва (учні, студенти,
аспіранти, докторанти)

0,67

0,77

0,79

Інші (особи, що знаходяться у відпустках за
вагітністю та зайняті вихованням дітей; особи,
зайняті у домашньому господарстві; особи, які
зневірились знайти роботу; особи, які не мали
необхідності у працевлаштуванні та ін.)

3,08

2,75

2,46

І. Формування трудових ресурсів
Кількість постійного населення
у тому числі працездатного віку**
Кількість трудових ресурсів міста
в тому числі:
працездатне населення у працездатному віці
працюючі особи у віці, старшому за
працездатний

ІІ. Розподіл трудових ресурсів

Примітки:
* на початок року;
** з урахуванням положень статті 26 Закону України від 09.07.2003 № 1058-IV “Про загальнообов’язкове
державне пенсійне страхування”.
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(ІІ варіант прогнозу)
(у середньому за рік, тис. осіб)
Найменування показника

2012*

2020

2025

2030

І. Формування трудових ресурсів
Кількість постійного населення
у тому числі працездатного віку**

21,54
12,70

21,27
12,55

21,14
12,45

20,92
12,07

Кількість трудових ресурсів міста
в тому числі:
працездатне населення у працездатному віці
працюючі особи у віці, старшому за
працездатний

13,88

13,87

13,89

13,66

12,44

12,44

12,39

12,02

1,44

1,43

1,50

1,64

Сальдо маятникової міграції

0,45

0,20

0,15

0,15

Всього трудових ресурсів з урахуванням
маятникової міграції

14,33

14,07

14,04

13,81

9,20

9,35

9,30

Безробітні

0,75

0,50

0,45

Особи в працездатному віці, які навчаються з
відривом від виробництва (учні, студенти,
аспіранти, докторанти)

0,69

0,80

0,82

Інші (особи, що знаходяться у відпустках за
вагітністю та зайняті вихованням дітей; особи,
зайняті у домашньому господарстві; особи, які
зневірились знайти роботу; особи, які не мали
необхідності у працевлаштуванні та ін.)

3,43

3,39

3,24

ІІ. Розподіл трудових ресурсів
Зайняті в господарському комплексі міста

7.11

Примітки:
* на початок року;
** з урахуванням положень статті 26 Закону України від 09.07.2003 № 1058-IV “Про загальнообов’язкове
державне пенсійне страхування”.
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9.АРХІТЕКТУРНО – ПЛАНУВАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ
ТЕРИТОРІЇ
Місто Тростянець – адміністративний центр Тростянецького району
Сумської області є багатофункціональним населеним пунктом із сервісною
інфраструктурою, покликаною задовольняти потреби жителів міста та
Тростянецького району загалом...
Пріоритетами соціально-економічного розвитку м. Тростянець, що
передбачаються генеральним планом, є:

підвищення ефективності використання міських територій і
територіальних резервів для здійснення містобудівної діяльності;

виявлення необхідних територіальних ресурсів для розміщення різних
варіантів і типів житлового будівництва в комплексі з об’єктами
обслуговування, озеленення та інженерно-транспортного забезпечення;

підвищення комфортності сформованої міської забудови за рахунок її
реконструкції, відновлення і модернізації;

розвиток сформованого виробничого комплексу за рахунок
реструктуризації, модернізації і технічного переозброєння діючих
виробництв;

створення територій індустріальних (промислових парків);

формування і розвиток інвестиційної та інноваційної діяльності з метою
формування наукомістких високо-та середньо технологічних
виробництв;

формування зон для розвитку підприємств малого та середнього
бізнесу;

реконструкція та подальший розвиток транспортної та інженерної
інфраструктури;

підвищення рівня забезпеченості населення зеленими насадженнями
загального користування, установами і спорудами для відпочинку та
спорту;

розвиток туристичної галузі: формування туристичної інфраструктури;

формування динамічно урівноваженого стану навколишнього
середовища, який забезпечуватиме екологічне, санітарно-безпечне
середовище для життєдіяльності населення.
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9.1. Існуюча структурно - планувальна організація міста
Вся територія міста Тростянець розділена природними та штучними
чинниками: з усіх боків місто оточують старовинні ліси, крізь нього
протікають річки, заплави яких формують зелену зону міста: з півночі на
південь – р. Боромля, з північного заходу – р. Радомля, на півдні із заходу –
р. Люджа. З північного заходу на південь через місто проходить залізниця,
вздовж якої сформувалися виробничі території. В основу планувальної
організації міста покладено радіальний принцип.
Своєрідна архітектурно-планувальна структура міста виявляється в
системі розміщення фокусів тяжіння населення.
Основні фокуси тяжіння є:

загальноміський центр (зона центру формується у привокзальної площі,
проходить по вул. Горького по вул. Червоноармійської до перехрестя з
вул. Татаренка)

місця прикладання праці (північно-західна та південно-східна промзони);

транспортний вузол: вантажопасажирська залізнична станція Смородине,
автовокзал;

окремі установи громадського обслуговування.
Загальноміський центр являє собою розвинуту зону напрямку «північпівдень», що включає громадську, ділову, культурно-освітню функції, а
також підприємства торгівлі, громадського харчування та житло. Крім того,
тут знаходяться об’єкти культурної спадщини національного та місцевого
значення, міські парки – ім. Чайковського, Благовіщенський та парк садиби
Л. Кеніга.
На сьогодні, забудова центру малоактивно орієнтована на живописні
ландшафти річки Боромля, озера Сажалка.
Житлова забудова в місті представлена кварталами багатоквартирної (1-5
пов.) забудови, довоєнної та післявоєнної садибної забудови.
Квартали житлової багатоквартирної забудови розташовані:

4-5ти поверхової – в районі вулиць Відродження, Татаренка,
Б. Хмельницького, пров. Шкільний, Островського, Ломоносова;

2-3ти поверхової - в районі вулиць Миру, Горького, Б. Хмельницького;

1 поверхова – в районах вулиць Калініна, Машинобудівної, Горького,
Шевченка та ін.
Магістрально-вулична мережа міста відображає історично-створену
структуру з відносно розвинутими радіальними напрямками. При цьому
основні радіальні напрямки (вул. Набережна, Нескучанська, Леніна, Шевченка,
Червоноармійська) мають вихід на заміську мережу доріг, створюючи цим
передумови прямих транспортних потоків через центр міста. Державна
магістраль Харків – Суми – Глухів проходить через центральну частину міста,
що також утворює достатньо потужні транзитні потоки.
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Структурна схема існуючої магістральної мережі, просторові параметри
магістралей, рішення вузлів перетину потребують його вдосконалення на
перспективу.
9.2.Територіальний розвиток міста
Раціональний територіальний розвиток міста – важливий засіб для
формування сприятливого міського середовища європейського рівня,
ефективного використання природних ресурсів, а також вирішення проблеми
щодо мінімізації середніх витрат часу населення на пересування від міст
проживання до місць прикладання праці.
Обґрунтування перспективного розвитку м. Тростянець базується на
ресурсних можливостях міста з урахуванням об’єктивно існуючих рубежів
просторового росту і сельбищної ємності його території.
Визначення можливих масштабів розвитку міста і необхідних для цього
ресурсів багатоцільового призначення базується на таких положеннях:
 забезпечення цільового стандарту життєвих вимог і, виходячи з цього,
високого рівня розвитку соціальної інфраструктури, організації
ефективного функціонування виробництва;
 в умовах ринкових відносин, переходу від розподілу житла до його
вільної купівлі для більшої частини населення, визначення структури
майбутнього житлового будівництва повинно полягати, насамперед, на
перевазі побажань населення, вартості землі, прогнозу житлових
стандартів.
На сьогодні площа міста згідно форми 6-зем становить 2765,23га. що не
охоплює всю територію міста. Після затвердження меж сільських рад, що
прилягаєть до меж міста - Зарічненської с.-р., Мащанської с.-р., Станівської с.р., Білківської с.-р., Криничанської с.-р.,Люджинської с.-р, Кам’янської с. р.,
орієнтовна територія міста складає 2991,54 га.
На розрахунковий період планується збільшення площі до 3185,23 га.
На перспективу, до межі міста приєднуються території наступних
сільських рад: Станівської с/р (99,91га), Мащанської с/р (3,7 га), Зарічненської
с/р (45,2 га), Люджинської с/р (33,26 га), Криничанської с/р(117,4 га).
Під розвиток виробничих територій планується приєднати:
 частину земель Станівської сільської ради, площею 99,91га (формування
«Індустріального (промислового) парку «Тростянець»).
 частину земель Зарічанської сільської ради, площею 15,6 га га (Цегляний
завод).
 частину земель Люджанської сільської ради, площею 7,42 га (територія
Комбікормового заводу та колишньої райагрохімії).
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Під розвиток територій повітряного транспорту планується
приєднати:
 частину земель Люджинської сільської ради, площею 14,13 га
(формування Геліпарку).
Під розширення існуючого кладовища планується приєднати:
 частину земель Заріченської сільської ради, площею 3,93 га (до
кладовища №1 по вул. Пам’яті, площею 5, 301 га).
Під розвиток території об’єктів культурної спадщини планується
приєднати:
 частину земель Мащанської сільської ради, площею 3,7 га (парк
«Некскучне» - пам’ятка садово-паркового мистецтва).
Території біля кладовища №3 по вул. Радомлянській:
 частину землі Криничанської сільської ради, площею 6,83 га (с/х
території).
Під компенсацію земель огороднім кооперативам :
 частину землі Криничанської сільської ради, площею 109,15 га (с/х
території).
9.3.Функціональне зонування території міста
Генеральним планом передбачається удосконалення всієї системи
функціонального зонування території міста. Загальна схема функціонального
зонування вирішується в системі, що передбачає паралельний розвиток її
окремих функціональних зон.
В основу функціонального зонування території міста покладені такі
основні принципи містобудування:
 виділення функціональних зон повинно бути чітким, взаєморозміщення
їх раціональним;
 формування транспортно-планувального каркасу здійснюється на основі
мінімізації витрат часу на пересування населення між місцями
розселення, прикладання праці та рекреації, установами громадського
обслуговування;
 створення архітектурно-планувальної структури, що забезпечує виразне
об’ємно-просторове рішення житлової та громадської забудови;
 оздоровлення та охорона навколишнього середовища шляхом реалізації
містобудівних та інженерних заходів (гідротехнічних заходів,
рекультивації порушених територій, створення санітарно-захисних зон);
визначення територій природно-заповідного фонду, забезпечення
екологічного балансу природно-ландшафтних та урбанізованих
територій.
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Функціональне зонування території, як важливий елемент планувальної
організації території міста багато в чому визначено містобудівною ситуацією, а
також взаємозалежним розміщенням місць розселення, праці і відпочинку, що
склалося.
Аналіз існуючого стану міста, його проблем і сприятливих умов
розвитку обумовлює формування таких функціональних зон за видами
переважного використання:
 сельбищну;
 загальноміського центру;
 виробничу;
 ландшафтно-рекреаційну;
 зону зовнішнього транспорту.
Сельбищна зона– територія, де розташовується житлова забудова
(садибна, багатоквартирна та ін.), громадські центри, об’єкти культурнопобутового обслуговування, зелені насадження загального користування,
учбові заклади, спортивні комплекси, магістральна та вулична мережа,
автостоянки, а також майдани, парки, сквери, бульвари та інші об’єкти
зеленого будівництва і місця загального користування.
Генеральним планом передбачається: упорядкування забудови, з
подальшим синхронним розвитком системи обслуговування; будівництво
сучасних бізнес-центрів з готельними комплексами, конференц-залами та ін.;
передислокація ряду промислово-складських і комунальних об’єктів із зони
житлової забудови, а також ліквідація деяких з них.
Розрахунок обсягів житлового будівництва на розрахунковий період
здійснене виходячи з величини територіально-ресурсного потенціалу,
житлових умов населення, що склалися в місті, необхідності забезпечення
кожної сім’ї окремою квартирою або будинком, попиту населення на той чи
інший тип житла – багатоквартирний або одноквартирний та необхідності
формування ринку житла, здатного задовольнити потреби населення в житлі
різного ступеню комфорту.
Визначення можливих масштабів розвитку міста і необхідних для цього
ресурсів багатоцільового призначення базується на таких положеннях:

вирішення найважливіших завдань покращання житлових
умов населення;

реконструкція, або знесення морально застарілого фонду з
будівництвом нового багатоквартирного сучасного житла;

винесення з центральних районів міста, де найвища ціна
землі, підприємств, складів, та баз в виробничу зону та
ревалорізація історичної забудови;

удосконалення інженерно-транспортної інфраструктури.
Сельбищні території міста умовно можна розділити залізницею та
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р. Боромля на три планувальних утворення, нерівних за розміром, розвитком
інфраструктури, рівнем інженерного освоєння та ін. Крім того, ізольовані від
основних житлових районів міста, території в районі вул. Смородинська.
Території житлових районів складаються з кварталів існуючої забудови, різних
за характером конфігурації та площею.
В межах сельбищної зони міста є території вільні від забудови та
екстенсивно забудовані. Збільшення житлового фонду на територіях садибної
забудови можливо за рахунок добудови будинків (орієнтовно 10% території
садибної забудови може використовуватися під нову забудову без погіршення
умов проживання).
Виділяються функціональні елементи території сельбищної зони:
житлові райони, квартали, система центрів обслуговування різного
призначення, території комунальних підприємств, система зелених насаджень
загального користування та спортивні споруди. Нова сучасна забудова
покращить архітектурний вигляд кварталів, збільшить щільність забудови та
буде сприяти створенню повноцінних умов проживання. Це відноситься до
Ділянок № 1, 2, що знаходяться в межах загальноміського центру.
Передбачається будівництво нових мікрорайонів садибної забудови —
Ділянки 3 та 4.
На Ділянці 3 будівництво буде здійснюватись на територіях, для яких
необхідно виконувати інженерну підготовку — підсипку. Для зниження
ґрунтових вод, а також для надання виразного архітектурного вигляду
передбачається будівництво каналів, зв’язаних з річкою Боромля. Крім того, на
даній
ділянці
необхідно
забезпечення
об’єктами
обслуговування
мікрорайонного рівня – дитячого дошкільного закладу (60 місць),
торговельного центру та ін.
Ділянка 4 рішенням місцевого органу самоврядування надана під
будівництво садибної забудови. Частина ділянки підпадає в 300 метрову зону
від існуючого кладовища по вул. Пам’яті і враховується як землі
спецпризначення. На даний час забудовані 10% від наданих земельних
відведень. На ділянці необхідно формування інфраструктури обслуговування –
передбачається будівництво установ обслуговування: дитячих дошкільних
закладів, місткістю 60 люд., а також центрів обслуговування — громадського
харчування, торгівельних та ін.
Ділянки 1,6,7— проектується для розміщення багатоквартирної житлової
забудови.
Ділянка 1, 6 — є завершенням кварталів п’ятиповерхової забудови, що
вже існує в центральній частині міста.
Діляна 7 пропонується для розміщення молодіжного, соціального та
доступного житла.
Під об’єкти обслуговування можуть використовуватися перші поверхи
будинків.
Ділянка 2 — передбачається для будівництва будинків з невеликими
присадибними ділянками (таун хауз), так як знаходиться також в центральній
частині міста, що межує з зоною охоронюваного ландшафту.
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Зона загальноміського центру розвивається як поліфункціональна
система, що містить громадську, ділову, культурно-освітню діяльність,
торгівлю, громадське харчування, житло. Тут знаходиться Тростянецька
районна державна адміністрація, Тростянецька міська рада, прокуратура,
банки, вузол поштового зв’язку, будинок культури, торговельні заклади,
готель тощо.
Ядро центру складають території, на яких розташовані об’єкти
культурної спадщини національного та місцевого значення, міські парки – ім.
Чайковського, Благовіщенський парк та парк садиби Л. Кеніга.
Передбачається розширення його за рахунок частини промислової
території ВАТ «Тростянецький комбінат хлібопродуктів», що є пам’яткою
архітектури, де після ревалоризації розмістяться сувенірні майстерні,
виставкові комплекси, бутіки по продажу художньої продукції. Також сюди
можливо перенесення музеїв шоколаду та краєзнавчого.
Загальна просторова схема загальноміського центру формується як
безперервна система, яка зростає по всім напрямкам від його основного ядра у
напрямку основних транспортних магістралей міста в райони житлової
забудови. Таким чином, створюються умови для реалізації принципу
безперервної послідовності розвитку центра, як системи зон доступності, що
перекривають одна іншу. Ядро загальноміського центру компонується з двох
частин: старої історичної та нової, на заплавних територіях р. Боромля, де
створюється система паркових зон різного функціонального призначення, до
яких прилягають спортивні, рекреаційні, готельні, туристичні комплекси. Така
система планувальної та просторової взаємопов'язаних майданів, паркових та
пішохідних зон, зони історичної забудови надасть можливості організації
неповторного міського середовища.
Ландшафтно-рекреаційна зона. Основа ландшафтно-рекреаційної зони
м. Тростянець – її природний каркас: річки Боромля, Радомля, Люджа з
масивами зелених насаджень, лісів, луків та озер.
Прийняте архітектурно-планувальне рішення забезпечує розвиток і
нарощування всіх структур в перспективі. Генеральним планом передбачається
значний розвиток ландшафтно-рекреаційної зони міста за рахунок створення
нових парків та озеленення територій в заплаві р.Боромля та р.Радомля (біля
студентського містечка) як загальноміської зони відпочинку.
Основна ландшафтна композиційна вісь – р. Боромля, що перетинає
місто з півночі на південь. Передбачається будівництво системи парків та
рекреаційних зон різного функціонального призначення. Функціональнопросторова організація рекреаційної зони неоднорідна. Її північна частина, що
розташована на колишніх відстійниках та оз. Красне, автономна і створює
самостійну зону відпочинку біля води та спортивно-рекреаційну зону з
можливістю організації комерційної та спортивної рибної ловлі, а також
пляжна зона з необхідною інфраструктурою та човновою станцією.
Центральна частина в заплаві р. Боромля та оз. Сажалка є органічною
частиною загальноміського центру - його ядра. Тут передбачається
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формування паркової зони з будівництвом набережної та пляжної зони, зони
відпочинку для городян, відкритого концертного майданчика для проведення
фестивалів, днів міста тощо. В південній частині проектується парк водних
розваг, дитячий парк, екстрім-парк та ін.
Найбільш значними об’єктами цієї системи в межах міської забудови
залишаються міські парки – ім. Чайковського, Благовіщенський парк та парк
садиби Л. Кеніга та, віднесений до категорії парків – пам’яток садовопаркового мистецтва національного значення, дендропарк «Нескучне»,
меморіальні сквери – переважно в місцях братських могил, сквер на
привокзальній площі, Липова алея, тощо.
Від виробничих територій та залізниці до житлової забудови
передбачається
організація
санітарно-захисних
зон.
Розміри
зон
встановлюються у відповідності з діючими санітарними нормами.
Розміщення та планувальна організація виробничих територій
У м. Тростянець практично сформовано два промислових утворення:
промислово-комунальна зона по вул. Набережна – 49.4 га та промисловотранспортна зона в районі залізниці по вул. Гришина – 79.5 га.
Площа окремих підприємств складає – 31,75 га.
Загальна територія, яку вони займають в існуючих межах – 160.65 га, з
територіями, що передбачаються для розвитку - 170,6 га., складають 331.6 га.
Північно-західна промислова зона трансформується та отримує
подальший розвиток шляхом створення в перспективі «Індустріального
(промислового) парку «Тростянець» на землях, які пропонується включити в
межі міста (99,91 га Станівської с/р) та на території поряд з існуючою
промисловою зоною по вул. Набережна - 70,68 га з подальшим розвитком
існуючих підприємств, інтенсифікацією використання їх територій та
екологізацією.
Провідне місце в цьому утворенні належить шоколадній фабриці ПАТ
«Крафт Фудз Україна”. Пропонується створення кластеру по переробці
сільськогосподарської продукції для забезпечення основного виробництва
ПАТ «Крафт Фудз Україна» сировиною. В межах «Індустріального
(промислового) парку «Тростянець» по вул.Набережна буде побудовано
маланжевий, молокопереробний, борошно мукомельний, цукровий заводи.
Розвиток виробничо-транспортної зони передбачається за рахунок
неосвоєних та порушених земель вздовж залізниці.
Планується розміщення підприємств малого бізнесу в районі
вул. Докучаєва, а також в районі вул. Трикутної на територіях існуючих
підприємств, які не працюють, або ліквідовані.
На території сельбищної зони продовжують працювати підприємства, які
не потребують великих розривів від житлової забудови. Однак, на
перспективу, дані підприємства (ТОВ «Тростянецький електрозавод», ПАТ
«Тростянецьагроспецбуд», Райавтодор та ін.), гаражі (території в районі
житлової забудови по вул. Б. Хмельницького – Горького, в районі
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вул. Островського) потребують перенесення їх у виробничі зони міста та
перепрофілювання території під громадську або житлову забудову.
Зона зовнішнього транспорту представлена магістральною залізницею
зі смугою відведення, залізничною станцію, автостанцією та системою
зовнішніх автошляхів. За пропозиціями генерального плану зона
трансформується та отримує розвиток за рахунок створення розгалуженої
системи магістральних вулиць та автомобільних шляхів у південній, східній та
західній частинах міста. Для винесення транзитного руху автотранспорту
Суми-Харків з центральних вулиць міста, передбачено будівництво нової
магістральної вулиці від вул. Червоноармійської, в районі вул. Франка, по
заплавній території до залізничного переїзду на вул. Виселок Веселе, далі
вздовж магістральної залізниці по вул. Гришина на вул. Шевченка. Перетин
магістралі з залізницею передбачений по шляхопроводу. Необхідне
будівництво об’їзної дороги, частини автомобільної дороги Ромни - Липова
Долина - Лебедин - Тростянець. По м. Тростянець вона пройде від вул.
Набережна, через перспективну промислову зону далі на насипу по заплаві, по
мосту через р. Боромля та залізницю вийде на вул. Сосновий бір та примкне
до вул. Шевченка. Намічено будівництво дороги в обхід м. Тростянець, як
продовження національної автомобільної дороги Глухів-Суми-Харків.
9.4. Розвиток планувальної структури та формування просторової
композиції міста. Система центрів
Функціонально-планувальна структура міста полягає у збалансованому
розвитку природно-ландшафтного та урбанізованого каркасів. Природний
каркас виконує природоохоронну і рекреаційну функцію, а урбанізований –
соціальну і виробничу.
Раціональне та ефективне функціональне зонування та використання
територій є одним з головних завдань планування сталого розвитку
м. Тростянець. Генеральним планом міста передбачається збереження,
удосконалення та подальший розвиток історично сформованої планувальної
структури міста.
З урахуванням визначених потреб в територіях, типів житлової
забудови, перспективної житлової забезпеченості найбільш ефективним на
період реалізації генерального плану є збалансований територіальний
розвиток міста, що пропонується за рахунок більш повного освоєння
внутрішньо-міських територіальних ресурсів, освоєння територій в
західному та східному напрямках та часткової реконструкції центральної
частини міста.
Нова архітектурно-планувальна структура міста формується як
відкрита динамічна система: місто – приміська зона – район.
Динамічна планувальна модель міста передбачає гармонійне включення
до архітектурно-планувальної структури території нової житлової та
громадської забудови, формування потужного ландшафтного комплексу
північно-південному напрямку та виробничого комплексу в західному
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напрямку.
Рішення
генерального
плану
передбачають
збалансований
пропорційний розвиток територій житлової забудови, системи громадських
центрів, комерційно-ділових зон з поступовим переходом до динамічної
відкритої планувальної моделі, що при потребі, має можливість розвитку
вздовж основних планувальних осей та ландшафтно-рекреаційного
комплексу.
Формування єдиного планувального каркасу – головна мета
функціональної, планувальної, територіальної та просторової організації
міста. При цьому головні магістралі, смуга відведення залізниці виконують
функцію планувальних осей.
Головними композиційними та планувальними осями є вулиці
Червоноармійська – Горького – Шевченка – вісь північ - південь (південний
вихід – м. Полтава, північний вихід – м. Суми) та вулиці Набережна –
Півненка – Миру – Б.Хмельницького – Підлісна – Смородянська – вісь
захід-схід.
Перспективна система зелених насаджень поєднує між собою
забудовані території житлової та громадської забудови, забезпечує
просторовий зв’язок з прибережними рекреаційними зонами та
загальноміським центром. Важливим елементом планувального каркасу є
також система пішохідних шляхів, набережних та велосипедних доріжок, що
організовуються вздовж озеленених територій та формують зручні зв’язки
житлових районів з громадськими центрами, рекреаційними зонами,
установами спорту і дозвілля.
За рахунок розчленованості території міста магістральною залізницею,
р. Боромля, в межах міста виділяється три планувальні утворення: Західне,
Центральне та Східне.
Західне планувальне утворення складається з сельбищної, виробничої
та ландшафтно-рекреаційної зон.
Сельбищна зона представлена переважно кварталами садибної
забудови. Передбачається подальший її розвиток за рахунок Ділянки 4 (42,8
га), що вже надано для будівництва садибної забудови, добудови садибних
будинків на існуючих територіях,освоєння призаплавної території - Ділянки
1, 6, 7 (багатоквартирна забудова), Ділянки 2 - типа «Таун хауз», а також
реконструкції житлових кварталів в районі вулиць Миру – Татаренка –
Горького (розміщення багатоквартирної забудови).
Загальноміський центр отримує свій подальший розвиток за
рахунок території частини промислової території ВАТ «Тростянецький
комбінат хлібопродуктів», де після ревалоризації будуть розміщатися сувенірні
майстерні, виставкові комплекси, бутіки по продажу художньої продукції.
Також сюди можливо перенесення музеїв шоколаду та краєзнавчого. По
вул. Б.Хмельницького, Набережної передбачається будівництво готельних
комплексів з інформаційними туристичними центрами.
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Виробнича зона складається з територій Тростянецької шоколадної
фабрики ПАТ “Крафт Фудз Україна”, ВАТ «Тростянецький машзавод”, ТОВ
ВТФ «Тростянецька цегла», ВАТ «АТП 15946», ДП «Тростянецький лісгосп»
(склади, офіс) та ін., що входять в північно-західну промислову зону, а також
з окремо розташованих підприємств, які на перспективу будуть
перепрофільовані.
Північно-західна промислова зона трансформується та отримує
подальший розвиток шляхом створення на перспективу «Індустріального
(промислового) парку «Тростянець».
Зручний транспортний зв'язок робить цю зону привабливою для
розміщення підприємств малого та середнього бізнесу.
Крім того, в межі міста приєднується територія Цегельного заводу по
вул. Охтирська гора.
Ландшафтно-рекреаційна зона представлена заплавними територіями
річки Боромля, де передбачене будівництво системи парків та рекреаційних
зон різного функціонального призначення, створення лугопарку та парку
водних атракціонів.
Центральне планувальне утворення складається з сельбищної, виробничотранспортної та ландшафтно-рекреаційної зон.
Сельбищна зона представлена житловими кварталами садибної та
багатоквартирної забудови. В цій зоні розміщується Ділянка 3 нового
садибного будівництва з комплексом об’єктів мікрорайонного обслуговування
(крім середньої школи, яка є в межах радіусу обслуговування).
На Ділянці 3 будівництво буде здійснюватись на територіях, для яких
необхідно виконувати інженерну підготовку.
Поряд з Ділянкою3 пропонується розміщення багатофункціонального
громадського комплексу.
Ландшафтно-рекреаційна зона представлена заплавними територіями
річки Боромля,та отримує подальший розвиток за рахунок створення паркових
територій, лугопарку. Біля водних поверхонь пропонується розміщення зон
відпочинку. В районі вул. Весела пропонується будівництво рекреаційного
закладу - пансіонату для сімей з дітьми на 250 місць. В районі нової забудови
(Ділянка 3) пропонується також розмістити сезонну базу відпочинку на 70
місць.
Генеральним планом передбачений подальший розвиток виробничотранспортної зони за рахунок неосвоєних та порушених земель вздовж
залізниці, а також за рахунок існуючих підприємств, які не працюють, або
ліквідовані (в районі вул. Трикутної), а також намічається будівництво нових
міських очисних споруд за рахунок території насіннєвого заводу.
Східне планувальне утворенняскладається з сельбищої та ландшафтнорекреаційної зон.
Сельбищна зона представлена житловими кварталами садибної та
багатоквартирної забудови. Передбачається подальший її розвиток за рахунок
добудови садибних будинків на існуючих територіях, проектної Ділянки 5,
передбаченої для розміщення садибної забудови.
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На території даного утворення передбачається будівництво
Студентського містечка на базі професійного ліцею.
За інвестиційними намірами в м. Тростянець з’явиться нова форма
продуктивних сил у формі технопарку, який стимулюватиме розвиток
харчової та переробної промисловості, виробництво сухих будівельних
матеріалів, розвитку та провадження нових напрямків – електронної
промисловості та програмного забезпечення, дослідницькі центри та бізнесінкубатори.
Перспективи збільшення робочих місць в місті потребує необхідність
узгоджувати діяльність з підготовки кадрів із перспективними потребами
ринку праці.
Генпланом передбачається розвиток територій, необхідних для
розміщення закладів вищої та середньої спеціальної освіти. Ця територія –
12,0 га та існуюча територія профтехліцею – 5,3 га забезпечать потребу для
створення нових місць в системі профтехосвіти та розширення дефіцитних
спеціальностей, а також можливої передислокації частини закладів, що
знаходяться на орендованій території. В складі Студенського містечка
передбачені також спеціальні учбові заклади готельно-туристичного бізнесу,
вивчення народно-етнічних ремесел
Кількість учнів може досягти в професійному ліцеї до 0,25 тис. на
кінець розрахункового періоду.
Ландшафтно-рекреаційна зона представлена в найбільшому обсязі саме
в східному утворенні. До неї відносяться заплавні території річок Радомля та
Люджа з прилеглими масивами лісових насаджень, на яких передбачається
створення лугопарків та лісопарків, території лісового масиву
Тростянецького лісгоспу. Частина цього лісгоспу відповідно до Указу
Президента України від 27 квітня 2009 року № 273/2009 «Про створення
Гетьманського національного природного парку» буде частиною об’єкту
природно-заповідного фонду – Гетьманського національного природного
парку. Парк створено з метою збереження, відтворення і раціонального
використання типових та унікальних природних комплексів Лівобережного
лісостепу, зокрема заплави річки Ворскли, що мають важливе
природоохоронне, наукове, історико-культурне, естетичне, рекреаційне та
оздоровче значення. Парк підпорядкований Міністерству охорони
навколишнього природного середовища України. Загальна площа парку
становить 23360,1 га, на території м. Тростянець – орієнтовно 507 га (після
виконання проекту парку та винесення меж в натуру, площа буде
відкоригована).
Передбачається розміщення нових виробничих територій для малих
підприємств в районі вул. Докучаєва, а також в районі вул. Трикутної на
території існуючих підприємств, які не працюють, або ліквідовані. Частину
земель Люджанської сільської ради, площею 7.42 га (територія колишніх
комбікормового заводу та райагрохімії) та площею 14,13 га для формування
Геліпарку планується приєднати до меж міста на перспективу.
Функціонально-планувальна організація міста передбачає формування в
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межах планувальних утворень компактних житлових районів та груп житлових
кварталів.
Пропонується вдосконалення існуючої магістральної мережі та її
подальший розвиток особливо в районах нового будівництва. Виходячи з
планувальної структури, що проектується, та прогнозної інтенсивності
транспортного руху передбачено певну класифікацію вулиць:
- Магістральні вулиці:
 вул. Шевченка, Горького та Червоноармійська, що мають вихід на
основну зовнішню автодорогу;
 об’їзна для центральної частини міста вулиця Проектна 1 – Гришина;
 вул. Набережна, Леніна, Нескучанська, Пам’яті, Б. Хмельницького.
Генеральним планом передбачено значний розвиток промислової зони
по вул. Набережній. Для його обслуговування намічені магістральні вулиці
Проектна 3 та Проектна 3.1, з переважно вантажним рухом. В районі
Індустріального (промислового) парку "Тростянець" намічена вул. Проектна 5
від вул. Набережна до вул. Нескучанська.
Для обслуговування перспективного Студенського містечка на базі
Тростянецького професійного ліцею, заплановано реконструкцію та з’єднання
вулиць Глінки і Докучаєва з утворенням магістральної вулиці.
Реконструкція та подовження вул. Відродження до вул. Набережна
передбачені для зручного транспортного зв’язку нової житлової забудови на
цій території.
Житлові поселення Рупине та Смородине об'єднаються з міською
мережею та між собою магістральною вулицею Проектна 4 від примикання
вул. Чехова з вул. Зарічна до пров. Крупської і далі до вул. Лугової з
переїздом через залізницю. Забезпечення зручного зв’язку вис. Смородине з
центром міста передбачено по магістральній вулиці від вул. Підлісної до
перспективної транспортної розв’язки по вул. Гришина.
В умовах існуючої забудови необхідно розширення проїзної частини
магістральних вулиць до 9 м (дві смуги руху) з шириною в червоних лініях –
20 м. Магістральні вулиці утворюються по вулицях Лугова, Підлісна,
Хвильового, Калініна, інші.
В умовах нового будівництва для проектних магістральних вулиць
ширина проїзної частини приймається 9 м (дві смуги руху) та ширина в
червоних лініях – 25 м.
Житлові вулиці місцевого значення, що забезпечують транспортний та
пішохідний зв’язок у житлових утвореннях. Генеральним планом передбачено
реконструкцію житлових вулиць та розширення їх проїзних частин до 6 м.
Формування планувального каркасу міста є основою системи
загальноміського центру. В опорному планувальному каркасі Тростянця
система центрів формується лінійно вздовж планувальних вісей та в
містоформуючих вузлах (місця перетину магістралей). Загальноміський центр
– просторова система до складу якого входять території центрального ядра і
прилеглої центральної зони та взаємозв’язані з цим центром територій:
центрів обслуговування житлових районів, центри груп житлових кварталів.
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Загальноміський центр, в основному, сформований в межах Західного
планувального утворення та частково Центрального. Більша частина
загальноміського центру вже сформована і являє собою розвинуту зону
напрямку «північ-південь»– вул.Горького, та напрямку «схід-захід»– вул.
Миру, Б.Хмельницького. На перетині їх знаходиться ядро загальноміського
центру – історична частина міста з об’єкта загальноміського значення,
пам’ятками архітектури національного та міського значення. Генеральним
планом передбачається будівництво готельного комплексу з інформаційним
туристичним центром по вул. Б. Хмельницького, як містобудівної домінанти.
В зоні загальноміського центру (вул. Горького – Миру) передбачається
реконструкція
кварталів
малоповерхової
багатоквартирної
з а б у д о в и ,насичення об’єктами обслуговування населення, реконструкція та
ревалоризація об’єктів культурної спадщини, благоустрій існуючих паркових
територій та будівництво нових парків, які будуть його складовою частиною.
Формування центрів житлових районів передбачається в житлових
утвореннях.
Принципоморганізаціїцентрівжитловихрайоніввизначеноїхрозміщеннявтран
спортнопересадочнихвузлахжитловихрайонівтанаосновнихжитловихвулицях.Окрімц
ентрів
житлових
районів
передбачається
створення
підцентрів
обслуговування окремих груп житлових кварталів.
Спортивно – розважальна та спортивно-оздоровча діяльність, як
масовий вид дозвілля потребує розвитку спеціалізованих спортивних
центрів, спортивних парків. Генеральним планом передбачається подальший
розвиток існуючих та перспективних спортивних центрів: реконструкція
стадіону по вул. Калініна, будівництво спортивного комплексу з критим
басейном та спортивними залами поряд із стадіоном, створення водноспортивного комплексу на базі відстійника цукрозаводу, зони спортивної
рибалки на оз. Красне, спортивного парку в районі вул. Б. Хмельницького.
В межах міста формуються великі території масового відпочинку:
лугопарки та паркові території різної направленості в заплаві річки Боромля,
лісопарк – на базі лісового масиву Тростянецький лісгоспу, парк водних
атракціонів
–
на
озері, що
проектується
на
південь
від
вул. Б. Хмельницького.
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10.ТРАНСПОРТ
ЗОВНІШНІЙ ТРАНСПОРТ
На даний час м. Тростянець обслуговується залізничним і автомобільним
транспортом.
Залізничний транспорт
Через м. Тростянець проходить двопутна залізнична магістраль
напрямком Люботин - Суми. В м. Тростянець розташована станція
Смородине. За характером роботи станція є вантажопасажирською, об’ємом
робіт, що виконуються, відносяться до І класу.
Станція Смородине Південної залізниці має 4 станційних шляхи, в тому
числі: 2 - головних та 2 - приймально-відправних. До них примикають 14
під’їзних не загального користування вузької колії, що належали цукровому
заводу, Тростянецькому ДОКу, ДП «Ворскла» хлібозаводу «Залізничник»,
шоколадній фабриці ПАТ «Крафт Фудз Україна», ДП «Тростянецький
лісгосп» і т.і. Станція обладнана пасажирським вокзалом, однією високою 2ма низькими пасажирськими платформами, високою відкритою вантажною
платформою, вантажним двором.
На проектний період передбачено підвищення оснащення залізничної
станції Смородине вантажно-розвантажувальними механізмами за рахунок
вдосконалення існуючої матеріально-технічної бази.
Автобусний транспорт
Місто Тростянець пов’язане з іншими містами та обласним центром
транзитними міжміськими і приміськими маршрутами.
В місті розташований автовокзал ІІ класу поблизу залізничного вокзалу.
В складі автовокзалу є зал очікування місткістю 100 осіб. Пристанційна
територія складає 222 кв.м, на ній розташована адміністративна будівля 675
кв.м.
Пасажирські та вантажні перевезення обслуговуються Тростянецьким
АТП- 15946, яке розташоване в західній частині міста на вул. Набережній, 33.
Площа території АТП 2,4 га.
Таблиця 10.1
Характеристика роботи автостанції Тростянець
№
п.п
1

1

Найменування робіт

2010 рік

2011 рік

2

3

4

96

94

Середньодобове відправлення автобусів
Всього:
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2

3

4

в тому числі:
- міжміських
- приміських
- транзитних
Відправлення пасажирів за рік (тис.чол)
всього:
в тому числі:
Міжміських
в т.ч. транзитних
Приміських
Відправлено пасажирів за місяць (тис.чол.)
всього:
в тому числі:
міжміських
в т.ч. транзитних
приміських
Автобуси яких підприємств працюють на
маршрутах місцевого формування:

3
6
87

4
4
86

102,8

96,1

85,6
70,6
17,2

85,0
73,1
11,1

8,6

8,0

7,2
7,1
5,9
6.1
1,4
1,0
ПрАТ Тростянецьке АТП 15946;
ФОП Віннікова Т.П.;
ФОП Шинкаренко В.І.

В межах міста шляхи руху транзитного транспорту співпадають з
маршрутами приміських та міських автобусів, особливо в центральній частині
міста.
З метою забезпечення комфортабельних умов перевезення пасажирів на
міжміських та приміських автобусних маршрутах слід поповнювати парк
рухомого складу новими удосконаленими типами автобусів.
Автомобільні дороги
Автомобільний транспорт для м. Тростянець має велике значення в
забезпеченні зовнішніх вантажних і пасажирських перевезень.
Зовнішні зв’язки здійснюються по автодорозі національного значення
Н12 Суми-Полтава, ІІ категорії Харків - Суми - Глухів, яка проходить по
основним центральним вулицям міста з півночі на південь. В північній
частині міста траса проходить по шляхопроводу через залізничну магістраль.
Шляхопровід через залізницю капітально відремонтовано, проведено
капітальний ремонт мосту на 56км автодороги Суми-Полтава по вул.
Шевченка, проводився поточний ремонт мосту на 59 км по вул. Горького.
Ширина проїзної частини автодороги в межах міста складає 9-14 м,
інтенсивність руху 8-10 тис. автомобілів за добу.
До складу автодорожнього вузлу міста входять також дорога
територіального значення Т 1913 Лебедин - Мезенівка і місцевого значення ІV
категорії – Тростянець - Солдатське, Тростянець - Мащанка, Тростянець Машкове. Цими автодорогами здійснюється повсякденний транспортний
зв’язок районного центру з іншими населеними пунктами.
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Основний в’їзд - виїзд з міста здійснюється магістральними вулицями
Шевченка, Горького, Червоноармійська, Набережна, Леніна. Ширина проїзної
частини вказаних доріг 6-14 м.
Автодорога на Смородине перетинається із залізницю у напрямку
Люботин - Суми в одному рівні, пропускна здатність дороги незначна.
Проектні рішення
Важливою задачею в розвитку зовнішнього транспорту м. Тростянець є
організація руху транзитних транспортних потоків в обхід міста. Інститут
НДПІ Містобудування на даний час розробляє "Схему районного планування
Сумської області", в якій намічено будівництво обхідної дороги
національного значення м. Тростянець, протяжністю 25 км. У зв’язку з
відсутністю фінансування і складних питань землекористування будівництво
об’їзної дороги намічено за розрахунковий період.
Для винесення транзитного руху автотранспорту Суми-Харків з
центральних вулиць міста, Генеральним планом передбачено будівництво
нової магістральної вулиці. Вона намічена від вул. Червоноармійської, в
районі вул. Франка, по заплавній території до залізничного переїзду на вул.
Підлісна, далі вздовж магістральної залізниці по вул. Гришина вийде на вул.
Шевченка. Перетин магістралі із залізницею передбачений по шляхопроводу.
Ширина проїзної частини вулиці намічена 9 м в дві смуги руху.
Генеральним планом першочергово передбачено будівництво об’їзної
дороги, частини автомобільної дороги Ромни - Липова Долина - Лебедин Тростянець. По м. Тростянець вона пройде від вул. Набережна, через
перспективну промислову зону далі на насипу по заплаві, по мосту через
р. Боромля та залізницю вийде на вул. Сосновий бір та примкне до вул.
Шевченка.
МІСЬКИЙ ТРАНСПОРТ
Вулична мережа
Магістральна мережа м. Тростянець має чітко виражені напрямки на
північ, південь, схід, захід, які переходять до зовнішніх автодоріг
національного і місцевого значення та пов’язують місто з основними
напрямками на Суми, Охтирку, Лебедин і Мезенівку.
На сьогоднішній день немає чіткої класифікації вуличної мережі м.
Тростянець. Роль магістральних вулиць виконують вулиці Шевченка,
Горького, Червоноармійська, які проходять через центр міста, а також вулиці
Набережна, Леніна, Б. Хмельницького і Смородинська, що пов’язують місто з
зовнішніми автодорогами.
Житлові вулиці і проїзди міста мають переважно щебеневе покриття та
ширину проїзної частини від 3 м до 7 м.
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Таблиця 10.2
Загальна характеристик вуличної мережі міста
Довжина, км
№
1

1
2
3
4

Тип вулиць
2

Магістральна вулиця
(частина національної
дороги)
Магістральні вулиці
Житлові вулиці
Проїзди

Існуючі

Ширина
проїзної Тип покриття
частини, м

3

4

5

6,2

6-14

Асфальт

13,3
101,0
10,1

7-9
4-7
3-5

Асфальт
Переважно
щебеневе

Магістральні вулиці пов’язують всі житлові та промислові райони між
собою, а також з центром міста, зоною відпочинку та забезпечують зовнішні
зв’язки.
В м. Тростянець налічується 3 залізничних переїзди.
Основна кількість штучних споруд розташовані на частині національній
дороги, яка проходить через м. Тростянець. Зокрема, мостів – 5, шляхопровід
–1. По місту взагалі налічується 23 мости та штучні водопропускні споруди.
Згідно з висновками обстежень, на даний час планується проведення
капітального ремонту мосту на 61км національної автодороги. Інші мости
перебувають у задовільному стані.
Проектні рішення
Мережа вулиць і доріг м. Тростянець проектується як єдина система з
урахуванням зовнішніх автомобільних доріг, функціонального призначення
окремих вулиць,
інтенсивності транспортного і пішохідного руху,
планувальної організації території та характеру забудови, вимог охорони
навколишнього середовища. У складі вулиць і доріг виділяються вулиці
магістрального й місцевого значення.
Рішеннями Генерального плану пропонується зберегти принципову
систему вулиць і проїздів, що склалися.
Основою перспективної вуличної мережі міста стануть:
- головна вісь міста - магістральні вулиці Шевченко, Горького та
Червоноармійська, що мають вихід на основну зовнішню автодорогу;
- об’їзна для центральної частини міста вулиця Проектна 1 - Гришина;
- магістральні вулиці схід-захід - Набережна, Леніна, Нескучанська,
Пам’яті, Б. Хмельницького;
- житлові вулиці місцевого значення, що забезпечують транспортний та
пішохідний зв’язок у житлових утвореннях.
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Генеральним планом передбачено значний розвиток промислової зони по
вул. Набережній. Для його обслуговування намічені магістральні вулиці
Проектна 3 та Проектна 3.1 загальною протяжністю 2,7 км, з переважно
вантажним рухом. По промисловому парку "Тростянець" намічена вул.
Проектна 5 (0,9 км) від вул. Набережна до вул. Нескучанська.
Для обслуговування перспективного Тростянецького професійного ліцею,
в складі якого передбачені спеціальні учбові заклади готельно-туристичного
бізнесу, вивчення народно-етнічних ремесел, намічено реконструкцію та
з’єднання вулиць Глінки і Докучаєва з утворенням магістральної вулиці
довжиною 1,8 км.
Реконструкція (0,4 км) та подовження (0,5 км) вул. Відродження до вул.
Набережна передбачене для зручного транспортного зв’язку нової житлової
забудови на цій території.
Житлові поселення Рупине та Смородине об'єднаються з міською
мережею та між собою магістральною вулицею Проектна 4 від примикання
вул. Чехова з вул. Зарічна до пров. Крупської і далі до вул. Лугової з
переїздом через залізницю - 2,5 км. Забезпечення зручного зв’язку с.
Смородине з центром міста передбачено по магістральній вулиці від вул.
Підлісна до перспективної транспортної розв’язки по вул. Гришина.
В районах садибної забудови, для забезпечення пішохідної доступності
до найближчих зупинок пасажирського транспорту 800 м, передбачено
реконструкцію37км вулиць з можливістю організації руху автобусів. В умовах
існуючої забудови необхідно розширення проїзної частини магістральних
вулиць до 9 м (дві смуги руху) з шириною в червоних лініях – 20 м.
Магістральні дороги утворюються по вулицях Лугова, Підлісна, Хвильового,
Калініна, інші.
В умовах нового будівництва для проектних магістральних вулиць
ширина проїзної частини приймається 9 м (дві смуги руху) та ширина в
червоних лініях – 25 м.
Таблиця 10.3
Загальна характеристика магістральної вуличної мережі
№

Назва вулиці

1

2

1
2
3
1
2
3
4
5
6

Довжина, км
Мости,
Існуюча,
шляхопроводи,
Проектна
(реконструкція)
одиниць
3

4

Магістральна вулиця (частина національної дороги)
вул.Червоноармійська-Горького-Шевченка
7,1
вул. Гришина
2,5
Проектна 1
2,2
Магістральні вулиці
вул. Гаївська - Сосновий Бір
1,5
вул. Глінки - вул. Докучаєва
1,8
пров. Трикутна
0,8
вул. Леніна
2,8
вул. Набережна
3,4
вул. Відродження
0,8
0,2

5

2

1

1

126

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

вул. Калініна
вул. Нескучанська
вул. Південна
вул. Миру
вул. Татаренка
вул. Пам’яті
вул. Хвильового
вул. Б. Хмельницького
вул. Зарічна
вул. Чехова
вул. Лугова
вул. Підлісна
вул. Проектна 2 - вздовж р. Боромля
поєднує вул. Горького - вул. Набережна
вул. Проектна 3 - в промисловій зоні по
вул. Набережна
вул. Проектна 3.1 - в промисловій зоні по
вул. Набережна
вул. Проектна 4 - від примикання вул.
Чехова з вул. Зарічна до пров. Крупської
вул. Проектна 5
вул. Проектна 6

25 вул. Проектна 7
Всього:
Житлові вулиці

1,1
2,2
0,7
0,9
0,7
1,5
0,9
1,6
2,6
0,6
1,8
2,3

1

0,4
2,3
0,4
2,5

1

0,9
1,1
1,8
37,6

11,8
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130,4

6

Загальна протяжність магістральної мережі м. Тростянець
складатиме - 49,4 км.
Генеральним планом передбачено реконструкцію житлових вулиць та
розширення їх проїзних частин до 6 м.
Щільність магістральної вуличної мережі по м. Тростянець
складатиме - 1,6 км/км2.
Трасування вуличної мережі м. Тростянець показано на "Схемі вуличнодорожньої мережі, міського та зовнішнього транспорту".
Легковий транспорт
Станом на 01.01.2013 р. в м. Тростянець зареєстровано транспортних
засобів в кількості 4640 одиниці, з них:
1. Автобуси
- 38 од.
2. Вантажний
- 421 од.
3. Легковий
- 2890 од.
4. Мопеди
- 451 од.
5. Мотоцикли
- 451 од.
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6. Напівпричіпи
7. Причіпи

- 25 од.
- 352 од.

Більшість транспортних засобів знаходяться у власності громадян
м. Тростянець, які зберігаються на присадибних ділянках і на територіях
приватних підприємств.
Виходячи з нормативного рівня автомобілізації на етап 15-20 років 200
легкових автомобілів на 1000 жителів для м. Тростянець очікувана кількість
легкових автомобілів складатиме 4 200 одиниць.
Місця постійного зберігання автомобілів мешканців садибної забудови
здійснюється на присадибних ділянках.
Зберігання
індивідуальних
легкових
автомобілів
мешканців
багатоквартирної забудови передбачено в боксових гаражах та на відкритих
автостоянках.
На даний час на території м. Тростянець розташовані два гаражних
масиви: за житловою забудовою по вул. Островського та вздовж вул.
Набережна, місткістю відповідно 290 та 150 гаражів.
Для забезпечення необхідної кількості місць зберігання автомобілів
населення блокованої та багатоквартирної забудови (5,47 тис. чол.) проектом
передбачено розширення існуючих, будівництво нових гаражних масивів та
автостоянок. Їх загальна місткість складатиме 1100 машино-місць.
Розміщення та місткість гаражних масивів приведені в таблиці 10.4.
Таблиця 10.4
Місця постійного зберігання автотранспорту
№

Розташування та назва гаражних
масивів

Площа ділянки,
кв.м

Кількість
машино-місць

1

2

3

4

1

Вул. Набережна (перспективні)

71140

2032

2

Вул. Набережна (перспективні)

19195

548

3

Біля залізниці (перспективні)

18986

543

4

Вул. Островського (існуючі)

10131

290

119452

3413

Всього:

На територіях громадських центрів, біля об’єктів масового відвідування
та установах громадського обслуговування слід передбачати місця
тимчасового зберігання автотранспорту. Розрахунок необхідної кількості
машино-місць наведено в таблиці 10.5.
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Таблиця 10.5
Розрахунок кількості місць тимчасового зберігання легкових автомобілів
для установ та підприємств громадського обслуговування населення
№

Найменування
об'єкту

1

2

Одиниця
виміру

Проектна
потужність

Прийнятий
норматив
забезпечення

Необхідна
кількість
маш-місць

3

4

5

6

ліжок

200

20

відв. в зміну

480

10 на 100 ліжок
10 на 500 відв.в
зміну

місць

288

6 на 100 місць

17

місць

1300

10 на 100 місць
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5 Підприємства торгівлі

м.кв. торг.
площі

10963

6 Ринкові комплекси

торг. місць

500

місць

880

роб. місць

257

місць

103,0

5 на 100
працюючих
10 на 100 місць

прац.

17,0

15 на 100 прац.

1 Лікарні
2 Поліклініки
Фізкультурноспортивні споруди
Кінотеатри. Клубні
4
установи
3

Підприємства громадського харчування
Підприємства побуто8
вого обслуговування
9 Готелі
Установи управління,
10
фінансова діяльність
Всього тисяч
машино-місць:
7

1 на 100 кв.м.
торг. площі
15 на 50 торг.
місць
8 на 100 місць

10

110
150
70
13
11
3
534

В промислових і комунально-складських районах передбачається
тимчасове зберігання особистих автомобілів працюючих. Загальна потреба в
місцях паркування визначається з середньої забезпеченості 5 машино-місць
на одного працюючого та складатиме 553 машино-місць.
Таблиця 10.6
Розрахунок кількості місць тимчасового зберігання легкових автомобілів
для працюючих на підприємствах
№

1
2
3
4

Назва підприємств
Тростянецька шоколадна фабрика ЗАТ “Крафт Фудз
Україна”
ВАТ «Тростянецький машзавод”
ТОВ «Тростянецький електрозавод»
ВАТ «Хлібозавод Залізничник»

Чисельність
зайнятих,
чол.

Необхідна
кількість
маш.-місць

1400

70

200
100
120

10
5
6

129

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

ТОВ «Дека-хліб»
ТОВ «Тростянецька цегла»
Тростянецький держлісгосп
Цукровий завод
(промзона в районі вул. Набережної)
Молокопереробний комплекс
(промзона в районі вул. Набережної)
Меланжовий завод
(промзона в районі вул. Набережної)
Комбікормовий завод ( вул. Леніна)
Будівництво птахофабрики (за межами міста )
Сміттєпереробний завод (за межами міста)
Підприємства легкої пр-ті (промзона в районі
вул.Набережної)
Підприємства деревообробної пр-ті ділянки по вул.
Докучаєва)
Підприємства харчової промисловості (промзона в
районі вул. Набережної)
Машинобудування (промзона в районі вул.
Набережної)
Цегельний завод
Холодильно-складський комплекс (ділянка по вул.
Виселок Веселе)
Індустріальний (промисловий) парк «Тростянець»
Всього:

70
40
370

3
2
18

100

5

70

3

45

2

50
70
10

2
3
1

800

40

45

2

600

30

1900

95

50

2

20

1

5000
11060

250
478

Загальна кількість місць тимчасового зберігання автомобілів по місту
складатиме 1087 машино-місць.
В межах м. Тростянець розташовані 4 автозаправні станції вздовж
автодороги Національного значення загальною потужністю 14 колонок.
Таблиця 10.7
№ п/п

Адреса розташування АЗС

Потужність АЗС (кількість
колонок)

1

2

3

1
2

вул. Шевченка, 142 а
вул. Шевченка, 25 а

4
1

3

вул. Горького, 55 а

4

4

вул. Горького, 56 б

5

Всього:

14

Запланован е будівництво по вул. Набережна (коло рику), Горького
(навпроти «Маршал»), Шевченка (навпроти «Надєжди»).
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Пасажирський транспорт
Пасажирські перевезення по місту здійснюється 9 маршрутами, які
забезпечені 12 зупинками, що утримуються у належному технічному та
естетичному стані. Встановлені дорожні знаки, виконані заїзні «кишені»,
встановлені графіки руху маршрутних транспортних засобів. Характеристика
автобусних маршрутів наведена в таблиці 10.8.
Проектом передбачається благоустрій та організація нових місць
відпочинку, реконструкція існуючих магістральних вулиць та доріг. Все це
збільшить транспортну рухомість жителів та об’єм пасажироперевезень
громадського транспорту, відбудеться розвиток мережі міського транспорту.
Автобусні маршрути зв’яжуть житлові утворення з промисловими
ділянками, центром міста, залізничним вокзалом, автостанцією, ринком,
місцями відпочинку.
Таблиця 10.8
№ Маршрута

Кінцеві зупинки

Перевізники

1

2

3

1
2
3

з.ст. Смородине, з.п. Радомля
п. Гай ЦРЛ
в. Зарічне ЦРЛ Вокзал

ПП Марченко О.В.
ПП Тітов А.О.
ПП Тітов А.О.

4

Вокзал ЦРЛ

6
7

Хлібозавод РСС Вокзал ЦРЛ
Хлібозавод РСС Вокзал ЦРЛ

8

в. Зарічне п. Гай

9

Радомля Перекалки

ВАТ «Тростянецьке АТП 15946»

10
11

Вокзал ЦРЛ
Вокзал ч/з вул. Татаренка ЦРЛ

ВАТ «Тростянецьке АТП 15946»
КП «Тростянецькомунсервіс»

ВАТ «Тростянецьке АТП 15946»
ПП Коломак М.І
ПП Марченко О.В.
ПП Тітов А.О.

Протяжність автобусних ліній по вісі вулиць складає 15,5 км; сумарна
протяжність маршрутів - 70 км; об’єм перевезень пасажирів автобусом
складає 1,5 тис. пасажирів за добу.
Тривалість рейсів автобусів складає 25-30 хвилин. На маршруті
працюють по одному автобусу.
В зв’язку з великим інтервалом руху внутрішньоміського транспорту в
місті розвинуто велосипедний та пішохідний рух. Недостатня кількість на
вулицях міста елементів благоустрою та тротуарів часто призводить до руху
велосипедистів та пішоходів по проїзній частині.
Проектні рішення
Генеральним планом намічається будівництво нових житлових районів,
розміщення загальноміських громадських центрів, розвиток промисловості.
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Проектом передбачається благоустрій та організація нових місць відпочинку,
реконструкція існуючих та будівництво нових магістральних і житлових
вулиць. Все це збільшить транспортну рухомість жителів та об’єм
пасажироперевезень громадського транспорту, відбудеться розвиток мережі
міського транспорту.
Автобусні маршрути зв’яжуть житлові утворення з промисловими
ділянками, центром міста, залізничним вокзалом, автостанцією, місцями
відпочинку.
Рух громадського транспорту передбачений по всій магістральній мережі
міста. Основними вулицями з масовим пасажирським транспортом будуть:
вулиці Червоноармійська, Горького, Шевченка, Гришина, Набережна,
Пам’яті, Б. Хмельницького, та інші.
Таблиця 10.9
Основні показники транспортного обслуговування населення
№
1

1
2
3
4
5
6
7

Назва

Одиниця виміру

Потужність

2

3

4

км

37

км/км2
поїздок за рік на
одного жителя
км

1,5
100

тис. пасажирів/доба

5,2

тис.пас.км/доба

19,3

одиниць

10

Протяжність автобусних ліній по вісі
вулиць
Щільність транспортної мережі
Рухомість населення на громадському
транспорті складатиме
Середня дальність поїздок
Об’єм перевезень пасажирів
автобусом
Робота транспорту
Кількість автобусів (середньої
місткості)

3,7

Вантажний транспорт
В зв’язку з розвитком існуючих та будівництвом нових промислових
підприємств, розширенням об’єму житлового будівництва, зростанням
численності населення міста зростають перевозки промислових, будівельних
та інших вантажів.
Загальний об’єм вантажних перевезень визначається на підставі
орієнтовної норми на одного мешканця за рік. Прийнята норма
вантажоперевезень на одного мешканця на рік – 40 тонн. Виходячи з того,
об’єми перевезення за рік складатиме 825,2 тисяч тонн на рік. (Потужність
шоколадної фабрики ПАТ «Крафт Фудз Україна» на перспективу складає
1600 тонн в рік, що у два рази перевищує заплановані обсяги перевезень).
Для обслуговування внутрішньоміських перевезень необхідно 70
вантажних автомашин.
Генеральним планом передбачено розміщення вантажного АТП по вул.
Набережній. На території АТП намічений логістичний центр, тимчасове
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зберігання та технічне обслуговування
використовуються на промпідприємствах.

вантажних

автомобілів,

що

Повітряний транспорт
На північному-сході від м. Тростянець, на подовжені вул. Леніна
передбачено розташування геліпорту. Це - невеликий аеропорт, призначений
для обслуговування виключно вертольотів.
На території геліпорту намічено два вертолітних майданчики розміром
50х50 м, а також заправка, освітлення, вітропоказчик та ангари.
Таблиця 10.10
Орієнтовні обсяги робіт та вартість будівництва основних
транспортних об’єктів
№
1

1

2
3
4
5
6
7
8

Назва об’єкту

Потужність

Орієнтовна вартість
будівництва, млн.
грн.

2

3

4

4,7 км

34,5

2,2 км

22

2,5 км
1 транспортна
розв’язка

12,5

7,1 км

21,3

28 км
9,6 км
90,3 км
40,1 км

140
48
270,9
120,3

660 гаражів

33

2 вертолітних
майданчики

2,4

Вул. Проектна 1 - об’їзна вулиця центральної
частини міста, в тому числі:
- нове будівництво-від вул. Червоноармійської
до залізничного переїзду
- реконструкція вул. Гришина
Транспортна розв’язка в різних рівнях на
перетині вул. Проектна 1 та залізниці
Реконструкція вул.ЧервоноармійськаГорького-Шевченка
Реконструкція існуючої магістральної мережі
Будівництво нової магістральної мережі
Реконструкція існуючих житлових вулиць
Будівництво нових житлових вулиць
Будівництво гаражів для постійного
зберігання автомобілів

9 Геліпорт
Всього:

150

820,4

В цілому по місту виявлено основні проблеми:
1. Магістральна залізниця має три переїзди з міськими вулицями в
одному рівні.
2. Автодорога державного значення проходить по місту та його
центральній частині. До автодороги примикає багато місцевих вулиць.
3. Рух транзитного та вантажного транспорту відбувається через центр
міста.
4. Більшість мостів міста перебувають у незадовільному стані.
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5. Відсутність достатньої кількості обладнаних доріг, немає чіткого
виділеної магістральної та вуличної мережі.
6. Недостатня кількість на вулицях міста елементів благоустрою та
тротуарів.
7. Пішохідна доступність до автобусних зупинок в середньому перевищує
1,5 км.
Для вирішення зазначених
проблем
пропонуються наступні
загальноміські заходи:
1. Будівництво шляхопроводів та розв’язок в різних рівнях на перетині
вулиць та залізниці.
2. Будівництво обхідної дороги національного значення, розвантаження
міської вуличної мережі від транзитних транспортних потоків.
3. Збільшення протяжності магістральної вуличної мережі.
4. Реконструкція існуючих та будівництво нових вулиць.
5. Збільшення щільності автобусної мережі.
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11. ІНЖЕНЕРНА ІНФРАСТРУКТУРА
11.1. Водопостачання
Існуючий стан.
Характеристика існуючого стану водопостачання м. Тростянець наведена
на підставі звітних даних комунального підприємства Тростянецької міської
ради
«Тростянецькомунсервіс»,
інформацій
міської
санітарно
епідеміологічної станції.
При розробці рішень по розвитку систем водопостачання використані
наступні матеріали:
- Генеральний план м. Тростянець, виконаний у 1991 р.;
- Пропозиції по технічним заходам по КП «Тростянецькомунсервіс»;
- Проект «Оптимізація та реконструкція мереж водопостачання м.
Тростянець»;
- Районна програма «Питна вода України» м. Тростянець на 2006-2020
рр.
Джерелом водопостачання є підземні води. Підземні джерела відносяться
до
палеоцен–верхньокрейдяного,
сеноман-нижньокрейдяного,
соценолігоценового та бучаксько-канівського водоносних горизонтів.
Оцінені запаси підземних вод по водоносним горизонтам складають:
- по бучаксько-канівському горизонту - 3000 м3/добу;
- по палеоцен–верхокрейдяному горизонту - 17700 м3/добу;
- сеноман-нижньокрейдяному водоносному горизонту- 21000 м3/добу.
Таким чином, відповідно до даних КП «Тростянецькомунсервіс» сумарно
оцінені запаси складають 41700 м3/добу.
Існуюче водопостачання м. Тростянець здійснюється централізованим
комунальним водопроводом та відомчими мережами водопроводу
промислових підприємств міста.
Комунальний водопровід.
Встановлена виробнича потужність водопроводу складає 2,8
3
тис.м /добу, фактично подано води в мережу за 2011 рік з власних водозаборів
440 тис.м3, з них відпущено споживачам 320 тис.м3 (в тому числі населенню 173 тис.м3, підприємствам, установам, організаціям - 147 тис.м3), технічні
втрати води складають 120 тис.м3, тобто біля 30 %.
Питоме водоспоживання з комунального водопроводу складає – 100
л/добу на чоловіка.
Водопостачання м. Тростянець здійснюється за рахунок експлуатації
підземних вод на 5-и ділянках КП «Тростянецькомунсервіс».
Ділянка № 1. Ділянка розташована в північно-західній частині міста по
вул. Фурманова на правому березі р. Боромля, на схилах плато з відміткою
145 м, і складається з 2-х артсвердловин. Відстань між свердловинами 50м.
Свердловина №1 (дебіт - 20л/с) – глибиною 800м, із забором води з сеноман135

нижньокрейдяного водоносного горизонту. Свердловина №2 (дебіт - 18,8л/с)–
глибиною 126м, із забором води з палеоцен-верхньокрейдяного водоносного
горизонту.
Ділянка № 2. Ділянка розташована в центральній частині міста по вул.
Татаренка на правому березі р. Боромля, в її заплаві на відмітці 115-119 м і
складається з 3-х артсвердловин. Відстань між свердловинами 50м.
Свердловина №1 (дебіт - 2,22л/с) – глибиною 87м, свердловина №2 (дебіт 2,78л/с) – глибиною 87 м та свердловина №3 (дебіт - 16,7л/с) – глибиною 120
м, із забором води з палеоцен-верхньокрейдяного водоносного горизонту,
знаходяться в робочому стані.
Ділянка № 3. Ділянка розташована в північно-східній частині міста по
вул. Разіна на лівому березі р. Боромля, на схилах плато з відміткою 172 м і
складається з 2-х артсвердловин. Відстань між свердловинами 50м.
Свердловина №1 (дебіт - 14л/с) – глибиною 800м, із забором води з сеноманнижньокрейдяного водоносного горизонту. Свердловина №2 (дебіт - 4,17л/с) –
глибиною 100м, розташована на бучаксько-канівському водоносному
горизонті.
Ділянка № 4. Ділянка розташована в північно-західній частині міста у
висилку Гай на лівому березі р. Боромля, на схилах плато з відміткою 143 м і
складається з 1-ї артсвердловини (дебіт – 2,77л/с) глибиною 127м, із забором
води з палеоцен-верхньокрейдяного водоносного горизонту.
Ділянка № 5. Ділянка розташована в північно-західній частині міста по
вул. Шевченка на лівому березі р. Боромля, в заплаві річки з відмітко 122м і
складається з 1-ї артсвердловини (дебіт – 4,72л/с) глибиною 100м, із забором
води з палеоцен-верхньокрейдяного водоносного горизонту.
На всіх ділянках І пояс санітарної охорони витриманий.
Водоочисні споруди на ділянках водозаборів відсутні. Подача води зі
свердловин відбувається напряму до водопровідної мережі. Необхідний тиск
та витрати у системі водопроводу підтримується насосами артезіанських
свердловин. РЧВ відсутні, що не дає можливість зберігати пожежний запас
води, а також призводить до використання більш потужних артезіанських
насосів.
Вода артсвердловин відповідає ДСанПіНу 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги
до води питної призначеною до споживання людиною» (відповідно до даних
КП «Тростянецькомунсервіс»). Але технічний стан комунального
водопроводу незадовільний, що призводить до забруднення питної води.
Основною проблемою забруднення питної води є зношеність водопровідних
труб, часті аварії на водогонах.
Одиночна протяжність мереж комунального водопроводу станом на
кінець 2011 року становить:
– водоводів – 0,5 км;
– вуличної водопровідної мережі – 33,9км, в тому числі в
незадовільному та аварійному стані – 12,3км;
– внутрішньоквартальні та внутрішньодворові мережі – 4,7км, в
тому числі в незадовільному та аварійному стані – 1,5км.
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Централізована система господарсько-протипожежного водопроводу –
кільцева, низького тиску, має протипожежні гідранти, а також арматуру для
аварійного відключення ділянок мережі. Кожна ділянка водозаборів має
власну кільцеву мережу водопроводу і між собою не мають з’єднання.
Кільцювання існує тільки між водозабором №1 по вул. Фурманова та №2
«Центральним»
Обладнання житлового фонду мережами комунального водопроводу
станом на 01.01.2012 р. становить 56,8%.
Водопостачання промислових підприємств виконується відомчими
артезіанськими водозаборами, загальна витрата складає 161 м3/добу (згідно з
даними Тростянецької районної СЕС). Одночасно вони постачають воду до
прилеглих житлових будинків, які були раніше відомчими, що знаходяться чи
знаходилися на балансі цих підприємств. До таких належать водозабори:
залізничної станції Смородине,
ПАТ «Крафт Фудз Україна», ДП
«Тростянецький лісгосп», заводу мінеральних вод (ЗАТ «Фаворит»),
насіннєвого заводу, ВАТ «Тростянецький комбінат хлібопродуктів», ТДВ
«МіНаз», ТОВ ВТФ «Тростянецька цегла», ТОВ «Агроспецбуд».
Поверхневі водозабори в місті відсутні.
Основі проблеми водопостачання:
значні витрати і нераціональне використання води питної якості.
Незадовільний стан мереж призводить до втрат води, що досягає 30% від
загального обсягу подачі її у мережі;
недостатній розвиток системи обліку витрат води. Відсутність водомірів
веде до значних втрат у житловому фонді;
система магістральної, вуличної мережі не забезпечує подачу води в
деякі райони міста: в районі вул. Зарічної, Жовтнева, Буденого,
Пролетарська, Енгельса, вис. Радомля, вис. Смородино, вис. Нескучне,
район між вул. Пушкіна та Нахімова та інші;
значно віддалені райони від центральної частини міста (вис. Нескучне,
вис. Смородине) не мають водозабезпечення без будівництва нових
водозаборів;
Наявність АСУ на водозаборах та їх вплив на роботу мереж;
на ділянках водозаборів відсутні НС ІІ підйому з РЧВ. Це не дає
можливості зберігати пожежний запас води, регулювати погодинний
графік роботи водопровідних насосних станцій та системи вуличних
мереж, збільшити подачу води у максимальні години водоспоживання,
встановлення необхідного тиску у водопровідній мережі міста.
Проектні рішення.
Розрахунок перспективного водоспоживання населенням м. Тростянець
на етап 15-20 років виконаний у відповідності з ДБН 360-92*, з
використанням діючих питомих норм водоспоживання.
На цей період питомі норми господарсько-питного водоспоживання
населенням, яке проживає в багатоповерховій забудові, обладнаній
водопроводом, каналізацією та централізованим гарячим водопостачанням,
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прийняті - 290 л/добу на одного мешканця; у забудові, обладнаній
водопроводом, каналізацією та місцевими водонагрівачами - 210 л/добу на
одного мешканця.
Враховуючи умови життя населення, режим роботи підприємств,
ступінь благоустрою будівель, зміну водоспоживання за порами року та
днями тижня, прийняті коефіцієнти добової нерівномірності: Кдоб.макс=1,1;
Кдоб. мін=0,7.
Необлічені витрати води, які включають і витрати води на розвиток
містобудівної бази, прийняті в розмірі 10% від об’єму води на господарськопитні потреби населення (ДБН 360-92**, табл. 8.1, прим. 2).
Витрати води на полив тротуарів і зелених насаджень прийняті в розмірі
45 л/добу на одного мешканця (ДБН 360-92**, табл. 8.2, прим.) з урахуванням
коефіцієнту неодночасності поливу (К=0,5).
Кількість одночасних пожеж і витрати води на гасіння однієї пожежі
прийняті у відповідності з СНиП 2.04.02-84 (табл 5; прим. 5) в залежності від
кількості населення в місті, поверховості забудови та її об’ємів, при умові
гасіння пожежі на протязі 3-х годин. Протипожежна потреба у воді складає:
при двох розрахункових пожежах для населення по 15л/с - зовнішнє, 2×2,5 л/с
– внутрішнє і складе 378м3.
Нормативний термін відновлення протипожежного запасу води - 24
години забезпечується при знижені подачі води на інші потреби на 3%, що не
перевищує допустимих показників згідно СНиП 2.04.02-84 п. 2.25.
Водоспоживання промислових підприємств прийнято орієнтовно, у
зв’язку зі складністю прогнозування виробництва промислової продукції, та
визначено на підставі аналізу існуючого об’єму водоспоживання та раніше
розроблених проектів. Наведені об’єми підлягають уточненню під час
розроблення галузевих схем.
Розрахунок обсягів водоспоживання по місту вказано в таблиці 11.1.1.
Таблиця 11.1.1
Розрахунок обсягів водоспоживання по місту
Об’єм, тис. м3/добу

№
діл.

Планувальні зони

Середня
доба

1

2

3

4

5

1

Госп.-питні потреби

5,26

6,07

3,69

2

Промисловість (вода питної якості):

6,3

6,3

6,3

2.1

- з міського водопроводу

4,3

4,3

4,3

2,0

2,0

2,0

0,47

0,47

0,47

12,03

12,84

10,46

2.2
3
4

- з локальних систем
Полив міської території і зелених
насаджень
Всього по місту Тростянець

Максимальна Мінімальна
доба
доба

138

Об’єм, тис. м3/добу

№
діл.

Планувальні зони

Середня
доба

1

2

3

4

5

Всього по місту води питної якості,

11,56

12,37

9,99

в т.ч. з міського водопроводу

9,56

10,37

7,99

5

Максимальна Мінімальна
доба
доба

Примітки:
1. Питомі показники водоспоживання і водовідведення, прийняті за Державними
будівельними нормами містобудування ДБН 360-92**, СНиП 2.04.02-84, СНиП 2.04.01-85.
2. Водоспоживання промислових підприємств прийнято орієнтовно, у зв’язку зі складністю
прогнозування виробництва промислової продукції, та визначено на підставі аналізу існуючого
об’єму водоспоживання та раніше розроблених проектів. Наведені об’єми підлягають уточненню
під час розроблення галузевих схем.
3. Протипожежна потреба у воді складає: при двох розрахункових пожежах для населення по
15л/с – зовнішнє, 2×2,5 л/с – внутрішнє і складе 378м3. Протипожежний запас води кожної зони
впливу насосної станції визначається на стадії розробки спеціалізованої схеми відповідно до
розрахункової чисельності населення, категорії виробництв, і ступені вогнестійкості будинків.
4. Нормативний термін відновлення протипожежного запасу води - 24 години забезпечується
при знижені подачі води на інші потреби на 3%, що не перевищує допустимих показників згідно
СНиП 2.04.02-84 п. 2.25. Протипожежний запас намічається зберігати в резервуарах чистої води на
водопровідних ділянках. Наведені показники підлягають уточненню при розробці галузевої схеми
водопостачання.

Схема водопостачання міста
Покриття розрахункової потреби у воді питної якості передбачається з
підземних джерел, що забезпечують місто водою у даний час.
Господарсько-питне водопостачання передбачається централізованим
водопроводом, що має забезпечити надійний санітарний контроль за якістю, а
також за раціональним використанням питної води. Розрахункові потреби
міста 12,84 тис. м3/добу будуть забезпечуватись від існуючих і нових ділянок
водозаборів.
Існуюча продуктивність водозабірних споруд не здатна забезпечити
покриття розрахункових потреб, тому передбачається:
- будіництво двох нових водозаборів: перший розташований на окраїні
вис.Нескучне, другий у вис. Смородине;
- реконструкція та підвищення виробничої потужності існуючих 7-ми
водозаборів: 5-ти водозаборів КП «Тростянецькомунсервіс» та двох
водозаборів підприємств ТОВ «Агроспецбуд» по вул. Шевченка, 120А та по вул. Б. Хмельницького;
- використання водозабору цегельного заводу на півдні м.Тростянець,
для забезпечення надійного водопостачання південної частини міста;
- на кожній ділянці водозабірних споруд побудувати НС ІІ підйому з
РЧВ. Це надасть можливість зберігати пожежний запас води,
регулювати погодинний графік роботи водопровідних насосних станцій
та системи вуличних мереж, збільшити подачу води у максимальні
години водоспоживання, забезпечити необхідний тиск у водопровідній
мережі міста.
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- здійснити створення замкнутих систем водопровідних мереж та
водозаборів.
Також необхідно виконати прокладання мереж водопроводу з іх
кільцюванням з існуючими мережами водопроводу в районі забудови по вул.
Зарічній, Жовтневій, Будьоного, Пролетарській, Енгельса, вис. Радомля, вис.
Смородине, вис. Нескучне, район між вул. Пушкіна та Нахімова, та інші.
Виконати будівництво мереж водопроводу до нових ділянок будівництва.
Полив території передбачається з поверхневих джерел або шахтних
колодязів.
Водопостачання існуючих промислових підприємства м. Тростянець з
великим обсягом водоспоживання (залізничної станції Смородине, ПАТ
«Крафт Фудз Україна», ДП «Тростянецький лісгосп», заводу мінеральних вод
(ЗАТ «Фаворит»), насіннєвого заводу, ВАТ «Тростянецький комбінат
хлібопродуктів», ТДВ «МіНаз», ТОВ ВТФ «Тростянецька цегла», ТОВ
«Агроспецбуд») передбачається від власних локальних водозабірних споруд.
Водопостачання інших існуючих та перспективних промпідприємств
передбачається з мереж міського водопроводу.
Основні заходи щодо удосконалення, розвитку та стабільної роботи
системи водопостачання міста включають:
1. Впровадження комплексу заходів щодо екологізації водогосподарського
комплексу промпідприємств, передбачених «Загальнодержавною
програмою розвитку водного господарства України»:
- запровадження водозберігаючих технологій; скорочення питомих
витрат води на одиницю продукції;
- модернізація діючих та будівництво нових систем зворотного і
повторного водопостачання; створення замкнутих систем
водокористування підприємств;
- розроблення і здійснення кожним підприємством водозберігаючих і
водоохоронних заходів;
- вдосконалення систем лімітування і моніторингу витрат та якості
води;
- ліквідація втрат та непродуктивних витрат води.
2. Облаштування житлового фонду водомірами і регуляторами тиску.
3. Впровадження сучасних методів знезаражування води (гіпохлорид
натрію, ультрафіолетові лампи, тощо).
4. Повне устаткування житлового фонду системою водопостачання.
5. Впровадження автоматизованої системи управління водопровідним
господарством
6. Реконструкцію водопровідних мереж міста з впровадженням
пластикових труб.
7. Удосконалювання системи подачі і розподілу води по території міста, за
рахунок будівництва нових і перекладки амортизованих водоводів і
мережі, реконструкції водопровідних вузлів, зонування системи
водопостачання.
8. Розробку галузевої схеми водопостачання.
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11.2. Водовідведення
Існуючий стан.
Відведення стічних вод у м. Тростянець здійснюється за повною
роздільною схемою. Відведення і очищення побутових та основного об’єму
виробничих стічних вод здійснюється централізованою міською каналізацією.
Питання з розвитку дощової каналізації вирішуються в розділі
«Інженерна підготовка та захист території».
Загальна кількість стічних вод станом на 01.01.2012р. становить 632,20
3
м /добу.
Стічні води самопливними колекторами відводяться від житлової
забудови до 5-ти комунальних та 4-х відомчих каналізаційних насосних
станцій (далі - КНС).
КНС КП ТМР «Тростянецькомунсервіс»:
- № 1 Центральна (вул. Відродження) – потужністю 1500м3/добу;
- № 2 вул. Миру - потужністю 200м3/добу;
- № 3 Центральний ринок (вул. Набережна)- потужністю 600м3/добу;
- № 4 пров. Шкільний - потужністю 200м3/добу;
- № 5 вул.Б.Хмельницького,27 - потужністю 200м3/добу;
- Відомчі КНС:
- №6 ТОВ «Тростянецький електрозавод» - потужністю 200м3/добу.
№ 8 Центральна районна лікарня - потужністю 50м3/добу;
№ 9 Шоколадна фабрика - потужністю 1000м3/добу;
№ 10 Локомотивне депо - потужністю 600м3/добу;
Існуюча схема каналізування наступна:
До КНС №1 надходять стоки від власного басейну та басейнів КНС №4, 3
та КНС №2. Далі двома напірними колекторами Ø150мм довжиною 3215м
подаються на очисні споруди.
Стічні води басейну КНС №6 надходять до р. Боромля, так як очисні
споруди ТОВ «Тростянецький електрозавод» зруйновані.
Стічні води басейну КНС №8 по двом напірним колекторам Ø150мм та
від басейну КНС №9 двома напірними колекторами Ø150мм подаються на
очисні споруди.
Стічні води проходять повну очистку на міських очисних спорудах, які
підпорядковані КП ТМР «Тростянецькомунсервіс».
Очисні споруди побудовані відповідно до проекту «Укржилдорпроект» та
експуатуються з 1989 року. Проектна потужність очисних споруд - 2800
м3/добу, фактично надходять 632,20 м3/добу.
Очистка стічних вод – повна біологічна з комплексом доочищення. Стічні
води надходять до прийомної камери, звідти самопливом подаються в будівлю
решіток, де проходить первинне очищення від великих частин бруду. Далі по
залізобетонному лотку надходять до горизонтальних пісколовок і після них на
відстійники та аеротенки. На виході стічні води дезінфікуються розчином
хлорного вапна та скидаються до р. Безіменний (приток р. Боромля).
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Очисні споруди та місце випуску стічних вод знаходяться у задовільному
стані.
Очисні споруди міста розташовані вище території міста на відмітках
156,60 м. Очищені стічні води скидаються до водойми культурно-побутового
призначення, що є порушенням вимог п.10.15 ДБН 360-92**.
Сумарна одиночна протяжність каналізаційних мереж:
головних колекторів – 9,5км, в тому числі в незадовільному
та аврійному стані – 0,5км;
вуличної каналізаційної мережі – 6,6км, в тому числі в
незадовільному та аврійному стані – 1,2км;
внутрішньоквартальних та дворових мереж – 1,0км.
Обладнання житлового фонду системою каналізування станом на
01.01.2012р становить 53,3%.
Стічні води неканалізованого житлового фонду збираються у вигребах.
Більша частина побутових та виробничих стічних вод промислових
підприємств, після попереднього очищення, скидає стічні води до водойм
міста.
На власних локальних очисних спорудах проходять очистку стічні води
підприємтсв:
ЗАТ «Ворскла» – установка КУ-200;
Заводу мінеральних вод (ЗАТ «Фаворит») – установка КУ-200.
Очисні споруди ТОВ «Тростянецький електрозавод» потужністю 0,4
3
тис. м /добу, зруйновані.
Основні недоліки системи каналізації міста:
незадовільний технічний стан трубопроводів, до 5% мереж
використали свій термін експлуатації і знаходяться у аварійному стані;
обладнання каналізаційних насосних станцій застаріле,
продуктивність обладнання значно перевищує добові об’єми стічних вод, та,
внаслідок чого, має велику енергоємність та низький ККД;
- очисні споруди міста розташовані вище території міста на відмітках
156,60м. Очищені стічні води скидаються у водний об'єкт культурнопобутового призначення, що є порушенням вимог п.10.15 ДБН 360-92**;
- очисні споруди ТОВ «Тростянецький електрозавод» зруйновані,
внаслідок чого стічні води скидаються у водний об'єкт культурно-побутового
призначення;
недосконалість існуючої технології очищення стічних вод;
робота відомчих локальних очисних споруд не ефективна, скид
стічних вод після них відбувається до водойм міста;
наявність неканалiзованої забудови на території міста, що веде до
забруднення ґрунтів;
більше 40% житлового фонду не має централізованої системи
каналізації;
недосконалість правових засад, економічної та виробничої бази
функціонування водопровідно-каналізаційного господарства, що у значній
мірі обумовлює недоліки сучасного стану каналізування міста.
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Проектні рішення
Відповідно до розрахункового водоспоживання об'єм промисловопобутових стічних вод складе 8220 м3/добу.
Розрахунки по групах водокористувачів (населення та підприємтства
громадського
обслуговування)
наведено
в
таблицях
розділу
«Водопостачання».
Питомі показники водоспоживання і водовідведення прийняті за
Державними будівельними нормами містобудування ДБН 360-92**, СНиП
2.04.02-84, СНиП 2.04.01-85.
Розрахункові об'єми стічних вод від промислових підприємств
прийняті з урахуванням існуючого водовідведення від промислових
підприємств, перспективних технологічних змін, перспективною кількістю
продукції, що вироблятиметься та становлять близько 2150 м3/добу.
Таблиця 11.2.1
Розрахунок обсягів водовідведення по місту
№
ділянки

Планувальні зони

1

2

1
2

Населення
Промисловість
Всього по місту Тростянець

Об’єм, тис. м3/добу
Середня
МаксиМінімальна
доба
мальна доба
доба
3

4

5

5,26
2,15
7,41

6,07
2,15
8,22

3,69
2,15
5,84

Відведення та очищення розрахункового об'єму промпобутових
стічних вод передбачається централізованою комунальною каналізацією на
міські існуючі та проектні очисні споруди (ОС) каналізації.
Існуючі ОС, потужністю 2800 м3/добу, потребують реконструкції за
рахунок впровадження новітніх технологій очищення стічних вод. Після
реконструкції очищені стічні води матимуть нормативні показники, та
скидання їх до р. Боромля не буде мати негативних наслідків. Існуючі ОС
прийматимуть стічні води від відомчих каналізаційних насосних станцій КНС
№9 "Шоколадна фабрика" та КНС №8 "Центральна лікарня" та перспективних
територій промислового парку "Тростянець".
Перспективні очисні споруди пропонується розмістити на території
Інституту цукрових буряків УААН ТОВ "Соєвий вік" на місці очисних споруд
колишнього ЗАТ «Ворскла».
Поліпшення роботи міської каналізації передбачається за рахунок
реконструкції існуючих споруд (насосних станції, самопливних колекторів,
напірних трубопроводів), будівництва нових каналізаційних насосних станції,
прокладки самопливних і напірних мереж в районах нової забудови та
неканалізованих районах міста.
Передбачається наступна схема каналізування міста:
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- оптимізація системи водовідведення міста за рахунок ліквідації
нераціонального перекачування стічних вод з однієї КНС в іншу;
- будівництво самопливних колекторів по вул. Радомлянській, Павлова
та пров. Руднева, вул. Шевченко, Гришина, КНС №12 з напірними
колекторами від неї, вирішить питання каналізування існуючої садибної
забудови, середньо та малоповерхової забудови, закладів освіти, виробничих
майданчиків, а також перспективного будівництва в лівобережній частині
міста;
- для поліпшення системи каналізування центральної частини міста, з
урахуванням існуючих неканалізованих та проектних ділянок, виникає
необхідність будівництва нової КНС №11 "вул. Б.Хмельницького",
прокладання до неї підвідного самопливного коллектора по вул. Горького та
реконструкція КНС №3 "Центральний ринок", КНС №1 "Центральна", КНС
№2 "вул. Миру", з перекладанням напірних колекторів до проектного
самопливного колектора;
- будівництво нових КНС №13, КНС №14, КНС №15 та КНС №16
вирішить питання каналізування південної, південно-західної та південносхідної частин міста. Зазначені КНС направлять стічні води до КНС №6 "ЗАТ
Ворскла" та проектні очистні споруди міста.
Заходи на етап 15-20 років щодо вдосконалення і розвитку системи
водовідведення міста включають:
1. Нарощування пропускної спроможності системи водовідведення,
забезпечення резерву продуктивності міської каналізації для нового
будівництва, каналізування існуючої неканалізованої забудови.
2. Реконструкція існуючих очисних споруд з вдосконаленням
технології очистки стічних вод, підвищення ефективності головних стадій
очищення та знезараження.
3. Будівництво нових очисних споруд на території Інституту
цукрових буряків УААН ТОВ "Соєвий вік".
4. Вирішення проблеми зневоднення та утилізації оброблених
каналізаційних осадів.
5. Ліквідація існуючих малоефективних локальних очисних споруд
побутових та близьких до них за складом стоків на підприємствах, на яких
вони були встановлені, та підключеня їх до міської централізованої системи
каналізації.
6. Будівництво 6-ти нових КНС, самопливних та напірних колекторів
в районах нової та неканалізованої існуючої забудови.
7. Реконструкція 5-ти існуючих КНС.
8. Розробка та впровадження системи моніторингу скидів
виробничих стічних вод у міську каналізацію, в першу чергу по показникам
якості, для забезпечення нормального функціонування технологічних
процесів біохімічної очистки і доочистки.
9. Модернізація
системи
водовідведення
перекладкою
амортизованих колекторів і мережі з використанням сучасних матеріалів з
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антикорозійною та абразивною стійкістю, реконструкцією насосних станцій,
прокладкою самопливних колекторів.
10. Забезпечення на період освоєння генплану повного охоплення
забудови міста централізованою каналізацією.
11. Модернізація виробничої бази, удосконалення правових і
економічних
основ
функціонування
водопровідно-каналізаційного
господарства.
11.3. Електропостачання
Існуючий стан.
На теперішній час електропостачання споживачів м. Тростянець
здійснюється по мережам 10кВ від електропідстанцій 110/35/10кВ
"Тростянець" та 35/10кВ "Півненківська".
На ПС 110/35/10кВ "Тростянець" встановлено два трансформатора
потужністю по 25 МВА, завантаження 70%. На ПС 35/10 кВ "Півненківська –
два трансформатора потужністю по 6,3 МВА, завантаження 85%.
Підстанція "Тростянець" підключена до ПЛ-110 кВ від ПС 330/110/35 кВ
"Суми" та по ПЛ-110 кВ через ПС 110/35/10 кВ "Охтирка" з ПС 110 кВ
"Богодухів" Харківської області.
Підстанція 35/10 кВ "Півненківська" отримує живлення по ПЛ-35 кВ від
ПС 110/35/10 кВ "Тростянець". По ПЛ-35 кВ ПС "Тростянець" має зв'язок з
ПС 330/110/35 кВ "Суми" через ПС 35/10 кВ "Боромля", "Жигайлівка", ПС
110/35/10 кВ "Краснопілля", а також з ПС 110/35/10 кВ "В.Писарівка" через
ПС 35/10 кВ "Кириківка", "Добрянське".
Схема мереж 10 кВ в місті виконана по одноланцюговій схемі, без РП10кВ.
Електричне навантаження міста являє собою змішане промислове,
господарчо-побутове
та
комунальне
навантаження.
Найбільшими
промисловими підприємствами в місті є: шоколадна фабрика ПАТ "Крафт
Фудз Україна", ТОВ "Тростянецький машинобудівний завод", ТОВ
«Тростянецький електрозавод».
Існуюче електроспоживання за даними енергозбуту Тростянецького РЕМ
за 2011 р. та становить 52,7 млн.кВтгод/рік.
Проектні рішення
Для вирішення схеми електропостачання виконано розрахунок
електричних навантажень на етап 15-20 років.
Господарсько-побутові та комунальні навантаження підраховано за
укрупненими показниками споживання електроенергії за рік на одну людину
згідно з нормами ДБН 360-92** "Містобудування. Планування і забудова
міських та сільських поселень", як для будинків з газовими та електроплитами
і побутовими кондиціонерами. При цьому прийняті нормативи враховують
електроспоживання житловими будинками, громадськими закладами,
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підприємствами
побутового
призначення,
вуличним
освітленням,
водопостачанням, каналізацією, тощо.
Електричне навантаження промислових споживачів також підраховано за
укрупненими показниками споживання електроенергії за рік одним
робітником з диференціюванням по галузях господарства.
Розрахунки електричних навантажень наведені в таблицях 11.3.1, 11.3.2,
11.3.3 та 11.3.4. На подальших стадіях проектування всі розрахунки
підлягають уточненню.
Таблиця 11.3.1
Розрахунок електричних навантажень господарсько-побутових та
комунальних споживачів. Житловий фонд м.Тростянець
Питома
Річне
Кількість Загальне
норма,
Кількість
споживання
годин
навантакВт год
населення,
ел.енергії,
використ.
ження,
на
тис.чол.
млн.кВт
макс.
МВт
1чол./кВт
годин
навантаж.
на 1 чол.

№

Найменування
споживачів

1

2

3

4

5

6

7

1

Садибна в т.ч.
– блокована
Багатоквартирна, в
т.ч.
– малоповерхова
– середньоповерхова
Разом

16,02
0,57

3630
2730

58,2
1,6

5600
5580

10,4
0,28

3630
2730

4,5
10,0
74,2

5600
5580

0,8
1,8
13,3

2

4,9
1,25
3,65

Таблиця 11.3.2
Розрахунок електричних навантажень господарсько-побутових та
комунальнихспоживачів. Нове житлове будівництво

№

Найменування
споживачів

1

2

1
2

3

4

вул.Відродження.
Ділянка№1
вул.Набережна.
Ділянка №2
Територія в межах
вул.Горького,
Набережної. Ділянка
№3
Територія в межах
вул.Хвильового,

Питома
Річне
Кількість
норма,
Загальне
Кількість
споживання
годин
кВт год
навантанаселення,
ел.енергії,
використ.
на
ження,
тис.чол.
млн.кВт
макс.
1чол./кВт
МВт
годин
навантаж.
на 1 чол.
3

4

5

6

7

0,59

3630

2,1

5600

0,4

0,09

2730

0,2

5580

0,04

1

2730

2,7

5580

0,5

1,18

2730

3,2

5580

0,6
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Мазепи. Ділянка №4
5

6

7
8

Територія в межах
вул.Підлісна. Ділянка
№5
Територія в межах
вул.Шевченко, Глінки.
Ділянка№6
Територія в районі
вул.Набережної
(соц.житло)
Садибна забудова
(ущільнення)
Разом

0,33

2730

0,9

5580

0,2

0,31

2730

0,9

5580

0,2

0,44

2730

1,2

5580

0,2

1,41

3630

5,1

5600

0,9

15,5

2,94

Таблиця 11.3.3
Розрахунок електричних навантажень. Промисловість

№

Найменування
споживачів

1

2

1
2
3
4
5
6
7
8

1
2
3

Пром.зона в районі
вул.Набережна
ПАТ "Крафт Фудз"
ВАТ "Тростянецький
машзавод"
ТОВ «Тростянецький
електрозавод»
КП "Тростянецька
друкарня"
ВАТ "Хлібзавод
Залізничник"
ТОВ "Дека-Хліб"
ТОВ ВТФ
"Тростянецька цегла"
ДП «Тростянецький
лісгосп»
Разом
Пром.зона в районі
вул.Набережна
Цукровий завод
Молокопереробний
завод
Меланжовий завод
Разом
Окремі підприємства

Питома
Річне
норма,
Кількість
споживання
кВт год
працюючих,
ел.енергії,
на
тис.чол.
млн.кВт
1чол./кВт
годин
на 1 чол.

Кількість
годин
використ.
макс.
навантаж.

Загальне
навантаження,
МВт

3

4

5

6

7

1400

16

22,4

3600

6,2

200

16

3,2

5000

0,6

100

5

0,5

4500

0,1

10

16

0,2

4100

0,04

120

16

1,9

5300

0,4

70

16

1,1

5300

0,2

40

18

0,7

2800

0,3

370

26

9,6

3000

3,2

13,5

11,04

100

16

1,6

5000

0,3

70

16

1,1

5000

0,2

45

16

0,7
3,4

4500

0,2
0,7
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Комбікормовий завод
Будівництво
5
птахофабрики
Сміттєсортувальний
6
завод
7 Цегельний завод
Індустріальний
(промисловий) парк
Підпр
8 иємства легкої
промисловості
Підприємства
9 деревообробної
промисловості
Підприємства
10 харчової
промисловості
11 Машинобудування
Разом
Всього
4

50

30

1,5

7500

0,2

70

16

1,1

6500

0,2

10

26

0,3

3000

0,1

100

18

1,8

2800

0,6

800

16

12,8

4500

2,8

450

30

13,5

7500

1,8

600

16

9,6

5000

1,9

1900

30

57,0
97,6
114,6

7500

7,6
15,3
27,0

Таблиця 11.3.4
Сумарні електричні навантаження м. Тростянець
№
п/п
1

1
2

Найменування

Річне споживання
електроенергії,
млн. кВт годин

Загальне
навантаження,
тис.кВт

2

3

4

74,6

13,3

114,6
189,2
189,2

27,0
40,3
34,9

Господарсько-побутові та комунальні
потреби населення
Промисловість
Разом
Всього з Kучастів максимумі

Електропостачання споживачів міста на етап 15-20 років передбачається
по існуючій схемі мереж 110 кВ, 35 кВ та 10 кВ.
Виходячи з розрахунків та враховуючи місцеві умови м. Тростянець в
цьому проекті пропонується на ПС-35 кВ "Півненківська" заміна двох
трансформаторів 6,3 МВА на трансформатори 10,0 МВА.
Для можливості освоєння перспективних ділянок забудови пропонується
виконати кабелювання в межах міста існуючих ПЛ-35 кВ "Тростянець–
Півненківська" та "Тростянець–Печини".
Розподіл електроенергії між споживачами передбачено по мережах
напругою 10-0,4кВ, для чого необхідно збудувати розподільчі пункти 10кВ
(РП-10кВ), трансформаторні підстанції 10/0,4кВ (ТП-10/0,4кВ), мережі 10кВ
та 0,4кВ та зовнішнього освітлення. Розміщення РП-10кВ пропонується на
перспективній ділянці інженерних споруд по вул. Леніна, а також в центрах
навантажень. Кількість РП-10кВ, ТП-10/0,4кВ та траси ЛЕП вирішуються на
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подальших стадіях проектування відповідно до Технічних умов
енергопостачальної організації.
На протязі всього етапу освоєння необхідно проводити реконструкцію та
розширення електричних мереж 10кВ та 0,4кВ, заміну зношеного та морально
застарілого обладнання, впроваджувати енергозберігаюче обладнання та
технології.
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11.4. Теплопостачання
Існуючий стан.
Нині теплопостачання житлово-комунального сектору м.Тростянець
здійснюється централізованими та децентралізованими системами, які
представлені котельнями, а також автономними котлами.
Найбільш потужними джерелами централізованого теплопостачання, які
перебувають на балансі КП Тростянецької районної ради «Райкомунгосп», є:
- опалювальна котельня по вул. Комарова, 5. Встановлена потужність
15,5Гкал/год, фактична – 1,039 Гкал/год, протяжність теплових мереж – 3,6км;
- опалювальна котельня по вул. Комарова, 25. Встановлена потужність
1,080 Гкал/год, фактична – 0,317 Гкал/год, протяжність теплових мереж –
0,245км;
- опалювальна котельня по вул. Шевченка, 11. Встановлена потужність
0,43 Гкал/год, фактична – 0,264 Гкал/год, протяжність теплових мереж –
0,155км;
Також система
теплопостачання міста включає топкові, що не
перебувають на балансі КП Тростянецької районної ради «Райкомунгосп»:
- топкова по пров. Шкільному,1. Встановлена потужність 0,165 Гкал/год,
фактична – 0,141 Гкал/год;
- топкова по вул. Червоноармійська,66. Встановлена потужність 0,165
Гкал/год, фактична – 0,091 Гкал/год;
- топкова по вул. Підлісна,128. Встановлена потужність 0,138 Гкал/год,
фактична – 0,050 Гкал/год;
- топкова по вул. Горького,13. Встановлена потужність 0,086 Гкал/год,
фактична – 0,080 Гкал/год;
- топкова по вул. Горького,3. Встановлена потужність 0,165 Гкал/год,
фактична – 0,154 Гкал/год;
- топкова по вул. Шевченка,3. Встановлена потужність 0,086 Гкал/год,
фактична – 0,074 Гкал/год;
- топкова вул. Заводська, 1а. Встановлена потужність 480 кВт/год,
фактична – 432 кВт/год. Споживання газу - 13,7 куб. м, ел. енергії – 1,52
кВт/год.;
- топкова вул. Калініна, 7. Фактична потужність 165 Гкал/год., 192 кВт;
- топкова вул. Миру, 16а. Фактична потужність 86 Гкал/год., 100 кВт,
- топкова вул. Б. Хмельницького, 22, яка включає два котла АОГВ
«Росс» потужність кожного з яких становить 50кВт. Використання газу – 11,9
куб. м /год.;
- топкова вул. Л. Татаренка, 8а, яка включає два котла АОГВ «Росс»
потужність кожного з яких становить 96кВт. Використання газу – 10,8 куб. м
/год., а також два котла на твердому паливі КС-50 потіжність 50 кВт кожен;
- топкова вул. 60 років ВЛКСМ, 1а, яка включає два котла КС-50,
потужність кожного з яких становить 50кВт. Використання газу – 13,5 куб. м
/год.;
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- топкова вул. Радомлянська, 123, один котел на твердому паливі КС-50Т
потіжністю 50 кВт;
- топкова вул. Смородинська, 183, один котел на твердому паливі КС-50Т
потіжністю 50 кВт.
У зв’язку із тривалим строком експлуатації головних теплотехнічних
споруд та обладнання, а також теплових мереж, відсоток їх фізичного та
морального зносу досить значний.
Садибна житлова забудова, в тому числі і багатоповерхова, на 100%
обладнана автономними теплоустановками.
Необхідний тепловий потік для промислових підприємств забезпечується
через власні джерела теплоти або через підключення до джерел теплоти інших
підприємств.
За основне паливо в котельних установках прийнято природний газ, але
частина топкових працюють на твердому паливі (переважно дровах).
Проектні рішення
Виходячи з перспектив розвитку території м. Тростянець,
теплопостачання закладів та підприємств обслуговування міста вирішується
на базі використання установлених потужностей існуючих опалювальних
котелень міста. Теплопостачання нових об’єктів, що розташовані поза межами
радіусу дії існуючих джерел теплоти, та можливого додаткового підключення
нових абонентів, пропонується через застосування модульних котелень, що
дозволяє максимально уникати збитків виробленої теплової енергії, або
індивідуальних теплоустановок.
Теплопостачання
садибної
забудови
передбачається
шляхом
використання автономного теплового обладнання.
Витрати теплоти по споживачах житлово-комунального сектору
визначені відповідно до прийнятої забезпеченості:
- багатоквартирної забудови опаленням та гарячим водопостачанням;
- підприємств та закладів обслуговування опаленням, гарячим
водопостачанням та вентиляцією.
Розрахунки витрат теплоти по видах споживання виконано згідно вимог
нормативних матеріалів:
- СНиП 2.04.05-91*У «Опалення, вентиляція і кондиціювання»,
- ДБН В.2.5-39:2008 «Теплові мережі»;
- ДСТУ-Н Б В.1.1-27:2010 «Будівельна кліматологія»,а також даних
наведених у проекті щодо динаміки житлового фонду м. Тростянець.
Витрати теплоти по промислових підприємствах визначаються на
наступних стадіях проектування.
Результати розрахунків по видах споживання станом на етап 15-20 років
наведено в таблиці 11.4.1.
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Таблиця 11.4.1
Результати розрахунків по видах споживання
станом на етап 15-20 років
№
п/п

Споживачі

Витрати
теплоти, МВт

1

2

3

1
1.1
1.2

1.3
1.4
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7

Житловий фонд та об'єкти громадського будівництва по м. Тростянець
в цілому, в т.ч.:
садибна забудова, в т.ч.:
- блокована
багатоквартирна забудова, в т.ч.:
- малоповерхова (2-3 поверх.)
- середньоповерхова (4-5 поверх)
території вибіркової реконструкції
установи громадського обслуговування
По ділянках розміщення нового житлового будівництва:
- територія в р-ні вул. Відродження. Ділянка №1
- територія в районі вул. Набережна. Ділянка №2*
- територія в межах вулиць Горького, Набережної.Ділянка №3*
- територія в р-ні вул. Хвильового, Гетьмана Мазепи. Ділянка №4*
- територія в межах вул. Підлісна. Ділянка №5*
- територія в р-ні вул. Б.Хмельницького Ділянка №6
- територія в р-ні вул. Набережна. Ділянка №7

91,039
46,259
1,400
11,335
3,006
8,329
5,067
28,378
7,06
1,904
0,082
1,048
1,329
0,932
0,373
1,392

Примітка: * - в навантаженнях на централізовані джерела теплопостачання враховується лише
теплопотреба для закладів громадського обслуговування для зазначених територій.

За результатами розрахунків сумарний тепловий потік міста, з
урахуванням втрат у теплових мережах та на власні потреби джерел теплоти,
за умови 100 % покриття потреб споживання, відповідно до прийнятої
забезпеченості по проектному періоду, складе близько 100,0 МВт. При цьому
приріст теплового навантаження на опалення вентиляцію та гаряче
водопостачання для багатоквартирної, громадської та садибної забудови
складе відповідно 7,012 МВт, 9,475 МВт та 9,895 МВт. Виходячи з
вищевикладеного, а також шляхів використання найбільш ефективних
резервів енергозбереження, у тому числі елементів існуючої системи
теплопостачання міста,
частково джерелами теплоти об’єктів нового
житлово-комунального будівництва намічено існуючі опалювальні котельні
міста, зазначені вище, та, як пріоритетний напрямок, модульні котельні.
Теплопостачання
центральної
частини
міста,
передбачається
здійснювати за рахунок резервів потужності котельні по вул. Комарова, 5 із
модернізацією та заміною морально застарілого обладнання. В існуючому
стані підключена потужність становить 1,208 МВт. В котельні встановлені
два котла КВГ – 7,56 МВт та один котел КВНГ – 2,5МВт. Загальна потужність
котлів складає 17,6 МВт. Зараз в котельні працює лише один котел КВНГ –
2,5 МВт незалежно від умов навколишнього середовища. Два котли КВГ
знаходяться в резерві та при необхідності можуть бути введені в
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експлуатацію. Для підвищення ККД роботи котельні, тим самим для
зменшення ціни за гарячу воду та опалення, пропонується підключення
ділянок нової забудови № 1, 2, 7, 6 та ділянок часткової реконструкції № 4, 5,
6, 7, 8, 9 до котельні по вул. Комарова,5. Покриття проектного навантаження
у 12,073 МВт пропонується здійснювати за рахунок потужності двох котлів
КВГ загальною потужністю 15,12 МВт. При цьому завантаження котельні
складе 80%.
Також для забезпечення теплопотреби ділянок № 1,2 що
реконструюються, необхідним є збільшення потужності котельні по вул.
Шевченка, 11 з 0,5 МВт до 1,745 МВт. Навантаження ділянок № 1,2 становить
відповідно 0,292 МВтта 0,75 МВт.
Також необхідним є будівництво котельні на території часткової
реконструкції по вул. Горького - пл. 40-ї Армії, для забезпечення
теплопотреби у 0,349 МВт, будівництво котельні для забезпечення
теплопотреби навчального закладу у районі вулиць Сосновий Бір та
вул.Докучаєва у 0,213 МВт, яка виникає внаслідок збільшення загальної
площі житлового фонду та чисельності населення.
Теплове навантаження промислових підприємств визначається на
наступних стадіях проектування, за фактичним навантаженням та потребою
підприємств у енергоресурсах та покривається за рахунок будівництва чи
реконструкції власних джерел теплоти. У промисловій зоні пропонується
розміщення ділового центру, який включає готель, конференц зал та інші
установи громадського обслуговування. Розрахункова теплопотреба даного
об’єкту становить 0,965 МВт, для забезпечення якої пропонується
будівництво власної котельні, або підключення об’єкту від існуючих
найближчих котелень промислових підприємств, при наявності резервних
потужностей.
Одночасно, для забезпечення подальшої експлуатації існуючої системи
централізованого теплопостачання, як невідкладне, у складі містобудівних
заходів, є реконструкція окремих ділянок теплових мереж від існуючих
котелень із дотриманням сучасних вимог до матеріалу та технології
прокладання відповідних трубопроводів та споруд на них.
До заходів енергозбереження у теплопостачанні відносяться також:

заміна котлів у працюючих котельнях на більш сучасні - з ККД не
менше 92%;

заміна та реконструкція теплових мереж із застосуванням нових
технологій безканального прокладання труб з попередньою
поліуретановою термоізоляцією у пластмасовій оболонці;

розробка режимних карт для спалювання палива;

установка теплообмінних апаратів та влаштування модульних
дахових котелень для локальних систем теплопостачання;

регулювання подачі тепла споживачам залежно від температури
зовнішнього повітря;

впровадження засобів обліку та регулювання споживання води і
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теплової енергії у житловому фонді;

застосування альтернативних природному газу дерел опалення та
переведення на їх використання котелень та топкових.
Забезпечення рентабельного та надійного теплопостачання для об'єктів,
що розглядаються на базі централізованого та децентралізованого
теплопостачання від існуючих джерел теплоти, потребує проведення їх
модернізації,
впровадження
енергозберігаючих
технологій,
повної
автоматизації котлів з урахуванням сучасних розробок і рекомендацій,
виведення з експлуатації морально застарілих малоефективних котелень при
відповідному техніко-економічному обґрунтуванні.
Важливою енергозберігаючою технологією є впровадження на
потужних котельнях парогазового циклу, парогазових турбоустановок,
використання принципів когенерації. Актуальним є також застосування
технологій одержання теплової енергії за рахунок утилізації та спалювання
побутових відходів і сміття.
Одним
зі
шляхів
впровадження
альтернативних
джерел
теплопостачання щодо вирішення проблем енергозбереження є також
використання систем утилізації тепла на очисних спорудах каналізації,
використання тепла ґрунтів як джерела низькопотенціального тепла для
теплонасосних установок (ТНУ).
Кількість джерел теплопостачання із розрахунку до наданих у проекті
розмірів необхідного теплового потоку, вибір основного обладнання, місця їх
розміщення уточнюється або вирішується на подальших стадіях
проектування, під час коригування існуючої схеми теплопостачання м.
Тростянець із залученням спеціалізованих проектних організацій.
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11.5. Газопостачання
Існуючий стан.
Газопостачання міста здійснюється від ГРС-Тростянець, розташованої на
північному заході за межею міста.
Газопостачання ГРС виконується від магістрального газопроводу
Бєльськ-Суми ø720 мм газопроводом-відгалуженням ø219 мм.
Існуюча система газопостачання мікрорайонів - двоступенева з подачею
газу по розподільчим газопроводам:
- середнього тиску (до 0,3 МПа) від ГРС до ГРП, ШРП, комунальних та
промислових підприємств;
- низького тиску (до 0,005 МПа) від ГРП, ШРП до житлових будинків,
топкових, підприємств невиробничого характеру.
Частина нової садибної забудови підключена до газопроводів середнього
тиску з встановленням КБРТ на будинках, що відповідає діючим нормативам
та рекомендаціям чинного законодавства України в сфері енергопостачання.
В межах міста в експлуатації знаходиться 9 міських ГРП, а саме: ГРП №1,
№2, №3, №4, №5, №6, №7, №8 та №9, та 44 ШРП.
Прокладка розподільчих газопроводів підземна.
Існуюче трасування розподільчих газопроводів охоплює все місто.
Існуючі газові мережі середнього і низького тиску обслуговуються
Тростянецьким цехом газового господарства
Основними споживачами газу міста є житлова забудова, що існує, та
промислові підприємства.
Проектні рішення
Велика частка нового житлового будівництва припадає на багатоповерхові житлові будинки етажністю 4-5 поверхів.
Збільшується кількість об'єктів обслуговування населення та
промислових підприємств. Існуючі промислові підприємства передбачається
розширити.
Розрахунок витрат газу
Витрати газу передбачаються на:
1. Приготування їжі в багатоквартирних 2-10 поверхових будинках.
2. Опалення
та
гаряче
водопостачання
житлового
фонду
багатоквартирної забудови.
3. Потреби промислових підприємств (в тому числі тих, що підлягають
реконструкції).
4. Опалення та приготування їжі для садибної забудови.
На основі вихідних даних по кількості та потужності прийнятих
газоспоживачів, норм витрат газу визначаємо витрати газу в цілому та по
окремих видах.
Питомі норми газоспоживання на господарсько-побутові та комунальні
потреби прийнято по ДБН В.2.5-20-2001 табл.2, 4 "Газопостачання".
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Витрати теплової енергії на опалення, вентиляцію та гаряче
водопостачання розраховано по СНиП 2.04.07-86 "Тепловые сети" з
урахуванням енергозберігаючих показників питомих потужностей та
тепловикористання на м2 житлової площі.
Розрахунок витрат газу для житлової забудови наведено в таблицях 11.5.211.5.4.
В громадських установах, дитячих та медичних закладах, тощо всі
термічні процеси, пов'язані з приготуванням їжі, приймаються на базі
використання електроенергії.
Витрати газу для промислових підприємств прийнято з урахуванням
існуючого газоспоживання промисловими підприємствами, перспективними
технологічними змінами, перспективною кількістю продукції, що
вироблятиметься.
Всі дані розрахунків зводимо в таблицю 11.5.1.
Таблиця 11.5.1
Зведені показники розрахункових витрат природного газу, млн.м³/рік
№№
пп
1

1
2
3

Категорія споживачів газу

Існуючий стан

2

3

Житлова забудова
Котельні
Потреби промислових підприємств
Всього

13,856
3,005
16,861

Етап 15-20 років
4

4,495
8,732
9,223
22,450

Як
основне
направлення
перспективного
розвитку
системи
газопостачання приймається:
- раціональне використання існуючих газових мереж, що будуються чи
потребують реконструкції;
реконструкція існуючих ділянок газопроводу за прогресивною
технологією;
спорудження нових мереж газопроводів з переходом на
одноступеневу схему подачі газу (де це технічно можливо і виправдано);
заміна старого газового обладнання на нове високоефективне з
високим ККД та автоматикою безпеки;
підвищення ефективності використання енергії та енергозбереження.
Виходячи з необхідної кількості витрат газу існуючі ГРП задовольняють
всі комунально-побутові потреби мікрорайонів.
Зовнішні мережі.
Існуючі будинки висотою до 10 поверхів включно приєднані до мереж
газопостачання низького тиску відповідно до креслень і залишаються без змін.
Проектні та існуючі заклади обслуговування населення передбачено
опалювати за рахунок приєднання до мереж централізованого
теплопостачання, враховуючи вбудовані приміщення.
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Для газопостачання проектної садибної забудови передбачено
прокладання нових газопроводів середнього тиску зі встановленням
комбінованих будинкових регуляторів тиску на будинках.
Для
газопостачання
перспективних
промислових
підприємств
передбачено прокладання нових газопроводів середнього тиску з
встановленням газорозподільчих пунктів та комерційним обліком газу.
Запроектовані газопроводи середнього тиску виконуються із
поліетиленових труб відповідного діаметру SDR 11 по ДСТУ Б В.2.7-73-98.
На подальших стадіях проектування необхідне коригування та уточнення
прокладки газових мереж, гідравлічного розрахунку схеми газопостачання з
урахуванням можливих змін навантажень, споживачів та місця їх
розташування.
Електрохімічний захист
Існуючі системи електрохімзахисту зберігаються для запобігання
руйнуванню існуючих сталевих трубопроводів.
При прокладанні проектних газопроводів середнього тиску для
газопостачання передбачити функціонування систем електрохімзахисту та
відновити їх за необхідності.
Перерахунок параметрів систем здійснюється спеціалізованою
організацією на наступній стадії проектування з урахуванням запланованих
змін системи газопостачання території міста.
Енергозбереження
Система газопостачання є однією з основних складових частин системи
енергозабезпечення життя населення району.
Від її надійної та гарантованої роботи залежить ефективність
газовикористовуючого обладнання, його коефіцієнт корисної дії.
Основними заходами по економії газу є:
- надійна та безпечна робота системи газопостачання;
- подача газу до газового обладнання у кількості та під тиском, які
забезпечують ККД цього обладнання;
- прийняття заходів по своєчасному запобіганню аварій та інших
порушень у роботі системи газопостачання, що дають можливість уникнути
матеріальних витрат на ліквідацію наслідків аварії;
- введення жорсткої системи контролю за споживанням та обліком
спожитого газу, як на підприємствах, так і в будинках і квартирах;
- застосування нових будівельних матеріалів, систем теплоізоляції при
будівництві, які сприяють зменшенню втрат тепла в житлових, громадських і
адміністративних будинках;
- установлення лічильників у квартирах і будинках на тепломережах і
мережах гарячої води, що буде стимулювати економне їх споживання.
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Таблиця 11.5.2
Розрахунок витрат газу для ділянок перспективної забудови.

Чисельніс
ть
населення,
тис.чол.

Обсяги
будівництва
(загальна
площа
житлового
фонду, кв.м)

Норма
споживанн
я газу
м3/рік

Максимальна
річна витрата
газу, тис.
м3/рік

Коеф. макс.
споживання
газу

Розрахунок
годинної
витрати
газу м3/год

Неврахована
витрата
м3/год газу
(ДБН 10%)

Розрахунок
максималь
ної годинної
витрати
газу, м3/год

№
п/п

Район,
мікрорайон, квартал.
Адреса

Вид забудови*

Площа території
кварталу.,
мікрорайону,
земельної ділянки,
га

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Територія в р-ні вул..Відродження.
Ділянка №1
Територія в районі вул..Набережна
Ділянка №2

Нове будівництво
4-5 поверхів
Нове будівництво,
блокована (0,04 га)

4,0 га

0,59

16200,0

100

59.00

1/1800

32.78

3.28

36.06

1,3 га

0,09

2256,8

100

9.00

1/1800

5.00

0.50

5.50

Нове буд-во,
всього, в т.ч.:

26,0

1,00

27300,0

Індивід. 0,1 га
блокована, 0,04 га

18,2 га
7,8 га

0,50
0,50

13759,2
13540,8

250
100

125.00
50.00

1/1800
1/1800

69.44
27.78

6.94
2.78

76.39
30.56

Нове будівництво,
0,1 га

42,8 га

1,18

32356,8

250

295.00

1/1800

163.89

16.39

180.28

Нове будівництво,
0,1 га

12,0

0,33

9072,0

250

82.50

1/1800

45.83

4.58

50.42

Нове будівництво
4-5 поверхів

2.0

0.31

8700,0

100

31.00

1/1800

17.22

1.72

18.94

Нове будівництво
4-5 поверхів

2,7

0,44

11800,0

100

44.00

1/1800

24.44

2.44

26.89

Нове будівництво

90,8 га

3,94

107685,6

Нове будівництво

8,7

1.34

36700,0

100

134.00

1/1800

74.44

7.44

81.89

Нове будівництво

9,1

0,59

15797,6

100

59.00

1/1800

32.78

3.28

36.06

Нове будівництво
Ущільнення,
реконструкція,
перебудова

73,0

2.01

55188,0

250

502.50

1/1800

279.17

27.92

307.08

-

1,41

39360,8

250

352.50

1/1800

195.83

19.58

215.42

-

-

5,35

564300,0

1
2

3

4
5
6

7

Територія в межах вулиць
Горького, Набережної
Ділянка №3
Територія в р-ні вул..Хвильового,
гетьмана Мазепи.
Ділянка №4
Територія в межах вул..Підлісна.
Ділянка №5
територія в р-ні
вул..Б.Хмельницького Ділянка
№6
Територія в р-ні вул..Набережна
(для будівництва доступного,
соціального та молодіжного
житла)
Ділянка №7
Разом по місту, всього

175,00

106,95

695,50

424,59

в тому числі:

3.

багатоповерхова забудова
малоповерхова блокована
забудова
Садибна забудова

4.

Садибна забудова

1.
2.

Всього по місту на кінець
розрахункового періоду

1048,00

640,01
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Таблиця 11.5.3
Розрахунок витрат газу для території вибіркової реконструкції житлового фонду

№
ділян
ки

Адреса кварталу

Площа,
га

Щільність
ЧисельОбсяг
населення,
ність
житлового
чол./га,
населення,
будівництва
факт/ємніст
осіб
кв.м
ь

7,800

1/1800

4.33

0.43

4.77

200

5400

багатоквартирна
житлова забудова:
4-5 пов.

100.00

20,000

1/1800

11.11

1.11

12.22

56/84

94

2520

багатоквартирна
житлова забудова:
4-5 пов.

100.00

9,400

1/1800

5.22

0.52

5.74

93/98

238

6420

багатоквартирна
житлова забудова:
3-4 пов,

100.00

23,800

1/1800

13.22

1.32

14.54

100.00

10,200

1/1800

5.67

0.57

6.23

100.00

32,600

1/1800

18.11

1.81

19.92

100.00

21,600

1/1800

12.00

1.20

13.20

100.00

32,000

1/1800

17.78

1.78

19.56

100.00

23,800

1/1800

13.22

1.32

14.54

100.00

181,200

1/1800

100.67

10.07

110.73

2

1.17
ділянка
забудови-0.55

80/105

3

Вул.Горького, – пл. 40-ї
Армії

0.55

4

Вул.Горького, 7-9-11,
вул.Миру, 8-12а-12

1.4

33/32

78

5

Вул.Миру, 3-5

0.6

89/126

102

2750

6

Вул.Миру, 11-25

1.92

127/134

326

8800

7

Вул.Миру, 26-30

1.8

137/126

216

5800

8

Вул.Татаренка, 8-16

1.88

124/132

320

8640

115/168

238

6420

2.4,
у т.ч.

10

Вул.Горького, 58 на
території ВАТ
Тростянецький КХП

12.18
1.0

Ремонт з
модернізацією
житлової забудови
багатоквартирна
житлова забудова:
3-4 пов
багатоквартирна
житлова забудова:
4-5 пов.
багатоквартирна
житлова забудова:
3-5 пов.
Ремонт з
модернізацією
житлової забудови,
ущільнення
Готельний
комплекс
100 номерів

1.0
Всього

Неврахована
витрата м3/год
газу (ДБН 10%)

Розрахунок
максимальної
годинної
витрати газу,
м3/год

100.00

Вул.Шевченка, 5-11, 7б5б

Вул.Б.Хмельницького 711

Розрахунок
годинної
витрати газу
м3/год

багатоквартирна
житлова забудова:
4-5 пов

Вул.Шевченка, 16-19

9

Коеф.
Норма
Максимальна
Макс.
споживання річна витрата
Спожива
газу, м3/рік газу, тис. м3/рік
ння газу

2100

1

0.46

Вид житлової
забудови
(комплексна
реконструкція

-

1812,0

48850,0

-

-

Музейний комплекс
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Таблиця 11.5.4
Розрахунок витрат газу для житлового будівництва.
На початок 2012 рік

2031 року (орієнт.прогноз)

Розрахунок максимальної годинної витрати газу

Площа
земельно
ї
ділянки,
м2

Загальна
площа
квартир,
тис. м2

Населен
ня, тис.
чол.

1

2

3

4

5

6

7

8

По м.Тростянець
всього, в т.ч. :

495,39

437,30

21,54

4759.50

584,09

584,50

20,92

1.Садибна
забудова, в т.ч.:

467,09

341,30

17,37

4342.50

549,86

451,80

16,02

250

4005.00

1/1800

2225.00

222.50

2447.50

-

-

-

9,1

15,80

0,57

250

142.50

1/1800

79.17

7.92

87.08

28,23

96,00

4,17

417.00

34,23

132,70

4,90

100

490.00

1/1800

272.22

27.22

299.44

14,72

33,70

1,55

155.00

14,72

33,70

1,25

100

125.00

1/1800

69.44

6.94

76.39

13,51

62,30

2,62

262.00

19,51

99,00

3,65

100

365.00

1/1800

202.78

20.28

223.06

Поверховість
житлового
фонду

- блокована
2.Багатоквартир
на забудова, в
т.ч.:

Максимальн
Площа
Загальна
а річна
земельної
площа
Населенн
витрата газу, ділянки квартир, я тис. чол.
тис.м3/рік
м2
тис. м2

Норма
споживання
газу, м3/рік

Максимальна
річна витрата
газу,
тис.м3/рік

9

10

Коеф.
Розрахунок Неврахована
Розрахунок
макс.
годинної
витрата
максимальної
споживанн
витрати
м3/год газу
годинної
я газу
газу, м3/год
(ДБН10%)
витрати газу
11

12

13

4495,0

Прим.

14

2746,94

- малоповерхова
(2-3 поверх.)
-середньоповерхова
(4-5 поверх.)
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11.6. Інженерна підготовка та захист території
Існуючий стан
Місто Тростянець знаходиться на півдні Сумської області на берегах
річки Боромля, що перетинає його з півночі на південь, з притоками: на
півночі р. Радомля, на півдні – Люджа.
Територія міста затоплюється паводковими водами р. Боромля. Відмітка
паводка 1% забезпеченості складає 113 м.
Значні території мають високий рівень залягання ґрунтових вод та
широко розповсюджену заболоченість заплави. Найбільш заболочений масив
знаходиться на півдні міста в гирлі р. Люджа.
Для міста характерним є долинно-балочний та яружно-балочний рельєф, з
яким пов’язаний полого-хвилястий характер поверхні. Абсолютні відмітки
змінюються від 110 до 167,5 м над рівнем моря.
Яружно-балочна мережа широко розвинена як на правому так і на лівому
березі. Особливо великі яри приурочені до лівобережжя – Кривомазів яр,
Славгородський яр, яри в басейні річки Радомля. Яри практично всі не
закріплені, діючі. По схилам ярів проходять процеси розмиву, зсувів.
Четвертинні відкладення представлені на вододілах червоно-бурими
глинами та лесовидними суглинками. В заплавах річних долин відкладення
четвертинного віку представлені алювіальними піщано-глинистими та
піщаними породами.
Середньорічний шар опадів у м. Тростянець складає 600 мм зі значними
коливаннями по роках від 230 до 885 мм. На теплий період припадає близько
64 % річної суми опадів.
Відведення дощових стоків з території міста на сьогодні здійснюється
комбінованим методом: поверхневим способом (по рельєфу, відкритим
водовідвідним лоткам, каналам) та закритою дощовою каналізацією. Закрита
мережа дощової каналізації охоплює центральну частину міста та відводить
стоки з окремих ділянок вулиць Миру та Горького.
Згідно з даними ДП "Зеленбуд-2" КП ТМР "Тростянецькомунсервіс"
орієнтовна протяжність закритої дощової каналізації складає 717 м.
Відведення дощових і талих вод поверхневим способом відбувається за
рахунок численних струмків, лотків та каналів. Очисні споруди дощової
каналізації відсутні.
Проектні рішення
Внаслідок обстеження території, аналізу природних умов, вивчення
наявного картографічного і планового матеріалів, а також враховуючи
інженерно-будівельну оцінку території (табл. 11.6.1), архітектурнопланувальні рішення та перспективи розвитку, визначився комплекс заходів з
інженерної підготовки та захисту території, який включає:
1)
захист від затоплення;
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2)
регулювання русел річок та струмків, благоустрій існуючих
ставків;
3)
захист від підтоплення;
4)
ліквідація заболоченостей;
5)
протиерозійні заходи;
6)
рекультивація порушених територій;
7)
відведення дощових та талих вод.
Усі заходи з інженерної підготовки територій виконані у відповідності з
ДБН 360-92** "Містобудування. Планування і забудова міських і сільських
поселень", СНиП 2.06.15-85 та СНиП 2.06.01-86 на стадії схеми і не можуть
служити документом для виконання робіт.
Таблиця 11.6.1
Інженерно-будівельна оцінка території міста Тростянець
Природні
фактори
1

Затоплюваність
Грунтові води
Заболоченість
Яри
Осідальність
Порушення
території

Оцінка факторів на територіях, % від загальної площі міста
всприятливих для
малосприятливих
несприятливих
будівництва
для будівництва
для будівництва
2

3

4

86
66,5
90
95,2
100

12
19,5
8
4
можливий прояв

2
14
2
0,8
можливий прояв

100

0

0

Захист від затоплення
Територію міста Тростянець дренує річка Боромля, відмітка паводка 1 %
забезпеченості якої становить 113 м.
В зв’язку з режимом рівнів річки, інженерно-геологічними умовами
ділянки, які не сприятливі для будівництва, особливо в заплавній частині
через близьке залягання рівня ґрунтових вод (0-1,5 м) дана територія не може
бути використана без попередньої підсипки, яка буде запобігати її
підтопленню та затопленню. Намив території передбачено виконати на нових
ділянках розміщення багатоквартирної забудови не нижче відмітки 1 %
забезпеченості + 0,5 м, що складає 113,5 м. Це ділянки:
- ділянка № 1 в районі вул. Відродження – площа намиву – 4 га, об’єм
ґрунту біля 24,0 тис. м3;
- ділянка № 2 в районі вул. Набережна - площа намиву – 1,3 га, об’єм
ґрунту біля 8,0 тис. м3;
- ділянка № 3 в межах вулиць Горького, Набережної - площа намиву –
26,0 га, об’єм ґрунту біля 312,0 тис. м3;
- ділянка № 6 в районі вул. Б.Хмельницького - площа намиву – 2,0 га,
об’єм ґрунту біля 40,0 тис. м3;
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- ділянка № 7 в районі вул. Набережна (для будівництва доступного,
соціального та молодіжного житла) – площа намиву – 1,2 га, об’єм ґрунту
біля 7,6 тис. м3;
Висота намиву в середньому складає біля 1,5м, загальний об’єм намиву
по всіх ділянках проектної забудови орієнтовно складає біля 400 тис. м3.
Кар'єром для отримання ґрунту для намиву може бути проектна водойма
в заплаві р. Боромля.
Розміщення районів індивідуальної та котеджної забудови площадок №
3 та №5 передбачається здійснити під захистом огороджуючих дамб з
частковою підсипкою території. Водозахисні дамби обвалування виконуються
в комплексі із заходами щодо забезпечення водовідведення поверхневих,
ґрунтових і фільтраційних вод з задамбової території (заплави), що
захищається. Забезпечення водовідведення із цих територій - обов'язковий
елемент захисного комплексу. Загальна протяжність дамб складатиме 1,2 км.
Також пропонується влаштування пляжів на існуючих і проектних
водоймах шляхом підсипки піску, облаштування грибками, роздягальнями та
іншим оснащенням. Загальна площа пляжів складатиме 2,15 га.
Для додаткового захисту від затоплення, покращення естетичного
вигляду міського середовища та створення додаткових місць для відпочинку
та прогулянок міського населення пропонується влаштування пішохідних
набережних загальною протяжністю 2,4 км.
Регулювання русел річок та струмків, благоустрій існуючихводойм
На території міста протікають річки Боромля, Радомля, Люджа та ряд
струмків. Всі вони мають незадовільний санітарний стан, зарослі
вологолюбивою рослинністю, замулені.
Більшість водойм міста також знаходяться в незадовільному стані:
забруднені сміттям, зарослі вологолюбивою рослинністю, замулені.
Для покращення санітарно-гігієнічного стану як самих річок, струмків і
каналів, так і прилеглих до них територій необхідно виконати ряд заходів по
регулюванню їх русел, а саме: розчистити русла на окремих ділянках від
побутового та будівельного сміття, від мулу і наносів, від вологолюбивої
рослинності, провести поглиблення та розширення. Заходи по розчистці русел
рекомендується виконувати регулярно, так як русла поступово замулюються і
заростають вологолюбивою рослинністю.
Вийнятий ґрунт при розчистці русел рекомендується розподілити по
берегу так, щоб вздовж берега можна було розташувати посадку дерев та
кущів.
Днопоглиблення русел дозволить знизити рівень ґрунтових вод в
заплавах, тому з’явиться можливість використовувати ці території для
організації відпочинку населення.
Крім того, рекомендується провести вертикальне планування на таких
територіях для організації відведення поверхневих вод.
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В прибережних територіях встановити санітарно-охоронні зони,
благоустроїти їх, не допускати скидів побутового, промислового сміття і
стоків в русла і на заплавні території річок та струмків.
Передбачається виконати регулювання русел рік та струмків загальною
протяжністю біля 23,9 км.
На території міста є ряд водойм штучного походження (копанки), які
використовуються для господарчих потреб та як протипожежні водойми.
Живлення їх відбувається за рахунок ґрунтових вод та атмосферних
опадів.
Даним розділом передбачається розчистка від мулу та наносів існуючих
водойм; благоустрій та озеленення прибережних захисних смуг; на місцях
заболочених ділянок виконати ряд заходів по ліквідації заболоченостей та
антисанітарних умов, ліквідації можливих осередків малярії. Це дозволить
поліпшити санітарну ситуацію на даних ділянках та влаштувати додаткові
місця для відпочинку населення. Загальна площа водойм, де необхідно
виконати заходи по благоустрою та розчистці, в межах міста складає 56,5 га.
Архітектурно-планувальними рішеннями передбачається влаштування
водойми в заплаві р. Боромля
площею 17,0 га. Водойма буде
використовуватись для відпочинку населення. Отриманий ґрунт може
використовуватись для намиву проектних ділянок для будівництва.
Орієнтовний об’єм біля 0,9 млн. м3.
Ліквідація заболоченостей
На території міста є значні заболочені ділянки загальною площею біля
310 га.
Заболочені ділянки у заплаві рекомендується осушити за допомогою
влаштування відкритих дренажних каналів та розчистки існуючих.
Категорично забороняється скидання побутового і промислового сміття і
стоків, як очищених так і неочищених в русла і на заплавні території річок і
струмків.
Ложа водойм рекомендується розчистити від вологолюбивої рослинності,
мулу і поглибити. Середня глибина у ставках повинна складати не менше 1,5
м. Також передбачається виконати реконструкцію всіх існуючих
гідротехнічних споруд та мостових переходів на річках та водоймах в межах
міста.
За даними міської СЕС анафелогенні водойми міста не обстежувались.
Але враховуючи значні ділянки заболоченостей на території міста, які можуть
являтись місцями виплоду комах, в тому числі і комарів, які можуть бути
переносниками захворювань.
Для ліквідації осередку малярії проводяться інженерно-меліоративні
заходи. Наявність, кількість та поширення осередку малярії визначають
малярійну характеристику території. При проектуванні інженерної підготовки
слід складати карти анофелогенних територій та водоймищ в радіусі до 5 км з
характеристикою кожного осередку.
Комплекс протималярійних заходів включає:
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- вертикальне планування та організацію поверхневого стоку;
- осушення заболочених територій та зниження рівня ґрунтової води;
- пропуск малих водотоків в трубах;
- регулювання стоку;
- благоустрій берегів струмків та водоймищ.
Ліквідацію заболочених ділянок намічається виконувати шляхом
влаштування відкритої або закритої дренажної системи, осушення і підсипки
території.
Загальна площа заболоченостей в межах міста складає біля 310,0 га.
Захист від підтоплення
На території міста є значні площі з високим рівнем залягання ґрунтових
вод площею біля 900 га.
Крім того до причин підтоплення відносяться:
- незадовільний стан зливової каналізації або її відсутність;
- незадовільний стан дренажних систем;
- замулення природних водотоків та обміління водойм;
- порушення дренуючої здатності внаслідок засипки каналів,
привантаження будівлями, інженерними спорудами.
При освоєнні цих територій в боротьбі з високим рівнем ґрунтових вод
рекомендується застосовувати як спеціальні (влаштування дренажу, підсипки
та ін.), так і загального характеру (впорядкування поверхневого стоку,
гідроізоляцію та ін.) заходи.
Рекомендується провести зниження рівня ґрунтових вод на глибину не
менше ніж на 2,5 м на ділянках капітальної забудови та на глибину не менше
1,0 – для стадіонів, парків, скверів та інших зелених насаджень.
Найбільш ефективним способом зниження рівня ґрунтових вод, при
такому використанні території, буде влаштування дренажу та підсипка
території.
Дренажні води рекомендується скидати в дощову каналізацію.
Конструкція дренажу і місця скидання дренажу визначаються на подальших
стадіях проектування.
На всіх ділянках, що освоюються, незалежно від їх функціонального
призначення, рекомендується виконати заходи по впорядкуванню
поверхневого стоку.
Протиерозійні заходи
На території міста еродовані території складають біля 160 га. Те що
водороздільні схили значною мірою підлягають лінійній ерозії обумовлено як
природними факторами (велика крутизна та довжина схилів, слабкі ґрунти,
концентрація поверхневого стоку), так і антропогенними факторами
(порушення природного стану водозбірної площі, неорганізований відвід
поверхневих вод, витоки з інженерних комунікацій та ін.).
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Даним розділом намічається виконання комплексу протиерозійних робіт,
який включає як лісомеліоративні, так і гідротехнічні роботи. Для отримання
більшої ефективності рекомендується одночасне їх застосування.
По тальвегам балок з ціллю попередження розвитку донної ерозії, для
відводу тимчасових водотоків рекомендується влаштування водовідвідних
лотків.
Для того, щоб зменшити потрапляння поверхневого стоку зі сторони
водозбірної ділянки балок до вершин і відвершків, передбачається
влаштування водовідвідних валів. Влаштування цих споруд рекомендується в
місцях концентрації поверхневого стоку у верхів’ях і відвершках. Потік, що
відводиться направляється в спеціальні безпечні для скиду місця.
З метою попередження росту ярів намічається облісення території
навколо ярів і крутих схилів шириною смуги 30 метрів, тобто створення
прияружних лісосмуг, терасування схилів ярів з посадкою деревно-кущової
рослинності. Всі ці заходи одночасно виконують декілька функцій:
• закріплення кореневої системи від водної та вітрової ерозії ґрунтів;
• акумуляція і перерозподіл стоку;
• утворення природних перепон водотокам.
Присхилові ділянки балок і долин річок рекомендується залишати
вільними від забудови, щоб не утворювати додаткове навантаження, а
закріпити посадкою деревно-кущової рослинності.
До протиерозійних заходів на цих ділянках також необхідно віднести
організоване відведення поверхневих вод.
Виконання вищеприведених заходів дозволить ліквідувати шкідливі
наслідки ерозійних процесів.
В тих випадках, коли вершини ярів і балок розташовані в зоні намічаємої
забудови чи будівництва автодоріг, їх рекомендується засипати. При цьому
необхідно передбачити відвід поверхневих і підземних вод. Це здійснюється
за допомогою влаштування дренажу і водостоків.
Протипросідні заходи
На території міста зустрічаються лесовидні суглинки, які можуть бути
просідними.
Враховуючи можливість просідання, для підготовки основи під
капітальну забудову необхідно виконати більш детальне інженерно-геологічне
та інженерно-будівельне обстеження ділянок під будинки і споруди.
При замочуванні основи, складеної просідними ґрунтами, стійкість та
експлуатаційна надійність споруд забезпечується водозахисними та
конструктивними заходами, спрямованими на запобігання просідним
властивостям ґрунтів:
- в межах деформаційної зони чи її частини – улаштуванням ґрунтових
подушок, витрамбовки котлованів;
- в межах всього просідного шару необхідно виконувати глибинне
ущільнення ґрунтовими палями, що попередньо замочені в нижніх шарах
просідних ґрунтів;
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- прорізкою просідних ґрунтів основи фундаментів із забивних, набивних
та буронабивних паль, а також з використанням стовпів чи стрічки з ґрунтів,
що закріплені хімічним, термічним чи іншим способом, а також заглибленням
фундаментів;
- вертикальним плануванням ділянки забудови, якісним заповненням
пазух котлованів та траншей, виключенням витоку води із водонесучих
комунікацій на проектованій території;
- підвищенням міцності і загальної просторової жорсткості споруд,
збільшенням їх піддатливості за допомогою гнучких та розрізних
конструкцій, з використанням методів, що забезпечують нормальну роботу
обладнання при деформаціях основи.
Рекультивація порушених територій
На території міста є міське звалище твердих побутових відходів, яке
функціонує з 1991 року, площею 5,6 га. Полігон переповнений та потребує
виділення нової земельної ділянки. В подальшому воно буде потребувати
рекультивації на кінець розрахункового періоду, в зв’язку з перевантаженням,
вичерпанням своїх територіальних та технологічних можливостей.
Також на території міста є ряд ділянок з порушеними поверхнями. Це
кар’єри піску, глини тощо. Всі вони також потребують рекультивації.
Загальна площа територій, що потребують рекультивації складає біля 9,1 га.
Порушені території після комплексу відбудовних робіт використовуються
для створення зон зелених насаджень загального та обмеженого
користування, спеціального призначення; промислових зон і зон зовнішнього
транспорту; житлових районів і мікрорайонів; зон водорегулюючих
гідротехнічних споруд; рибо- і сільськогосподарських; водопостачання;
комунально-складських зон.
Заходи по відновленню порушених територій вибираються залежно від
інженерно-геологічних умов, виду використання і типів порушення (повне і
часткове засипання глибоких ям і виробок, розрівнювання зритих місць,
роботи по запобіганню подальшому руйнуванню порушених територій).
При освоєнні порушених територій у межах населеного пункту необхідно
враховувати:
його планувальну структуру;
доступність центрів трудового, культурно-побутового і
рекреаційного тяжіння;
планування та розвиток транспортних і інженерних
комунікацій;
візуальне сприйняття порушених ділянок у міському
середовищі (композиційна єдність міського та природного середовищ).
Крім вищеперерахованих містобудівних чинників, необхідно враховувати
також розміри порушень поверхні, фізичні і біологічні властивості ґрунтів,
можливість застосування тієї або іншої технології відновлення території.
При проведенні рекультивації на всіх видах порушених територій
необхідно проводити ретельне обстеження.
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З метою зниження витрат на відновлення порушених територій і
раціонального використання природних ресурсів проводиться функціональне
зонування територій добування корисних копалин, з огляду при цьому на
планувальну структуру і функціональні потреби населених місць,
необхідність збереження продуктивності території й унікальних природних
комплексів, а також поліпшення санітарно-гігієнічних умов.
Відведення дощових та талих вод
Заходи з організації відведення дощових та талих вод розроблено з
урахуванням планувальних рішень на топографічному матеріалі масштабу
1:10000 і виконано у відповідності з вимогами Водного кодексу, ДБН Б.1.115:2012, ДБН 360-92**.
При опрацюванні "Схеми інженерної підготовки та захисту території" у
частині засобів відведення дощових та талих вод були вирішені наступні
основні питання:
• способи та напрями відведення дощових і талих вод з території існуючої
житлової забудови, вулиць, та територій, намічених під освоєння генеральним
планом;
• запобігання забруднення водних об’єктів шляхом влаштування очисних
споруд перед випусками дощової каналізації.
З огляду на топографічні умови, існуючі басейни водозбору,
розчленованість території міста ярами, балками та річками Радомля та
Боромля неможливе влаштування однієї централізованої системи
водовідведення та влаштування централізованих міських очисних споруд
дощової каналізації.
Генеральним планом розроблено принципову схему організації
поверхневого водовідведення та очищення дощових стоків, яка передбачає
влаштування повних окремих систем дощової каналізації з влаштуванням
очисних споруд у кожній. Окремі системи дощової каналізації охоплюють
центральну частину міста, магістральну вуличну мережу та проектні
території.
Для нормативної організації поверхневого стоку на території міста
проектом передбачено влаштування більш розгалуженої мережі дощової
каналізації, яка охоплює 14 басейнів стоку. У кожному басейні
організовується окрема система дощової каналізації.
Мережі дощової каналізації влаштовуються, як закритими дощовими
колекторами, так і відкритими водовідвідними лотками. Закриті дощові
колектори будуються в районах багатоповерхової та садибної забудови, а
водовідвідні лотки – в паркових зонах, по тальвегам балок та районах
садибної забудови.
Відкритий спосіб передбачає відведення поверхневих стоків по
спланованій поверхні до відкритих водовідвідних лотків і далі до очисних
споруд дощової каналізації.
Закритий спосіб передбачає:
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- відведення поверхневих стоків по спланованій поверхні до лотків
проїзних частин вулиць з послідуючим відведенням через дощопроймальні
колодязі до системи дощової каналізації;
- відведення поверхневих стоків внутрішньоквартальною мережею
колекторів з підключенням до магістральних колекторів.
Мережі дощової каналізації відводять поверхневі води до проектних
очисних споруд, які влаштовуються на гирлових ділянках дощових колекторів
та відкритих каналів. Після очищення стоку, випуски здійснюються в водні
об’єкти - річки Радомля, Боромля та Люджа, дренажні канали та лотки.
Басейн №1 охоплює частину вул. Шевченка та вул. Трикутну. Випуск
очищених стоків здійснюється у р. Радомля.
Басейн №2 охоплює вул. Сосновий бір та вул. Докучаєва. Випуск
очищеного стоку здійснюється в існуючий водовідвідний лоток вздовж
залізниці.
Басейн № 3 охоплює території промислового парку "Тростянець". Випуск
очищених стоків здійснюється у р. Боромля.
Басейн №4 охоплює більшу частину вул. Шевченка, частину вул.
Гришина, вул. Пушкіна, Гаївську та пров. Руднєва. Випуск очищених стоків
здійснюється у р. Боромля.
Басейн №5 охоплює вул. Леніна, Горького, частину вул. Гришина, пров.
Горького. Існуючий колектор по вул. Горького має недостатню пропускну
спроможність і підлягає реконструкції та подовженню. Випуск очищених
стоків здійснюється у р. Боромля.
Басейн №6 охоплює ділянку перспективної забудови, обмежену
вул.Горького, Набережна та р. Боромля. Випуск очищених стоків
здійснюється у струмок, з'єднаний з р. Боромля.
Басейн №7 охоплює вул. Набережну, Нескучанську, Калініна, Щербака,
Відродження та пров. Ломоносова. Випуск очищених стоків здійснюється у р.
Боромля.
Басейн №8 охоплює центральну частину міста та прилеглі території,
обмежені вул. Півненка, Миру, Пам'яті, Червоноармійська та Горького.
Існуючий колектор по вул. Горького та Миру підлягає демонтажу через
недостатню пропускну спроможність. Ділянка проектного колектору по вул.
Миру до вул. Горького передбачена більш глибокого закладання для
уникнення будівництва насосної станції. Будівництво насосної станції у
центральній частині міста є недоцільним з огляду на відсутність вільного
місця та наявність санітарної зони. Випуск очищених стоків здійснюється у р.
Боромля.
Басейн №9 охоплює вул. Чкалова, частину вул. Червоноармійська та
проектну вулицю. Випуск очищених стоків здійснюється у р. Боромля.
Басейн №10 охоплює ділянку перспективної забудови нижче вул.
Підлісна та частину
вул. Смородянської. Випуск очищених стоків
здійснюється у р. Люджа.
Басейн №11 охоплює частину вул. Лугова. Випуск очищених стоків
здійснюється у р. Люджа.
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Басейни №12, 13 охоплюють частини вул. Смородянської. Випуск
очищених стоків здійснюється у р. Люджа.
Басейн №14 охоплює частину вул. Зарічна та Чехова. Випуск очищених
стоків здійснюється у р. Боромля.
Всього на етап 15-20 років проектом передбачено влаштування:
- мереж дощової каналізації - 32,1 км;
- очисних споруд - 14 одиниць.
Враховуючи дефіцит територіальних ресурсів у зв’язку з необхідністю
влаштування комплексів очисних споруд на прибережних територіях,
проектом передбачено будівництво очисних споруд, розроблених за
індивідуальними проектами з упровадженням сучасних високоефективних
технологій по очищенню стоків, що дозволить значно зменшити їх розміри та
розміри санітарно-захисних зон. На очисних спорудах дощової каналізації
необхідно передбачити повну очистку поверхневого стоку відповідно з
«Правилами охорони поверхневих вод від забруднення стічними водами».
Експлуатація, обслуговування та моніторинг таких споруд має бути
постійним.
На найбільш забруднених територіях промислових і комунальноскладських
зон,
автотранспортних,
сміттєпереробних
підприємств,
автостоянок, гаражів, автозаправних станцій та інших джерел забруднення,
залежно від особливостей їхнього функціонального використання і масштабів,
необхідно створити локальні системи водовідведення й очищення дощових
вод різного ступеня складності, з максимальною можливістю використання
стоку для оборотного водопостачання або для поливу території. При
неможливості оборотного використання стоків їх необхідно підключати до
міської мережі дощової каналізації.
Для забезпечення надійної роботи системи дощової каналізації необхідно
виконувати регулярне прочищення (як найменше один раз на рік) колекторів,
дощоприймальних та оглядових колодязів, оскільки при їх експлуатації
відбувається накопичення відкладень, які зменшують пропускну
спроможність мереж. Також необхідно проводити регулярну розчистку на
відкритій мережі - лотках, водовідвідних, дренажних каналах.
Даний розділ підтверджує можливість здійснення планувального рішення
проектної території, потребує уточнення і береться за основу на наступних
стадіях проектування.
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11.7. Слабострумкі мережі
Існуючий стан.
Телекомунікаційна мережа.
Згідно даних Цеху телекомунікаційних послуг №15 Сумської філії ПАТ
«Укртелеком», в місті розташовані наступні об’єкти надання послуг
фіксованого зв’язку:
- АВБ ТП №15, вул. Миру 1а;
- АТС 64, вул. Заводська 2а;
- ВКМ-ЕС-11, вул. Гришина 14а.
Мережа виконана мідними кабелями типу ТПП різної ємності. Кабелі
прокладені в кабельній каналізації.
У місті також діє розвинута мережа інтернет. Територія міста покрита
цифровою телефонною мережею "МТС", "Київстар - gms", «Білайн» та „life”.
Значного розвитку набула в місті система кабельного телебачення.
Мережа проводового мовлення.
Радіофікація населення міста здійснюється від чотирьох радіовузлів
загальною потужністю підсилювальних станцій 17кВт.
Кабельні лінії прокладені повітряним способом на трубостійках та опорах
зовнішнього освітлення.
Мережа ефірного та кабельного телебачення.
Місто не має висотної забудови і знаходиться в зоні певного прийому
ефірного телебачення, що транслюється з ретрансляційної вежи СФКРРТ яка
знаходиться по вул. Нескучанській 50. Вежа транслює 9 програм ефірного
телебачення:
1. 1 secam – Студія „1+1”;
2. 11 secam – Перший Національний;
3. 11 secam – ТРК "Ера";
4. 25 pal – Інтер;
5. 31 pal – Новий канал;
6. 35 pal – ТРК "Відікон";
7. 41 pal – Сумська ОДТРК;
8. 41 pal – Іctv;
9. 58 secam – ТЕТ.
На території міста існують кабельні системи колективного прийому
телебачення (КСКПТ).
На розглянутій території присутні телевізійні оператори:
Голос Громади;
ТОВ “СУМИТРАНСТЕЛЕСЕРВІС”.
Телевізійні мережі операторів утворюють деревовидну структуру з
децентралізованим живленням.
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Кабельна мережа побудована на волоконно-оптичному та радіочастотному кабелях.
Магістральні підсилювальні пункти розміщуються в будинках і в
більшості мають дистанційне живлення.
Майже вся телевізійна мережа працює на ширококосмуговій частоті 5862 МГц.
Для задоволення потреб у прийомі більш широкого діапазону телевізійних
каналів, деякі споживачі встановлюють супутникові системи прийому
телебачення.
Проектні рішення
Телекомунікаційна мережа.
Телекомунікаційна мережа дозволяє надати споживачам наступні послуги:
телефонія, кабельне телебачення, доступ до мережі Інтернет.
Розвиток мереж та засобів зв’язку переживає на даний час період
досконально технічних змін, в основі яких лежать нові технологічні рішення в
області злиття телекомунікаційних, інформаційних, відеотехнологій та систем
безпроводового зв’язку. Широке впровадження нових технологій дає
можливість задовольнити зростаючий попит споживачів у нових
різноманітних послугах зв’язку, зробити ці послуги більш якісними, дешевими
і доступними.
Основні напрямки розвитку зв’язку в світі – це постійне збільшення
обсягів та видів послуг електрозв’язку, у тому числі на основі інтегрованих
телекомунікаційних мультисервісних мереж, що здатні забезпечити якісне
надавання користувачам всіх видів послуг – від традиційної телефонії до
високоякісного мультимедіа та послуг інтелектуальних мереж (безкоштовний
виклик, виклик за телефонною карткою, інформаційна послуга за додаткову
плату, телеголосування), а також забезпечення глобального необмеженого та
надійного доступу до інформаційних мереж та максимальної зручності
користування ними.
Поступово, всі оператори переходять на унікальну по швидкості,
технологію FTTx (Fiber to the x) – оптичне волокно до місця «х». Ця технологія
може мати різну архітектуру – в залежності від того, до якого місця доведено
оптоволокно.
В даному випадку використовується технологія FTTb (волокно до
будинку).
В перспективі, як підтверджує динаміка розвитку всіх технологій –
лідерство буде за FTTх.
Для розрахунку ємності мережі використовувались рекомендації ВБН
В.2.2-33-2007 та вимоги ДБН В.2.2-3-97, ДБН В.2.2-10-2001 та ін. При
розрахунках було прийнято необхідність забезпечення наступною кількістю
фіксованих телефонів:
- ємність квартирного сектору телефонної мережі міста розраховувалась,
виходячи з кількості квартир на кінець будівництва та 100% забезпечення
сімей основними телефонами: 0,93 х 5230 сім. = 4864 тел.;
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- клькість телефонів для адміністративної, господарської та комерційної
діяльності визначалась, виходячи з кількості працюючих залежно від їх
сфер діяльності та питомого раціонального числа телефонів на 1000
працюючих для міст з числом мешканців до 100 000, прийнято згідно з ВБН В
2.2-33-2007, див таблицю 11.7.1.
Таблиця 11.7.1
Розрахунок кількості основних телефонів міської телефонної мережі
Сфера діяльності
1

Промисловість, будівництво
Торгівля, комунальне
господарство
Освіта, наука, культура
Транспорт, зв'язок
Фінанси, страхування
Управління
Охорона здоров’я та інші
Всього

Питоме раціональне
число основних
телефонів на 1000
працюючих

Кількість
робочих
місць, тис.

Кількість
телефонів

2

3

4

140

6,405

896,7

180

0,86

154,8

180
250
500
650
220

0,69
0,74
0,49
0,45
0,65
10,285

124
185
245
292,5
143
2041

Таким чином сумарна ємність телефонної мережі дорівнює: 2041+4864 =
6905 номерів.
Послуги фіксованого телефонного зв’язку залишаються популярними у
використанні населенням. Його розвиток зорієнтований на забезпечення
попиту споживачів в установленні телефонів, будівництво цифрових мереж,
поступовий перехід аналогових морально застарілих АТС на цифрові.
Передбачається будівництво базових станцій мобільного зв’язку.
Мобільний зв’язок серед інших послуг зв’язку розвивається найбільшими
темпами. Основним напрямком розвитку систем мобільного зв’язку в місті
буде збільшення покриття території системами стандартів GSM та DCS, також
розвиватимуться системи стандарту CDMA. Подальший розвиток мобільних
мереж пов’язаний з розгортанням систем 3-го
покоління стандарту
UMTS/IMT-2000.
Подальший розвиток набуватимуть системи супутникового зв’язку
Globalstar, Iridium, ICO та ін., впровадження яких поки що знаходиться в
зародковому стані.
Мережа проводового мовлення.
При розрахунку перспектив розвитку мережі ПМ враховувалось, що
мережа проводового мовлення залишиться єдиною важливою ланкою
державного сегменту ЗМІ та буде відігравати особливе значення у системі
національної безпеки для своєчасного попередження населення при
надзвичайних ситуаціях таких, як відключення електроенергії та різних
техногенних аваріях.
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В частині розрахунку кількості абонентських пристроїв на етап 15-20
років враховане наступне:
 100% обладнання квартир АП у новозбудованому житловому фонді, де
кількість АП складає 4,864 тис.;
 кількість робочих місць, що складає – 10,285 тис. АП;
 кількість вуличних гучномовців потужністю 10 Вт розрахована виходячи
із співвідношення 1 гучномовець на 2000 чоловік чисельності населення
відповідної планувальної зони.
Радіофікація будівель точечної забудови виконується за рахунок ресурсів
існуючих ТП, які в зв’язку з тенденцією зменшення користувачів та їх
відмовою від радіоточок.
Для сповіщення населення про надзвичайні ситуації необхідно встановити
на мережі ПМ 10 шт. вуличних гучномовців потужністю 10 Вт та обладнати їх
пристроями дистанційного включення за сигналами міського штабу МНС.
Перехід до нових високоефективних інформаційних мереж буде
здійснюватись поступово, тому на період до 2030 року збережеться існуюча
мережа проводового мовлення.
Основні технічні показники до мережі проводового мовлення до 2030
року наведені в таблиці 11.7.2.
Таблиця 11.7.2
Основні показники мережі ПМ на етап 15-20 років
№
з/п

Найменування
показників

Одиниця
вимірювання

Кількість

1

2

3

4

тис. шт.
шт.
шт.

4,864
0,14
0
0

1
2
3

Основні АП
- житловий фонд
- загального користування
Опорно-підсилювальні станції
Трансформаторні підстанції ПМ

Кабелі радіотрансляційної мережі передбачається прокласти в кабельній
каналізації в окремо виділених каналах. На вході в будинки застосовуються
понижуючі трансформатори радіомережі.
Мережа ефірного та кабельного телебачення.
Передбачено забезпечення стійкого прийому сигналів аналогового та
цифрового ефірного телебачення з використанням активного обладнання
прямого підсилення без конвертації.
Територія забудови розташована в зоні певного прийому ефірного
телебачення, що транслюється з ретрансляційної вежі СФКРРТ, яка
знаходиться по вул. Нескучанській, 50. Вежа транслює 9 програм ефірного
телебачення:
1.
1 secam – Студія „1+1”;
2.
11 secam – Перший Національний;
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3.
11 secam – ТРК "Ера";
4.
25 pal – Інтер;
5.
31 pal – Новий канал;
6.
35 pal – ТРК "Відікон";
7.
41 pal – Сумська ОДТРК;
8.
41 pal – Іctv;
9.
58 secam – ТЕТ.
Для прийому дециметрових хвиль передбачається використовувати
антену типу «хвилевий канал».
При необхідності, для задоволення потреб у прийомі більш широкого
діапазону телевізійних каналів, передбачається ввід в розподільчу мережу
додатково каналів супутникового телебачення.
Переваги систем кабельного телебачення:
 більша кількість телевізійних каналів порівняно з ефіром;
 доступ до мережі Internet;
 однонаправлена трансляція цифрових каналів;
 інтерактивне телебачення;
 передача даних;
 ІР телефонія;
 диспетчеризація інженерного обладнання.
Розрахунок кількості основних абонентських пристроїв:
- підприємства та установи громадського обслуговування - 350 шт.;
- житловий фонд – 4 864 шт.
Загалом – 5214 шт.
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12. ОХОРОНА НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО
СЕРЕДОВИЩА
12.1. Природно – кліматичні умови м. Тростянець
Рельєф.
Місто Тростянець розташований в межах Придніпровської низовини по
двом берегам річки Боромля. Для міста характерним є долинно-балочний та
яро-балочний рельєф, з яким пов’язаний полого-хвилястий характер поверхні.
Абсолютні відмітки змінюються від 110 до 167,5 м над рівнем моря.
Місто розташоване в межах заплави та I-ї надзаплавної тераси
р.Боромля, які розділені між собою невисоким виступом.
Серед рельєфоутворюючих процесів найбільший розвиток на території
міста отримали яругоутворення, зсуви, заболочення та підтоплення.
Яружно-балочна мережа широко розвинена як на правому так і на
лівому березі. Особливо великі яри приурочені до лівобережжя – Кривомазів
яр, Славгородський яр, яри в басейні річки Радомля. Яри практично всі не
закріплені, діючі. По схилам ярів проходять процеси розмиву, зсувів.
Широко розповсюджена заболоченість заплави. Найбільш заболочений
масив знаходиться на півдні міста в гирлі р.Люджа. Максимальні відмітки
досягають 167,5 м, приурочені до I-ї надзаплавної тераси.
Кліматичні умови.
Клімат м.Тростянець помірно-континентальний, який характеризується
теплим літом та м'якою зимою. За кліматичними умовами місто знаходиться в
другій будівельно-кліматичній зоні. Основні кліматичні показники наведені в
табл. 13.1.1 – 13.1.2.
Характеристика кліматичних умов, основних метеорологічних
показників, необхідних для обґрунтування й прийняття планувальних рішень
наведена за даними багаторічних спостережень по метеопосту “Лебедин”
(130 мБС).
Температура повітря:
- середньорічна + 6-6,5ºС,
- абсолютний мінімум – 7 ºС,
- абсолютний максимум + 20 ºС.
Розрахункова температура:
- самої холодної п’ятиденки – 23 ºС,
- зимова вентиляційна – 11,2ºС.
Опалювальний період:
- середня температура – 1,7ºС,
- період - 191 доба( по Суми, АМСГ)
Глибина промерзання ґрунту (по Суми, АМСГ)
- середня 90 см,
- максимальна 133 см.
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Тривалість безморозного періоду:
- середня 150-170 днів,
Середньорічна відносна вологість повітря 77-78 %.
Атмосферні опади:
- середньорічна кількість 533 мм: в т. ч. теплий період - 357 мм,
холодний - 176мм,
- середньодобовий максимум 33 мм (по Суми, АМСГ)
- спостережний максимум 71 мм (24. 07. 1938) (по Суми,
АМСГ,180 мБс)
Розрахункова випаровуваність за період квітень-листопад складає 540-650
мм;
Висота снігового покрову:
- середньодекадна 16 см,
- максимальна 42 см.
Кількість днів зі стійким сніговим покровом –94-103.
Особливі атмосферні явища (прояв днів/рік):
- тумани 41день,
- заметілі 46 днів,
- грози 34 дні,
- град 1,9днів,
- пилові бурі 0,7 днів (по Суми, АМСГ, 172мБс)
Максимальна швидкість вітру (можлива):
20 м/с - кожний рік,
23-24 м/с - один раз в 5-10 років,
25-26 м/с – один раз в 15-20 років.
Таблиця 12.1.1
Повторюваність напрямків вітру, штилів (%)
Період року
Теплий період
Холодний
період
Рік

ПнС

З

ПнЗ

Штиль

9.7

С
ПдС
Пд
ПдЗ
МП “Лебедин” (130 мБС)
14.7
11
9.4
10.6
13.6

13.7

13.7

20.6

8.2

10.4

14.4

14.6

14.2

14.8

12.4

8.8

13.8

11

14

13

12

12

14

13

11
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Відповідно до будівельних норм, територія міста відноситься до ІІВ
підрайону, другого будівельно-кліматичного району, для якого орієнтація
вікон житлових кімнат односторонніх квартир у межах сектору горизонту від
310 до 50 не допускається (СНиП ІІ-Л. 1-71).
Значна повторюваність слабких та помірних вітрів – 0,5 м/сек. (70-90%
на рік), штилів створюють несприятливі умови для розміщення промислових
підприємств І-ІІІ класу шкідливості. Ці підприємства можуть формувати
високий потенціал забруднення повітря, а тумани і слабка аерація
перешкоджають його самоочищенню.
Річна кількість опадів становить 586 мм. Найбільша їх кількість випадає
в літній період, найменша – в зимово-весняний період.
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Переважний напрямок вітру в літні місяці північно-східний, північнозахідний, східний та південно-східний.
За рік спостерігається 5-9 днів з суховіями, взимку бувають завірюхи, в
весняно-літній період – посухи.
По кліматичним умовам м.Тростянець знаходиться в другій будівельнокліматичній зоні.
За результатами аналізу радіаційно-вітрового режиму встановлено, що в
березні, травні-вересні, листопаді – грудні поєднання основних кліматичних
елементів є комфортним. Для січня-лютого, квітня та жовтня характерна
дискомфортна зона переохолодження, коли при зниженні швидкості повітря
на 40-50% можуть бути досягнуті комфортні умови.
Таблиця 12.1.2
Температури повітря
Температура, °С

За місяць
1

середня
макс.
мін.

2

3

4

5

6

7

8

9

За рік
10 11

12

-7,2 -6,0 -0,7 8,2 15,0 18,1 19,2 18,3 13,1 6,8 1,0 -3,6
8

15

21

29

33

35

36

38

33

27

19

11

-36 -36 -34 -15 -32

5

0

-5

-13 -22 -29 -36

6,9
38

Таблиця 12.1.3
Кількість опадів
Кількість
опадів, мм
опадів, мм

За місяць

За рік

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

середня

39

33

37

41

49

71

80

60

45

36

47

48

586

макс.

101

77

87 103 140 209

180

185

96

192 129 106

929

мін.

2

1

6

19

5

0

3

0

3

0

7

2

344

Геологічна будова
В геоструктурному відношенні територія м.Тростянець розташована в
межах Дніпровсько-Донецької западини. Впадина заповнена потужною
товщею осадових відкладень від девона до антропогена. Глибина залягання
фундаменту більше 2500 м.
Для містобудівної оцінки найбільший інтерес представляє палеогенові
та четвертинні відкладення.
Палеогенові відкладення представлені бучакським, київським,
харківським та полтавським ярусами.
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Відкладення
бучакського
яруса
представлені
піщанниками,
гауконітовими пісками з проміжками глини, потужністю від 5 до 20 м.
Відкладення київського яруса представлені глинами, з проміжками
піщаників, потужністю 12-15 м.
Харківський ярус утворюють кварцево-глауконітові піски.
Відкладення полтавського яруса збереглися лише на вододілах та
представлені білими кварцевими пісками.
Четвертинні відкладення представлені на вододілах червоно-бурими
глинами та лесовидними суглинками. В заплавах річних долин відкладення
четвертинного віку представлені алювіальними піщано-глинистими та
піщаними породами.
Гідрогеологічні умови.
По схемі гідрогеологічного районування України район, що
проектується відноситься до Дніпровсько-Донецького артезіанського басейну,
для якого характерні значні запаси прісних підземних вод. Тут переважне
розповсюдження та використання мають підземні води бучаксько-канівських
та харківських відкладень. Також використовуються підземні води з
четвертинних алювіальних відкладень.
В межах даної території виділяються наступні водоносні горизонти.
- водоносний горизонт сучасних алювіальних відкладів заплав річок та
днищ балок розповсюджений по долині р. Боромля. Водомісткі породи
– піски різнозернисті з прошарками суглинків, супісків та мулів
потужністю від 2 до 29 м. Залягають переважно на піщаних та
алевритистих утвореннях київської світи. Даний горизонт безнапірний,
глибина
залягання
коливається
від
0,8
до
6,5м.
Водонасиченістьгоризонту незначна через підвищений вміст в пісках
мілкозернистих та глинистих часток. Питомі дебіти свердловин, джерел,
та криниць не перевищує 0,3 л/сек., добові водовідбори - не більше
1,6м3 ;
- водоносний горизонт верхньочетвертинних алювіальних відкладів
широко поширений в межах розвитку надзаплавних терас Боромлі.
Водомісткі відклади представлені пісками різнозернистими, переважно
мілкозернистими з прошарками глин, суглинків, супісків. Потужність
водоносних пісків змінюється від 5 до 15 м. Горизонт безнапірний.
Водонасиченістьгоризонту нерівномірна. Добові водовідбіри з криниць
- 0,4-3м3. Якість вод характеризується наступними показниками:
мінералізація змінюється від 0,2 до 179 г/л, загальна жорсткість– від 1,9
до 23,82 екв./л. Режим водоносного горизонту знаходиться у прямій
залежності від метеорологічних факторів.
- водоносний горизонт, що сформувався у відкладах харківської світи
олігоцену та міоцену. Водомісткі породи - піски мілко- та
крупнозернисті з прошарками суглинків та супісків. Потужність порід330 м. Глибина залягання 2,5-10 м, іноді 15 м. Дебіти криниць незначні і
складають 0,06-0,07 л/сек. За хімічним складом води сульфатно179

карбонатні з мінералізацією 0,5-1,0 г/л. Основними джерелами
формування є атмосферні опади. Для централізованого водопостачання
горизонт непридатний, тому що не захищений від забруднення з
поверхні.
- водомістка товща бучаксько-канівського водоносного горизонту
представлена мілкозернистими та крупнозернистими пісками.
Водопровідність порід 200-300м3/добу. Коефіцієнт фільтрації 4-6
м/добу. Глибина залягання горизонту 100-150 м. За хімічним складом
води гідрокарбонатно-кальцієві з мінералізацією до 1 г/л. З даного
водоносного горизонту здійснюється частина водопостачання міста.
Дебіти свердловин становлять 5-15 л/с. В крівлі бучакських порід
залягають глинисто-мергелеві відклади, середня потужність, котрих
становить 25-30 м; в підошві – мергельно-крейдова товща верхньої
крейди потужністю 600-900 м. Основними джерелами формування
експлуатаційних
ресурсів є природні підземні води та ті, які
просочуються із водоносного горизонту, що залягає вище, крізь товщу
київських мергелів. Вода відповідає основним вимогам ДСанПін 383-96
“Вода питна”.
- також на сьогоднішній день використовуються води водоносного
горизонту, що залягає нижче, а саме – сеноман-нижньокрейдяного.
Водомісткі породи – середньо- та крупнозернисті піски, іноді
гравіюваті. Потужність відкладів 100-150 м. Перекриваються мергельнокрейдовими породами верхньої крейди потужністю до 600-900 м. Дебіти
свердловин 10-20 л/с і більше.
Існуюче водопостачання. Водопостачання міста здійснюється з
підземних джерел. Використовуються води бучаксько-канівського та
сеноманського водоносних горизонтів, які експлуатуються комунальними
водозаборами та локальними водозаборами підприємств. Усі водопроводи
мають локальні зони обслуговування.
За хімічним складом води бучаксько-канівського водоносного горизонту
сульфатно-гідрокарбонатні магнієво-кальцієві, сеноман-альбского комплексу
- гідрокарбонатні натрієві. Мінералізація підземних вод не перевищує 1г/дм3.
Якість підземних вод горизонтів, що експлуатуються, цілком ДСанПін 383-96
“Вода питна”.
Ландшафтна характеристика
Територія міста та околиць Тростянець відноситься до ЛівобережноДніпровської лісостепової провінції. Лісова рослинність збереглася на
ділянках, що непридатні для механічної обробки ґрунту, на схилах ярів та
річкових долин. Характеризуються великим різноманіттям флористичного
складу. В долині р.Боромля - переважають дубово-соснові ліси та рослинність
заплав – луки, чагарники.
В західній частині міста Тростянець розташований дендропарк, де поряд
з декоративним ландшафтом урочища зберігся природний ландшафт.
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Ґрунти на околицях м. Тростянець – лукові та луково-чорноземні,
чорноземи опідзолені. Характеризуються значним вмістом гумусу та мають
гарний повітряно-водний режим.
На території міста та в його околицях є достатня кількість території
придатних для рекреаційного використання, як в межах заплави р.Боромля,
так і на ділянках вододілу.
Корисні копалини.
В межах м. Тростянець є два родовища цегельно-черепичної сировини.
Одне родовище розташоване в північно-західній частині міста. Запаси,
розраховані по категорії С, складають 280 т.м3. Перспективи збільшення
запасів необмежені.
Суглинки придатні для виробництва цегли марки "100". Родовище
експлуатується цегельним заводом.
Друге родовище розташоване в південній частині на околиці м.
Тростянець, в 4 км від ст. Смородине. Запаси, розраховані по категорії А,
складають 95,7 т.м3.
12.2. Сучасний стан навколишнього природного середовища
Розділ розроблений відповіднодо вимог ДБН 360-92**, ДБН Б. 1-3-97,
ДСП 173-96. При цьому використані дані Тростянецької міської СЕС,
інформація районних та міських відділів, натурні обстеження.
Графічне викладення матеріалу представлено на “Схемі планувальних
обмежень”, М 1:5000. Санітарно-захисні зони підприємств і об’єктів наведені
нормативні.
У відповідності зі ст. 13 Закону України „Про екологічну експертизу” та
постановою КМУ №142 від 14.02.01 генеральні плани не відносяться до
об'єктів, що становлять підвищену екологічну небезпеку. Екологічна
експертиза проводиться у складі “Порядку проведення експертизи
містобудівної документації” відповідно до Постанови КМУ №1577 від
20.10.2000 р., а також листа Міністерства охорони навколишнього природного
середовища України від 02.09.2004 р. № 9163/21-10.
Матеріали Генерального плану вирішують основні принципові питання
з планування територій і не можуть бути використані замість спеціальних
проектів, схем та програм розвитку галузей економіки, охорони
навколишнього середовища та здоров’я населення, пам’яток історії культури,
інженерного захисту й підготовки території, розвитку систем транспорту,
безпеки та організації дорожнього руху, інженерного обладнання тощо. При
складанні зазначеної документації повинні враховуватись пропозиції
відповідних розділів генерального плану (ДБН Б. 1.1-15:2012 „Склад та зміст
генерального плану населеного пункту”).
Відповідно

до

Повітряний басейн
метеорологічного районування

України,

місто
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Тростянець відноситься до територій з можливо помірним потенціалом
забруднення атмосферного повітря промисловими викидами.
Основними джерелами забруднення атмосферного повітря в
м.Тростянець є промислові підприємства, котельні та автотранспорт.
У Сумській області 65% від загального обсягу викидів (54,2 тис. т)
складають викиди від автотранспорту. Тому проблема загазованості міст
області викидами від автотранспорту є основною.
На обліку в райСЕС стоять 5 промислових підприємств, які є джерелами
забруднення атмосферного повітря (ЗАТ "Фаворит", РТПС, ПАТ "КФУ", ТОВ
"Тростянецький електрозавод", ТОВ "Тростянецький машзавод"). Лабораторія
районної санітарно-епідеміологічної станції не акредитована на дослідження
атмосферного повітря.
Основними забруднюючими речовинами, що викидаються в атмосферне
повітря, є оксиди вуглецю, діоксиди азоту, діоксиди сірки (сірчаний ангідрид),
тверді речовини (сажа), вуглеводні та інші.
Таблиця 12.2.1
Обсяги викидів забруднюючих речовин стаціонарними джерелами в
атмосферне повітря у 2012 р. (тон)

Сумська обл.
Тростянецький р-н

Обсяги викидів, тон
2012 р.
2011 р.
29185,312
29650,507
120,707
142,691

Викинуто в середньому одним
підприємством, тон
123,145
7,544

Проектне рішення враховує проблему забруднення повітря. Система
організації дорожнього руху направлена на її вирішення. При цьому фактор
забруднення не відноситься до планувальних обмежень, він знаходиться в
постійно динамічному стані і залежить від багатьох складових. Вирішення
проблеми можливе тільки шляхом покращення технології виробництва та
планувальної організації території.
Для покращення ситуації необхідний перехід в автотранспортному
секторі на використання екологічно сприятливих видів палива, впровадження
екологічних норм до автомобільних бензинів та дизельних палив рівня Євро3, Євро-4, забезпечення каталітичними системами нейтралізації автомобілів
для зниження токсичності відпрацьованих газів. Крім того, для зменшення
навантаження на стан атмосферного повітря необхідно будівництво об’їзних
доріг та розробка оптимальної транспортної розв’язку в місті.
Планувальні обмеження
Система планувальних обмежень представлена головним чином СЗЗ від
промислових підприємств і виробництв, сільськогосподарських об’єктів,
об’єктів комунального призначення. Усі вони відносяться до ІI – V класу
шкідливості, для яких нормативні СЗЗ становлять від 500 до 50 м. СЗЗ деяких
підприємств та комунальних об’єктів не витримані й охоплюють житлову
забудову.
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Таблиця 12.2.2
Нормативні СЗЗ діючих основних виробництв та інших об’єктів
Об’єкти

Нормативна
СЗЗ, (м)

Документ

1

2

3

Промислові підприємства, склади і бази

50

ДСП 173-96
(додаток №4)
ДСП 173-96
(додаток №4)
ДСП 173-96
(додаток №4)
ДСП 173-96
(додаток №4)
- // -

50

- // -

ПАТ "Крафт Фудз Україна"

50

ТОВ "Тростянецький машинобудівний завод"

50

ТОВ «Тростянецький електрозавод»

50

КПРР "Тростянецька друкарня"

50

ВАТ "Хлібозавод Залізничник"
Відкрите акціонерне товариство
тростянецький комбінат хлібопродуктів
ТОВ "Тростянецька цегла"
Державне підприємство "Тростянецьке лісове
господарство"

100
100

ЗАТ "Фаворит"

50

Нафтобаза( не працює)

100

Підприємство по обробці деревини

100

Склади "Ельдорадо"

50

Деревообробні підприємства

100

Лісопильня

100

Маслозавод

50

Інститут цукрових буряків УААН, ТОВ
"Соєвий вік"

100

Лісництво, лісозавод

100

Елеватор

100

Комбікормовий завод*

100

Товариство з додатковою відповідальністю
"Тростянецький райагрохім"*

300

Цегельний завод*

100

КП "Тростянецькомунсервіс"

50

ДСП 173-96
(додаток №4)
ДСП 173-96
(додаток №4)
ДСП 173-96
(додаток №4)
ДСП 173-96
(додаток №6)
ДСП 173-96
(додаток №4)
ДСП 173-96
(додаток №6)
ДСП 173-96
(додаток №4)
ДСП 173-96
(додаток №4)
ДСП 173-96
(додаток №4)
ДСП 173-96
(додаток №4)
ДСП 173-96
(додаток №4)
ДСП 173-96
(додаток №4)
ДСП 173-96
(додаток №4)
ДСП 173-96
(додаток №4)
ДСП 173-96
(додаток №4)
ДСП 173-96
(додаток №4)
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Об’єкти

Нормативна
СЗЗ, (м)

Документ

1

2

3

Приватне акціонерне товариство
"Тростянецьагроспецбуд"
Райавтодор
Приватне акціонерне товариство
"Тростянецьке автотранспортне підприємство
15946"
ТОВ "МІНАЗ"
Відокремлений підрозділ "Локомотивне депо
Смородине" державного підприємства "Південна
залізниця"
Автостанція Тростянець товариства з
обмеженою відповідальністю "Сумське обласне
підприємство автомобільного транспорту"
Підприємство "Хлібокомбінат" Тростянецької
райспоживспілки

50

- // -

50

- // -

100

- // -

50

- // -

100

ДСП 173-96
(додаток №9)

100

ДСП 173-96
(додаток №9)

50

Гаражі

50

Ст ж/д Смородине

100

АЗС

50

Склади підприємства деревообробки

50

Швейна фабрика

50

Пилорама

100

ТОВ "Тростянець Агропромбуд"

100

ДСП 173-96
(додаток №4)
ДСП 173-96
(додаток №10)
ДСП 173-96
(додаток №9)
ДСП 173-96
(п.5.32)
ДСП 173-96
(додаток №6)
ДСП 173-96
(додаток №4)
ДСП 173-96
(додаток №4)
ДСП 173-96
(додаток №4)

Комунікаційні об’єкти
ЛЕП (35 кВ; 110 кВ) - охоронна зона

15/20

ГРС (охоронна зона) *

150

Магістральний газопровід (охоронна зона) *

100

ДБН 360-92**,
(табл. 8.5а*)
Закон України „Про
правовий режим земель
охоронних зон об’єктів
магістральних
трубопроводів” № 3041-VI
від 17.11.2011 р. (ст. 11).
Закон України „Про
правовий режим земель
охоронних зон об’єктів
магістральних
трубопроводів” № 3041VI від 17.11.2011 р.
(ст. 11).

Транспортні коридори
Залізниця

100

Під’їзні та пристанційні колії

50

ДБН 360-92**,
п. 7.8.
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Об’єкти

Нормативна
СЗЗ, (м)

Документ

1

2

3

Об’єкти комунального призначення
Кладовища

300

Міські очисні споруди

200

Очисні споруди Інституту цукрових буряків
УААН
Міське сміттєзвалище

150
500

Природоохоронні об’єкти
Прибережно захисна смуга рр. Боромля,
Люджа, Радомля, озер, ставків та
25-50
струмків(пропозиції щодо встановлення)

ДСП 173-96
(додаток №4);
ДсанПін 2.2.2.028-99
ДСП 173-96
(додаток №12)
ДСП 173-96
(додаток №4)
ДСП 173-96
(додаток №4)
ВКУ (ст. № 88)

* - об’єкти за межами міста

Головні планувальні обмеження представлені СЗЗ від ГРС, кладовищ,
очисних споруд та полігону твердих побутових відходів.
До підприємств IV класу шкідливості відносяться – ремонтно-будівельні,
виробничо-транспортні
підприємства,
деревообробні
підприємства,
нафтобаза. До V кл. шк. – підприємства обслуговування транспорту, харчової
промисловості, промислово-складські бази.
До санітарно-захисних зон ІІ - ІІІ класу шкідливості відносяться
комунальні об´єкти, з підприємств до ІІІ класу відноситься лише Товариство з
додатковою відповідальністю "Тростянецький райагрохім", яке розташоване
за межами міста.
Щодо формування СЗЗ виробництв необхідно зазначити, що в умовах
сьогодення це надзвичайно складне питання. У відповідності з ДСН 173-96 (п.
5.14) проекти організації СЗЗ слід розробляти в комплексі з проектом
будівництва (реконструкції) підприємства з першочерговою реалізацією
заходів передбачених в СЗЗ, тобто проблема організації СЗЗ є складовою
виробничо-технологічного процесу самих підприємств. Враховуючи те, що в
умовах сформованого міста витримати вимоги по територіальних розривах
СЗЗ не завжди можливо, головне завдання підприємств, що їх створюють
полягає в упровадженні новітніх технологій з подальшим погодженням
скорочення даних нормативів СЗЗ до мінімально-можливих розмірів.
Головним механізмом реалізації даних вимог є законодавча база по охороні
довкілля через механізм приписів, штрафів, компенсаційно-соціальних виплат
та закриття виробництв державними контролюючими органами.
В м. Тростянець налічується 4 кладовища загальною площею 14,4 га, всі
кладовища мають статус відкритих.
Необхідно відмітити, що в межах санітарно-захисних зон від кладовищ
розташовано 67,1 га житлової забудови та 14,7 га сільськогосподарських
територій.
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Відповідно до санітарної класифікації підприємств, виробництв та споруд
"Державних санітарних правил планування та забудови населених пунктів
ДСП № 173-96" кладовища відносяться до третього класу небезпеки.
Кладовища повинні бути розміщені в приміській зоні міських поселень і
поблизу місць розташування сіл. Санітарно-захисна зона від території
кладовища традиційного похованні і крематорію до житлових і громадських
будівель, зон відпочинку, а також колективних садів та городів повинна бути
не меншою 300 м.
У санітарно-захисних зонах не можна допускати розміщення:
 житлових будинків з придомовими територіями, гуртожитків, готелів,
будинків для приїжджих;
 дитячих дошкільних закладів, загальноосвітніх шкіл, лікувальнопрофілактичних та оздоровчих установ загального та спеціального
призначення зі стаціонарами, наркологічних диспансерів;
 спортивних споруд, садів, садівницьких товариств;
 джерел централізованого водопостачання, водозабірних споруд, споруд
водопровідної розподільної мережі.
Для зменшення негативного впливу на населення, яке проживає в
прилеглій до кладовищ житловій забудові необхідне забезпечення 100%
системою централізованого водопостачання та водовідведення.
Зменшення СЗЗ можливе лише за погодженням в установленому порядку
з МОЗ України.
Водний басейн
Водні ресурси м. Тростянець представлені поверхневим стоком р.
Боромля і двох її приток - р. Люджа і Радомля, а також експлуатаційні запаси
підземних вод. Річки Боромля, Радомля і Люджа, в зв’язку з маловодістю, не
мають практичного значення для цілей водопостачання.
Річка Боромля, що перетинає все місто з півночі на південь, є також
основним приймачем стічних вод.
Упорядкування русла і заплави річок. Річка Боромля – правий приток р.
Ворскла. Довжина річки 46 км, середній ухил 1.4 м/км, площа басейна 667
км2. Русло річки помірно звивисте, піщано-мулисте, шириною в районі міста
6-12 м . Заплава низька, двостороння, шириною до 1 км, лугова, заболочена.
Русло замулене і не пропускає весняний паводок, досягаючий 100 м3/сек.;
затоплення заплави – до відмітки 113 м. Середньорічна витрата 2м3/сек.
Р.Радомля – лівий приток р. Боромля. Довжина річки 14 км, ухил 3.9
м/км, площа басейна 69 км2. Ширина русла 2 м, ширина заплави – до 200 м.
Р.Люджа – лівий приток р. Бромля. Довжина річки 14 км, площа басейна
63 км2, ширина русла 2 м, ширина заплави до 200 м.
В комплекс заходів по упорядкуванню русла річок включені:
- розширення і влаштування ступінчатого поперечного профілю для
зменшення затоплення заплави при пропуску максимальних витрат і
забезпечення
мінімальних
швидкостей
при
меженних
витратах;
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днопоглиблювання для збільшення дренуючої здатності і забезпеченні
мінімальних глибин по санітарним умовам;
- закріплення відкосів для попередження розмиву берегів і зміни траси
річки в плані.
У заплаві річки в межах міста намічається створення водойми для
спортивних і культурно-побутових цілей на базі ставка гідронамиву,
штучного пляжу, міського парку з установами культурно-побутового
обслуговування, спортивними майданчиками та спорудами, а також
лугопарку. Для цього намічаються наступні роботи:
- благоустрій ставку-гідронамиву з урахуванням вимог до водойм
культурно-побутового значення;
- намив і благоустрій пляжної смуги;
- намив території під міський парк і спортивний центр.
За даними Тростянецької міської ради в місті є 9 озер:
 Красне – 160000 кв.м
 Гарячка – 20000 кв.м
 по р.Боромля – 3 озера площею 110000 кв.м
 Нескучанські озера – 2 озера площею 50000 кв.м
 Сажалка – 20000 кв.м
 в парку ім. П.І. Чайковського – 7000 кв.м
Джерелом водопостачання є підземні води. Підземні джерела відносяться
до
палеоцен–верхокрейдяного,
сеноман-нижньокрейдяного,
соценолігоценового та бучаксько-канівськокого водоносних горизонтів.
Існуюче водопостачання м. Тростянець здійснюється централізованим
комунальним водопроводом та відомчими мережами водопроводу
промислових підприємств міста.
По водоносним горизонтам оцінені запаси підземних вод складають:
- по бучаксько-канівськокому горизонту - 3000 м3 /добу;
- по палеоцен–верхокрейдяному горизонту - 17700 м3 /добу;
- сеноман-нижньокрейдяному водоносному горизонту - 21000 м3 /добу.
Таким чином, сумарно оцінені запаси складають 41700 м3 /добу
(відповідно до даних КП «Тростянецькомунсервіс).
Комунальний водопровід.
Встановлена виробнича потужність водопроводу – 2,8 тис.м3/добу,
фактично подано води в мережу за 2011 рік з власних водозаборів 440 тис.м3,
з них відпущено споживачам 320 тис.м3 (в тому числі населенню - 173 тис.м3,
підприємствам, установам, організаціям - 147 тис.м3), технічні втрати води
складають 120 тис.м3, біля 30 %.
Питоме водоспоживання з комунального водопроводу складає – 100
л/добу на чоловіка;
Водопостачання м. Тростянець здійснюється за рахунок експлуатації
підземних вод на 5-и ділянках комунальним підприємством Тростянецької
міської ради «Тростянецькомунсервіс».
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Ділянка № 1. Ділянка розташована в північно-західній частині міста по
вул. Фурманова на правому березі р. Боромля, на схилах плато з відміткою
145 м, і складається з 2-х артсвердловин. Відстань між свердловинами 50 м.
Свердловина №1 (дебіт - 20л/с) – глибиною 800м, із забором води з сеноманнижньокрейдяного водоносного горизонту. Свердловина №2 (дебіт - 18,8л/с)–
глибиною 126м, із забором води з палеоцен-верхньокрейдяного водоносного
горизонту.
Ділянка № 2. Ділянка розташована в центральній частині міста по вул.
Татаренка на правому березі р. Боромля, в її заплаві на відмітці 115-119 м і
складається з 3-х артсвердловин. Відстань між свердловинами 50 м.
Свердловина №1 (дебіт - 2,22л/с) – глибиною 87м, свердловина №2 (дебіт 2,78л/с) – глибиною 87 м та свердловина №3 (дебіт - 16,7л/с) – глибиною 120
м, із забором води з палеоцен-верхньокрейдяного водоносного горизонту,
знаходяться в робочому стані.
Ділянка № 3. Ділянка розташована в північно-східній частині міста по
вул. Разіна на лівому березі р. Боромля, на схилах плато з відміткою 172 м і
складається з 2-х артсвердловин. Відстань між свердловинами 50 м.
Свердловина №1 (дебіт - 14л/с) – глибиною 800 м, із забором води з сеноманнижньокрейдяного водоносного горизонту. Свердловина №2 (дебіт - 4,17 л/с)
– глибиною 100м, розташована на бучаксько-канівському водоносному
горизонті.
Ділянка № 4. Ділянка розташована в північно-західній частині міста по
вис. Гай на лівому березі р. Боромля, на схилах плато з відміткою 143 м і
складається з 1-ї артсвердловини (дебіт – 2,77л/с) глибиною 127м, із забором
води з палеоцен-верхньокрейдяного водоносного горизонту.
Ділянка № 5. Ділянка розташована в північно-західній частині міста по
вул. Шевченка на лівому березі р. Боромля, в заплаві річки з відмітко 122м і
складається з 1-ї артсвердловини (дебіт – 4,72л/с) глибиною 100м, із забором
води з палеоцен-верхньокрейдяного водоносного горизонту.
На всіх ділянках І пояс санітарної охорони витриманий.
Вода з артезіанських свердловин відповідає вимогам ДСанПіНу 2.2.4-17110 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної до споживання людиною».
(відповідно до даних КП «Тростянецькомунсервіс»). Але технічний стан
комунального водопроводу незадовільний, що призводить до забруднення
питної води. Основною проблемою забруднення питної води є зношеність
водопровідних труб, часті аварії на водогонах.
Обладнання житлового фонду мережами комунального водопроводу
станом на 01.01.2012р становить 56,8%.
Водопостачання промислових підприємств виконується відомчими
артезіанськими водозаборами і складає 161 м3/добу. Одночасно вони
постачають воду до відомчих житлових будинків, що знаходяться на балансі
підприємств. До таких водозаборів підприємств відносяться: залізнична
станція Смородине, ДОК. ПАТ «Крафт Фудз Україна», завод по обробці
елітного насіння, Тростянецький хлібокомбінат, цегельний завод. Поверхневі
водозабори в місті відсутні.
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Відведення стічних вод у м. Тростянець здійснюється за повною
роздільною схемою. Відведення і очищення побутових та основного об’єму
виробничих стічних вод здійснюється централізованою міською каналізацією.
Питання з розвитку дощової каналізації вирішуються в розділі «Інженера
підготовка та захист території».
Загальна кількість стічних вод станом на 01.01.2012р. становить
632,20 м3/добу.
Стічні води самопливними колекторами відводяться від житлової
забудови до 6-ти комунальних та 3-х відомчих каналізаційних насосних
станцій.
Стічні води проходять повну очистку на міських очисних спорудах, які
підпорядковані КП ТМР «Тростянецькомунсервіс».
Очисні споруди побудовані згідно проекту «Укржилдорпроект» та
експлуатуються з 1989 року. Проектна потужність очисних споруд –
2800 м3/добу, фактично надходять 632,20 м3/добу.
Очистка стічних вод – повна біологічна з комплексом доочищення. Стічні
води поступають до прийомної камери, звідти самопливом подаються в
будівлю решіток, де проходить первинне очищення від великих частин бруду.
Далі по залізобетонному лотку надходять до горизонтальних пісколовок і після
них на відстійники та аеротенки. На виході стічні води дезінфікуються
розчином хлорного вапна та скидаються до р.Безіменний (приток р.Боромля).
Очисні споруди та місце випуску стічних вод знаходяться у задовільному
стані.
Очисні споруди міста розташовані вище території міста на відмітках
156,60 м. Очищені стічні води скидаються до водойми культурно-побутового
призначення, що є порушенням вимог п.10.15 ДБН 360-92**.
Обладнання житлового фонду системою каналізування станом на
01.01.2012р становить 53,3%.
Стічні води неканалізованого житлового фонду збираються у вигребах.
Більша частина побутових та виробничих стічних вод промислових
підприємств, після попереднього очищення, скидає стічні води до водойм
міста.
Стан ґрунтів
Обстеження стану грунту проводиться періодично санітарно-гігієнічною
лабораторією облСЕС для визначення вмісту солей важких металів.
Періодичність відбору 1 раз/рік. Згідно з наданими результатами перевищень
ГДК не було. Відбір зразків проводиться райСЕС в затверджених точках: на
кордонах СЗЗ підприємств, звалищ ТПВ та токсичних промислових відходів, в
зонах впливу автомагістралей.
В цілому, фактор забруднення ґрунтового покриву має локальне
поширення і пов’язаний з промисловими та комунальними територіями.
Виробничі ділянки АЗС, СТО, гаражів, нафтобази забруднені
нафтопродуктами.
Система санітарного очищення міста - планово-регулярна, здійснюється
за допомогою контейнерів. Вивезення ТПВ здійснюється по графіках, що
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затверджені, у терміни визначені санітарними нормами.
Міське сміттєзвалище розташоване у східній частині міста на відстані
560 м до найближчої житлової забудови. Віддаленість від водозабірних
споруд становить 18 км, а від водотоків і водойм – 1,0 км. Загальна площа
звалища складає 5,6 га. Функціонує об’єкт з 1984 року. В наявності є
розроблений ДПІ „Південьдіпромбіосинтез” у 2005 році санітарний
паспорт.Сміттєзвалище відкрите, на сміттєзвалищі наявний глинистий донний
і ізоляційний екрани. За технологією утилізація побутових відходів
сумішевого складу здійснюється методом ущільнення із проведенням
попереднього сортування (відбір металевих частин). На сміттєзвалищі не
проводиться прийом хімічних та епідемічних небезпечних відходів. Таким
чином, на території полігону постійно проводяться роботи з трамбування
ТПВ, обвалування і недопущення попадання дощових і талих вод на суміжні
території.
Серйозною проблемою у місті залишається санітарна очистка гаражних
та садових товариств, де невчасно вивозяться побутові відходи і часто
утворюються стихійні сміттєзвалища.
На території міста існують 4 діючих кладовищ, які мають санітарнозахисні зони розміром 300 м.
Проектне рішення дану ситуацію враховує. Передбачається 100%
охоплення міста планово-подвірною системою санітарного очищення,
організація нового полігону захоронення ТПВ, рекультивація порушених
територій з геохімічним обстеженням території міста.
Радіаційний стан
Відповідно до постанови КМ України № 106 від 23.07.1991р. і № 600 від
29.08. 1994р., місто не входить у перелік територій, забруднених в результаті
аварії на ЧАЕС. Рівні гама-фону становлять 12-13 мкР/год, у капітальних
спорудах – 20-26мкР/год. Система планувальних обмежень – відсутня.
Виходу радону не зареєстровано. Система планувальних обмежень
відсутня.
При проведенні будівельних робіт необхідно керуватись вимогами НРБ
– 76/87 і ОСП – 72/87 щодо будівельних матеріалів.
Електромагнітне забруднення
Електромагнітне забруднення навколишнього середовища в містах та
інших населених пунктах створюється за рахунок електромагнітного
випромінювання радіотехнічних та електротехнічних засобів громадськогосподарського, наукового та оборонного призначення. Головними джерелами
електротехнічного випромінювання в містах є телевізійні, радіолокаційні,
радіопередавальні об‘єкти та високовольтні електроустановки.
В місцях розміщення радіотехнічних і електротехнічних засобів і,
відповідно, в місцях, де експлуатуються ці об‘єкти, рівень електромагнітного
випромінювання, значно перевищує природний радіофон, а в деяких випадках
і гігієнічні нормативи для населення.
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Джерелами електромагнітного випромінювання на території міста є ПС
"Тростянець" напругою 110/35/10 кВ, ПС "Півненківська" напругою 35/10 кВ,
повітряні ЛЕП, що знаходиться переважно у західній частині міста та
проходять з заходу на схід.
Проектне рішення дану ситуацію враховує.
Акустичний режим
Основними джерелами зовнішнього шуму на території міста є
автомобільний і залізничний транспорт, трансформаторні підстанції .
Дані про рівні шуму, що створюють ці види транспорту в районах
житлової забудови міста відсутні, так як інструментальні виміри не
проводились. Тому ступінь акустичного дискомфорту можна оцінити лише
розрахунковим шляхом.
Усі розрахунки виконані відповідно СНиП ІІ-12-77 “Защита от шума”,
щодо стадії розробки проекту, а також методичних рекомендацій по
виконанню розділу “Охорона навколишнього середовища в генеральному
плані міста”,( К. 1981 р.).
Шум від трансформаторних підстанцій
Таблиця 12.2.3
В межах міста знаходяться електропідстанції “Тростянець”,
“Півненківська”
№
п/п
1

1

2

Трансформаторна підстанція
2

“Тростянець” –110/35/10кВ
“Півненківська ” – 35/10кВ

V

Lекв.

∆L

P

n

z(м)

3

4

5

6

7

8

110

1Х20

2

76

16

55

2

66

6

14

1Х25
35

2Х2,5

Де: V – клас напруги трансформатора, кВ
P – номінальна потужність трансформатора, МВА
n – кількість трансформаторів,
Lекв. – розрахунковий еквівалентний рівень звуку, дБА
∆L – перевищення допустимого рівня звуку (максимальнодопустимий рівень звуку на території житлової забудови –
60 дБА (вночі), (ДСП 173-96, дод. №16),
z – територіальний розрив, як шумозахисний захід, (метри).
Отже, перевищення допустимого рівня шуму фіксується в межах від 14
до 55 метрів, тобто в межах санітарно-захисної зони т/п, проводити спеціальні
технологічні заходи недоцільно.
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Шум від автотранспорту.
Суттєвим джерелом шуму є також вулична мережа з інтенсивним рухом
автотранспорту.
Таблиця 12.2.4
№
п/п

Основні вулиці
(транзитний рух)

N

P

Vсер.

α екв.

∆α

r (м)

1

2

3

4

5

6

7

8

500

30

50

78

13

45

Існуючі
1

вул. Червоноармійська Горького - Шевченка

2

вул. Набережна

400

30

50

75

10

40

3

вул. Леніна

300

20

50

76

11

45

Проектні
4

Проектна-1 - вул. Гришина

500

30

40

74

9

32

5

Проектна-2 - вул. Гаївська

300

10

70

81

16

100

де: N – інтенсивність руху (авт./годину);
P – % вантажного і громадського транспорту в потоці;
Vсер. – середня швидкість руху;
α екв. – 65 дБА (день) на території житлової забудови, (СН 173-96, дод.
16, прим.1);
∆α – перевищення допустимого рівня шуму;
r (м) – територіальний розрив, як шумозахисний захід.
З приведених розрахунків рівні акустичного забруднення знаходяться в
межах 32-45 метрів (міські вулиці).
При прийнятті проектних рішень враховують зазначені зони
акустичного впливу. В межах вуличної мережі (червоних ліній) необхідно
впроваджувати застосування шумозахисних заходів для першої лінії забудови
(віконні блоки, облицювальні матеріали, озеленення вздовж вулиць).
Шум від залізниці.
Через м. Тростянець проходить двопутна залізнична магістраль
напрямком Люботин – Суми
В м. Тростянець розташована станція "Смородине". За характером
роботи станція є вантажопасажирською, об'ємом робіт, що виконуються,
відносяться до І класу. Дільнична станція Смородине Південної залізниці має
4 станційних шляхи, в тому числі: 2 - головних та 2 - приймально-відправних.
До них примикають 14 під'їзних не загального користування вузької колії, що
належать цукровому заводу, Тростянецькому ДОКу, хлібозаводу, шоколадній
фабриці і т.і. Станція обладнана пасажирським вокзалом.
Шумове забруднення від залізниці має також лінійно-векторне
поширення і утворює зону акустичного дискомфорту з рівнями шуму, що
перевищують 65 дБА, на відстані до 100 м від колій головної дороги та 50 м –
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від станційних та під’їзних шляхів. Отже, як планувальні обмеження в проекті
прийнята нормативна санітарно-захисна зона 100 м і 50 м (у відповідності з
ДБН 360-92**, ДСП 173-96).
В даних межах доцільно формувати комунально-складські території, що
одночасно будуть виконувати функцію шумозахисного екрану, та
впровадження технологічних заходів щодо колійного господарства в межах
міста. Окрім того, необхідно створення шумозахисних екранів на ділянках
безпосереднього примикання житлової забудови до залізничних колій.
Екологічний каркас.
Екологічний каркас міста представлений системою зелених насаджень
загального користування, міськими лісами, водними акваторіями та
прибережними захисними смугами водних об’єктів.
Планувальна організація даних територій направлена на їх ландшафтноінженерне впорядкування. Дані заходи сприяють оздоровленню міського
середовища та підвищують його екологічну стійкість до техногенних
навантажень.
12.3. Проектні пропозиції щодо поліпшення санітарно –
епідеміологічного стану території міста
З метою охорони й оздоровлення навколишнього середовища
м. Тростянець у проекті рекомендовано виконати ряд планувальних і
технічних заходів. Намічений комплекс заходів повинен реалізовуватись через
дію законів України щодо екологічного стану та санітарно-епідеміологічного
контролю території, місцевого самоуправління.
Для охорони атмосферного повітря рекомендовано виконати комплекс
заходів:
- розроблення рекомендацій щодо обґрунтування обсягів викидів в
атмосферне повітря;
- коригування транспортної схеми міста, упорядкування системи АЗС,
СТО, гаражів із дотриманням санітарних вимог щодо їх СЗЗ;
- здійснення постійного моніторингу за джерелами викидів
забруднюючих речовин в атмосферне повітря;
- дотримання нормативних санітарно-захисних зон та створення
захисних рослинних поясів навколо виробничих та шкідливих підприємств;
- проведення реконструкції комунальних систем та об’єктів тепло- і
водопостачання шляхом впровадження новітніх енергоефективних технологій
з енергозбереження;
Для охорони водного басейну рекомендовано виконати комплекс заходів:
- екологічне оздоровлення водних об’єктів із їх розчищенням та
упорядкуванням прибережних захисних смуг;
- модернізація, збільшення продуктивності існуючої системи
водопостачання;
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- розширення системи централізованого комунального водопостачання
до 100 % забезпечення міста питною водою;
- забезпечення на період освоєння генплану повного охоплення
забудови міста централізованою каналізацією;
- забезпечення лабораторного контролю якості питної води у
комунальних водогонах (підземний водозабір);
- дотримання зон санітарної охорони (1-й пояс) для усіх артезіанських
свердловин не менше 30 метрів;
- проведення капітального ремонту центрального міського водогону
(водо розвідних мереж);
- впровадження
комплексу
заходів
щодо
екологізації
водогосподарського
комплексу
промпідприємств,
передбачених
Загальнодержавною програмою розвитку водного господарства України:
запровадження водозберігаючих технологій, скорочення питомих витрат води
на одиницю продукції, модернізація діючих та будівництво нових систем
зворотного і повторного водопостачання, створення замкнутих систем
водокористування підприємств, розроблення і здійснення кожним
підприємством водозберігаючих і водоохоронних заходів, удосконалення
систем лімітування і моніторингу витрат і якості води, ліквідацію втрат та
непродуктивних витрат води;
- реконструкція центральних міських каналізаційних очисних споруд з
впровадженням новітніх технологій та удосконаленої системи очищення;
- будівництво очисних споруд потужністю до 10,0 тис.м3 на добу;
- повне охоплення забудови міста централізованою каналізацією.
Для реалізації Загальнодержавної програми "Питна вода України" на
2006-2020 роки та виконання невідкладних екологічних заходів необхідно:
- державне фінансування в повному обсязі та розширене інвестування;
- впровадження пріоритетності питного водопостачання перед іншими
видами спеціального водокористування;
- посилення державного нагляду та контролю за дотриманням
водоохоронного режиму у зонах водозабору та режиму господарювання у
прибережних захисних смугах і водоохоронних зонах та винесення їх в
натуру;
- реконструкція існуючих каналізаційно-очисних споруд та мереж
водопровідно-каналізаційного господарства;
- формування єдиної дощової каналізації міста;
Вирішення проблеми очистки стічних вод та припинення забруднення
водних об'єктів можливо при достатній фінансовій підтримці існуючих
природоохоронних програм на національному, регіональному та місцевому
рівнях.
Охорона ґрунтів:
- проведення геохімічного обстеження території міста;
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- дотримання 100 % охоплення міської території планово-подвірною
санітарною очисткою;
- реалізація роздільного збору побутових відходів;
- ліквідація стихійних звалищ, що утворюються внаслідок несвоєчасного
вивезення побутових відходів із гаражних та садових товариств;
- будівництво нового полігону ТПВ з дотриманням всіх санітарногігієнічних норм;
- на проектному полігоні ТПВ задіяти за призначенням дезінфекційний
бар’єр та забезпечити умови для миття та дезобробки контейнерів для сміття
та спецавтотранспорту;
- будівництво сміттєсортувальної станції на території полігону;
- розширення двох діючих кладовищ відповідно до вимог ДСанПіН
2.2.2.028-98;
- покращення дорожнього покриття міської вуличної мережі та організація
раціональної системи транспортного руху в місті.
- рекультивація порушених земель;
- проведення комплексу гідротехнічних заходів на підтоплених територіях
міста (див. розділ „Інженерна підготовка та захист території”)
Щодо фізичних факторів впливу на навколишнє середовище (шум та
електромагнітне випромінювання):
Основним джерелом шумового забруднення є автомобільний та
залізничний транспорт.
Забезпечення нормативного санітарно-гігієнічного стану прилеглих до
автомобільних магістральних вулиць територій забезпечується переважно за
рахунок створення придорожніх захисних зелених насаджень та дотримання
правил землекористування в межах захисних смуг доріг та дотримання
санітарних розривів згідно ДБН 360-92** (п. 7.32*).
По території Тростянецької міської ради проходить залізниця.
Забезпечення нормативного стану навколишнього середовища за показниками
шуму забезпечується смугою охоронних зелених насаджень, шумозахисними
екранами та санітарно-захисною зоною, яка на основній дорозі складає 100 м,
а на під’їзних і пристанційних шляхах – 50 м (ДБН 360-92**, п. 7.8).
Решта джерел шумового забруднення, такі як промислові підприємства,
трансформаторні підстанції мають локальний вплив, що, як правило, не
виходить за межі санітарно-захисної або охоронної зони об`єктів.
Джерелами електромагнітного впливу на навколишнє середовище є
засоби радіолокаційного зв`язку, радіотелевізійні антени тощо. Зазначені
об`єкти є джерелами електромагнітного випромінювання надвисокої частоти і
тому підлягають санітарно-гігієнічному нагляду щодо їх розміщення та
експлуатації, а також щодо захисту населення від впливу цього фактору.
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13. ПРОТИПОЖЕЖНІ ЗАХОДИ
При розробці генерального плану враховувались вимоги пожежної
безпеки у відповідності з розробленими МВС України «Правилами пожежної
безпеки України» та ДБН 360-92**.
На даний час в місті розташована 24 державна пожежно-рятувальна
частина Територіального управління МНС України у Сумський області по
вул.Червоноармійська. Далі в таблиці наведена його характеристика.
Таблиця 13.1
№
з/п

Найменування

Адреса

Район
обслуговування

Кількість
пожежних
машин

1

2

3

4

5

1

ДПЧ №24

вул. Червоноармійська, 45

м. Тростянець

4

Для своєчасного реагування на надзвичайні ситуації природного та
техногенного характеру проектом пропонуються на довгостроковий період
наступні містобудівні протипожежні заходи у м.Тростянець:
 формування житлових утворень, що розділяються системою
магістралей;
 організація безперервної системи магістральних вулиць і доріг для
забезпечення транспортних зв’язків між житловими районами;
 дотримання нормативної протипожежної відстані між будинками і
спорудами;
створення єдиної системи зелених насаджень, які у разі пожежної
небезпеки повинні слугувати шляхами евакуації населення і під’їзду
пожежних автомобілів;
при розміщенні пожежних депо необхідно забезпечити охоплення всієї
території міста, при цьому радіус обслуговування кожного з них не повинен
перевищувати 3 км;
 у житлових кварталах садибної забудови генеральним планом
передбачено, що відстань між наскрізними проїздами становитьвід 100 м до
300 м;
 організація під’їздів з влаштуванням пірсів та розворотніх майданчиків
розмірами 12х12 м для можливості забору води пожежними автомобілями з
існуючих водойм (р. Боромля, р. Радомля, р. Люджа, озера Красне, Сажалка та
ін.)
У відповідності з вимогами ДБН 360-92**, перспективною чисельністю
населення міста, на довгостроковий період передбачається розміщення 2нових
пожежних депо: по вул. Славгородська та по вул. Набережна для
обслуговування «Технологічного парку», (по 1 пожежному автомобілю на
кожне депо). Територія, яка необхідна для розміщення пожежних частин
складає 1,2 га (0,6 га х 2).
196

Оскільки розрахункова чисельність населення м. Тростянець складає
20,92 тис .осіб, згідно з вимогами табл. 3 п .6 додатку 3.1 ДБН 360-92** на
довгостроковий період місту потрібен спецавтомобіль (автодрабина).
При розміщенні виробничих підприємств – враховувати вимоги в частині
розміщення пожежних депо, з радіусом обслуговування для категорії А. Б. В.
– не більше 2 км та для категорії Г. Д. – не більше 4 км 2/.
Централізована система господарсько-протипожежного водопроводу –
кільцева, низького тиску, має протипожежні гідранти, а також арматуру для
аварійного відключення ділянок мережі. Кожна ділянка водозаборів має
власну кільцеву мережу водопроводу і між собою не мають з’єднання.
Кільцювання існує тільки між водозабором № 1 по вул. Фурманова та № 2
«Центральним».
Кількість одночасних пожеж і витрати води на гасіння однієї пожежі
прийняті у відповідності з БНіП 2.04.02-84 (табл 5; прим. 5) в залежності від
кількості населення в місті, поверховості забудови та її об’ємів, при умові
гасіння пожежі на протязі 3-х годин. Протипожежна потреба у воді складає:
при двох розрахункових пожежах для населення по 1 л/с – зовнішнє, 2×2,5 л/с
– внутрішнє і складе 378м3.
Нормативний термін відновлення протипожежного запасу води –
24 години забезпечується при знижені подачі води на інші потреби на 3 %, що
не перевищує допустимих показників згідно СНиП 2.04.02-84 п. 2.25.
Примітки:
1. Протипожежна потреба у воді складає: при двох розрахункових пожежах для населення по 15 л/с –
зовнішнє, 2×2,5 л/с – внутрішнє і складе 378м3. Протипожежний запас води кожної зони впливу насосної
станції визначається на стадії розробки спеціалізованої схеми відповідно до розрахункової чисельності
населення, категорії виробництв, і ступені вогнестійкості будинків.
2. Нормативний термін відновлення протипожежного запасу води - 24 години забезпечується при
знижені подачі води на інші потреби на 3%, що не перевищує допустимих показників згідно СНиП 2.04.02-84
п. 2.25. Протипожежний запас намічається зберігати в резервуарах чистої води на водопровідних ділянках.
Наведені показники підлягають уточненню при розробці галузевої схеми водопостачання.

2
/

«Генеральные планы промышленных предприятий», п. 3.37 СНИП ІІ-89-80.
197

14.САНІТАРНА ОЧИСТКА ТЕРИТОРІЇ
Об’єм централізованого накопичення твердих побутових відходів за
9 місяців 2012 року склав – 19545 м3. У тому числі від населення – 12178,8 м3
(62,3 %), бюджетних установ – 2004,8 м3 (10,3 %), інші споживачі – 2197,45 м3
(11,2 %), самостійно захоронено споживачами – 3163,86 м3 (16,2 %).
Вивіз та знешкодження твердих побутових відходів здійснюється на
міське сміттєзвалище м. Тростянець, який розташований по вул. Леніна, який
передано підприємству "Екосервіс" для експлуатації та в оперативне
управління згідно з Рішенням Виконавчого комітету Тростянецької міської
ради № 316 від 28.07.201 1р. Площа сміттєзвалища становить 5,6 га.
Санітарно-захисна зона розміром 500 м витримана. Система санітарного
очищення - планово-подвірна, здійснюється по графіках, що затверджені у
терміни визначені санітарними нормами.
Вивіз рідких відходів здійснюється асенізаційним транспортом по
заявочним схемам з послідуючим знешкодженням на Тростянецьких
каналізаційних очисних спорудах.
Для вивозу відходів використовуються 3 сміттєвози, 2 трактори.
Відповідно до ДБН 360-92** розрахунковий обсяг накопичення твердих
побутових відходів та сміття на етап будівництва 15-20 років при чисельності
населення 20,92 тис. чол. складе 6,28 тис. т/рік. Норма накопичення ТПВ
300 кг/рік. На етап 15-20 років в м. Тростянець необхідно побудувати новий
полігон з розрахунковою площею 0,05 га на 1,0 тис. т відходів на термін
експлуатації 20 років. Розрахункова площа полігону складе 6,3 га.
На етап 15-20 років для поліпшення екологічного стану навколишнього
середовища пропонується будівництво сміттєсортувальної станції.
Проблема знешкодження ТПВ актуальна для всього регіону, тому
необхідна розробка регіональної схеми санітарного очищення із
проробленням варіанту дальнього транспортування, будівництва районного
підприємства промислової переробки і знешкодження відходів на базі
сучасної технології, що виключає шкідливий вплив на навколишнє
середовище. Розміщення сміттєсортувальної станції пропонується на території
проектного полігону. Для проектної ділянки пропонується ділянка на
території колишньої птахоферми, в південно-східному напрямку від міста.
Відстань до найближчої житлової забудови 0,8 – 1,0 км. З південного боку
ділянка обмежена лісовим масивом, а з інших боків – захищена лісопосадками
завширшки 15-20 м, за якими розміщені сільсьгосподарські угіддя.
Для забезпечення виконання „Програми поводження з твердими
побутовими відходами“ (постанова Кабінету Міністрів України від
04.04.2004 р. № 265) передбачається організація роздільного збору твердих
побутових відходів з наступним використанням і утилізацією. За умови
організації роздільного збору обсяг вивозу твердих побутових відходів можна
зменшити на 30-50%.
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Рідкі відходи передбачається знищувати на існуючих очисних спорудах.
На перспективу передбачається будівництво нових очисних споруд та повне
охоплення житлового фонду системою водовідведення.
Основні заходи щодо вдосконалення та розвитку системи санітарного
очищення:
- забезпечення повного збору та своєчасного знезараження і
знешкодження всіх видів відходів;
- будівництво сміттєсортувальної станції;
- впровадження системи роздільного збору, сортування, утилізації,
подрібнення, польового компостування відходів зеленого господарства і
інших заходів з метою зменшення об’ємів вивозу і поховання відходів;
- модернізація спецавтотранспорту та іншої техніки для санітарного
очищення.
Першочергові заходи щодо поліпшення роботи системи санітарного
очищення:
- будівництво нового полігону;
- придбання спецавтотехніки;
- розробка проекту будівництва сміттєсортувальної станції;
- розробка спеціалізованої схеми санітарного очищення м.
Тростянець з уточненням першочергових та перспективних заходів,
спрямованих на створення промислового виробництва із сортування ТПВ,
поліпшення екологічного та санітарного стану, утилізації вторинної
сировини, її переробки та одержання продукції, зменшення транспортних
витрат тощо.
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15. БАЛАНС ТЕРИТОРІЇ
Пропозиції по встановленню межі м. Тростянець Для поліпшення
планувальної структури, раціонального трасування інженерно-транспортної
інфраструктури, формуванні міжпоселенської виробничої зони та відбудови
промислових об’єктів та об’єктів повітряного транспорту (Геліпорту),
пропонується приєднання території Тростянецького району за рахунок
сільськогосподарських земель та територій промислових підприємств, які
знаходяться біля меж міста.
На даний час м. Тростянець не має затверджених та винесених в натуру
меж.
Існуюча територія м. Тростянець за формою 6-зем складає 2765,23га, що
не охоплює всю територію міста. На розрахунковий період планується
збільшення площі до 3350,34 га.
Таблиця 15.1
Площі земель, що змінюють підпорядкування
№/№
п/п

Назва сільської ради
2

Землі, що
передаються в межі
м. Тростянець, га

1
1

Станівська

3
99,91

2

Мащанська

3,7

3

Заріченська

45,19

4

Люджанська

33,26

5

Криничанська

119,92

Всього:

301,98
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Таблиця 15.2
Баланс території міста Тростянець
Землі в межах міста
№
п/п

1

1
1.1

1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
1.11
1.12

Категорії земель

2

Загальна площа земель всього
у тому числі:
під житловою забудовою
з них:
- багатоквартирна
- садибна
Землі промислових та
комунальних підприємств
Землі громадського
призначення
Землі, які використовуються
для транспорту та зв’язку
Землі зелених насаджень
загальної відповідальності (
парки , сквери, набережні)
Ліси та інші лісо вкриті площі
Природно-заповідний фонд
Вулиці, набережні, площі
Дач та садівницьких
товариств, ,
Водні поверхні
Сільськогосподарські
угіддя, городи
Їнші території.
в т.ч.:
- кладовища

Сучасний
стан
(По формі 6зем)

Довгостроковий період

Всього , га

%

Всього,га

%

3

4

5

6

2765,23

100,0

3350,34

100,0

816,4

29,5

904,71

28,40

60,8
755,6

2,2
27,3

93,9
810,81

2,95
25,45

160,65

5,3

331,6

9,53

36,89

1,33

77,43

2,43

57,3

2,07

83,2

2,61

15,3

0,55

200,0

6,28

763,54
60,0
139,0

24,2
2,17
5,03

260,0
437,0
273,65

8,16
13,72
8,59

15,0

0,54

39,6

0,44

50,0

1,8

70,0

2,2

40,8

1,48

141,05

1,0

610,35

26,0

532,1

16,6

13,12

0,47

20,62

0,65
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16.ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНУ
м. ТРОСТЯНЕЦЬ
Таблиця 16.1
Показники
1

1
2

3

4.

2

Населення
Територія в межах населеного пункту, всього
Житлової забудови, всього
Садибної
Багатоквартирної
Громадської забудови, всього
Виробничі ( вкл.. комунальні, складські),
всього
Транспортної інфраструктури
Вулично-дорожньої мережі
Зовнішнього транспорту, всього
Ландшафтно-рекреаційні та озеленені,
всього
У т.ч. загального користування
Лісів
Дач та садівницьких товариств,
Природно-заповідного фонду, всього
Водних поверхонь
Сільськогосподарські угіддя, городи
Інші території, всього
У т.ч. кладовища
Житловий фонд, всього
непридатний житловий фонд
Розподіл житлового фонду по видах
забудови:
Садибна
Багатоквартирна
Середня житлова забезпеченість населення
загальною площею
Вибуття житлового фонду, всього
Непридатного
Придатного у зв'язку з реконструкцією
Нове житлове будівництво, всього
одноквартирне
багатоквартирне

Одиниця
виміру

Існуючий
стан

Етап 1520 р.

3

4

5

тис.осіб
га
-//-//-//га
га

21,52
2765,23
816,4
755,6
60,8
36,89

20,92
3350,34
904,71
810,81
93,9
77,43

160,65

331,6

га
га
га
га

7,7
139,0
49,6

13,6
273,65
69,6

700,3

474,0

-//-//-//-

15,3
763,54
15,0
60,0
50,0
40,8
610,35
13,12
437,3
8,9
-

200,0
260,0
39,6
437,0
70,0
141,05
529,84
20,62
584,5
10,8
-

тис.м2
тис.м2
м2/чол.

96,0
341,3

132,7
451,8

20,3

27.9

тис.м2

-

0,3
-

тис.м2
Кількість
квартир
тис.кв.м
кількість
квартир
тис.кв.м
кількість
квартир

-

147,5

-

1909

-

110,8

-

1385

-

36,7

-

524

тис.м2
Тис.квартир
тис.м2
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Показники
1

2

Дитячі дошкільні заклади, всього
Загальноосвітні школи, всього
Лікарні, всього
Поліклініки, всього

Пожежні депо, всього

5.

6.

Вулично-дорожня мережа
Довжина, всього
у т. ч. магістральних вулиць
Щільність, всього
у т. ч. магістральних вулиць
Рівень автомобілізації

Кількість місць постійного паркування
автомобілів
Довжина подвійного шляху автобусних ліній
Інженерне забезпечення
Водопостачання
Сумарний відпуск води
Потужність головних споруд водопроводу
Каналізація
Загальне надходження стічних вод
Сумарна потужність очисних споруд
Електропостачання
Сумарне споживання електроенергії
Потужність джерел покриття
електронавантажень
Теплопостачання
Потужність централізованих джерел тепла,
всього
Подача тепла, всього

7.

Газопостачання
Споживання газу, всього
Інженерна підготовка та захист території
Захист території від затоплення:
Площа ;
Протяжність захисних споруд
- дамб

Одиниця
виміру

Існуючий
стан

Етап 1520 р.

3

4

5

тис. місць
тис. місць
тис. ліжок
тис.
відвідувань
за зміну
Об’єкт/
пожежних
автомобілів

0,544
3,16
0,20

0,79
3,16
0,20

0,75

0,84

4

6

км
км / км2

138,6
15,5
5,0
0,56

179,8
49,4
5,6
1,6

Легкових
автомобілів
на 1тис.чол
Місць

137

200

290

1100

км

15,5

49,4

тис.м3/добу
-/-

0,874
3,8

12,37
10,7

-/-/-

0,632
2,8

8,22
8,22

31,1

189,2

62,6

70,0

МВт

19,783

22,895

-/-

1,884

15,355

млн. м3/рік

16,861

13,718

-

48,3

0,3

1,2

млн. кВт х
год. / рік
тис.кВт

га
км
км
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Показники
1

8.

2

- набережних
Намив, підсипка території
Берегоукріплення / влаштування пляжів
Пониження рівня ґрунтових вод
Регулювання русел рік / водойм
Протиерозійні заходи
Освоєння заболочених територій
Рекультивація порушених територій
Дощова каналізація
Очисні споруди дощової каналізації
Санітарне очищення території
Обсяги твердих побутових відходів, всього
Сміттєсортувальна станція
Кількість
Полігони
Кількість
Площа
Звалища
Кількість
Площа

Одиниця
виміру

Існуючий
стан

Етап 1520 р.

3

4

5

км
га
км/га
га
км/га
га
-/га
км
Одиниць

0,7
-

2,4
37,3
1,8/2,15
900,0
23,9/56,5
160,0
310,0
9,1
32,1
14

тис.т / рік

6,46

6,28

Одиниць

-

1

Одиниць
Га

-

1
6,3

Одиниць
Га

1
5,6

-
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17. ДОДАТКИ
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