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ВСТУП 

 "Генеральний план м. Шостка Сумської області (внесення змін)" виконаний 

Державним підприємством "Науково-дослідний і проектний інститут містобудування" 

Мінрегіону України (коротко ДП "НДПІ містобудування", м. Київ), на базі науково-

дослідного відділу стандартизації та нормативно-методичного забезпечення містобудівно-

го проектування, на замовлення Виконкому Шосткинcької міської ради. Підставою для 

проектування є Договір № 2016-34 від 11.03.2016 р. щодо розробки генерального плану 

(внесення змін), укладений на основі Рішення від 23.12.2015 р. №352 Виконкому 

Шосткинcької міської ради щодо затвердження "Програми заходів по коригуванню місто-

будівної документації м. Шостка на 2016 рік (додаток)", у т.ч. продовження робіт з розробки 

генерального плану (внесення змін), яка була розпочата в 2010 р., але призупинена через 

відсутність фінансування. 

 Генеральний план населеного пункту є містобудівною документацією місцевого рів-

ня та є безстроковим документом, у якому виділяється розрахунковий період (строк, етап). Роз-

рахунковим періодом Генерального плану м. Шостка (далі за текстом Генплан) визначено 2035 

рік. Для виконання першочергових завдань визначено етап І черги генплану – 2025 рік. Вихідні 

дані для проектування оновлені за станом на кінець 2015 року, якій визначено опорним роком 

генплану. Існуюча чисельність населення складала на 01.01.2016 р. – 77134 чол. за даними Дер-

жстату України. Проект розраховано на проектну чисельність населення 80 тис. чол. Загальна 

площа міста в існуючих межах – 4368,82 га, встановлена Рішенням Верховної Ради України: 

«Про встановлення меж міста Шостка і Шосткинського району Сумської області» 2627-VI від 

21.10.2010 р. Загальна площа в проектних межах міста визначена даним проектом – 5315,69 га. 

 Необхідність розробки нового генплану міста обумовлена завершенням розрахунко-

вого строку (2001 р.) "Генерального плану м. Шостка Сумської області", розробленого в 1983 р. 

інститутом ДПІ "Укрмістбудпроект" (м. Харків). 

 Генеральний план міста Шостка (внесення змін) розроблено згідно вимог Закону Ук-

раїни "Про регулювання містобудівної діяльності", інших законодавчих та нормативно-

правових документів, які регулюють містобудівну, архітектурну і будівельну діяльність, питання 

соціальної і інженерно-транспортної інфраструктури, екологічні та санітарно-епідеміологічні 

вимоги, земельні відносини. Склад та зміст проекту відповідають вимогам державних будівель-

них норм ДБН Б.1.1-15:2012 "Склад та зміст генерального плану населеного пункту", ДБН 360-

92** "Планування і забудова міських і сільських поселень", ДСП 173-96 "Державні санітарні 

правила планування і забудови населених пунктів", а також "Завдання на розроблення Генера-

льного плану м. Шостка Сумської області "(далі за текстом Генплан), затвердженого місь-

ким головою та начальником відділу містобудування і архітектури Шосткинської міської ради, 

головним архітектором м. Шостка. 

 Відповідно до вимог ст. 17 Закону України "Про регулювання містобудівної ді-

яльності" та п. 4.1 ДБН Б.1.1-15:2012 в проекті Генплану враховані державні, громадські 

та приватні інтереси, які знайшли відображення в листах обласної адміністрації, програ-

мах розвитку міста, району, області, рішеннях міської ради. Враховані також зауваження і 

пропозиції розглядів, обговорень і погоджень проекту, відповідно до діючого порядку.  

 Основною метою Генплану є розробка стратегії подальшого розвитку міста, усіх його 

територій і складових частин на розрахунковий строк (етап) Генплану, у т. ч. на І чергу будівництва, 

а також – на більш віддалену перспективу (позарозрахунковий період). 

 Відповідно до діючих норм для досягнення цієї мети в проекті Генплану вирі-

шуються наступні основні завдання: 

– аналіз сучасного стану містобудівного розвитку міста і реалізації містобудівної до-

кументації та визначення основних проблем, передумов і можливостей подальшого розвитку; 

– визначення територіальних ресурсів і потреб, напрямків подальшого територіа-

льного розвитку міста і його складових частин на розрахунковий етап Генплану і першу 

чергу будівництва, з врахуванням перспектив на позарозрахунковий період; обгрунтуван-

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2627-VI
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ня пропозиції щодо встановлення проектної межі міста, визначення територій пріоритет-

ного розвитку; 

– прогноз кількості населення міста, динаміки приросту, вікової структури насе-

лення, потреб в трудових ресурсах і місцях прикладання праці; 

– визначення масштабів розвитку містоутворюючої бази, перспективної галу-

зевої структури народно-господарського комплексу і пріоритетних напрямків його ро-

звитку, розміщення необхідних робочих місць, територій для господарської діяльності 

і виробництва; 

– встановлення необхідних обсягів житлового, громадського та інших видів буді-

вництва, потрібних територій та конкретних площадок для їх розміщення; забезпечення 

високих стандартів якості і комфорту житлового середовища; 

– визначення оптимальної архітектурно-планувальної структури і функціонального 

зонування територій; формування виразної архітектурно-просторової композиції забудови; 

– розвиток системи культурно-побутового обслуговування населення, забезпе-

чення сучасним рівнем, необхідними видами послуг, закладами і установами культури, 

освіти, оздоровлення, відпочинку та ін.; 

– формування системи громадських центрів, розвиток загальноміського центру;  

– розвиток галузі рекреації, дозвілля населення; 

– формування комплексної зеленої зони міста: системи приміських і міських на-

саджень різних видів, у т.ч. лісів, лісопарків, рекреаційних територій тривалого і коротко-

часного відпочинку; насаджень загального користування: парків, скверів, бульварів; наса-

джень спеціального призначення (у т.ч. захисних); насаджень обмеженого користування; 

- вирішення питань зовнішнього транспорту: залізничного, автомобільного, міського па-

сажирського; розвиток зовнішньої і внутрішньо-міської вулично-дорожньої мережі; 

– розвиток інженерної інфраструктури і комунального господарства міста: систем 

водопостачання і каналізації, дощової каналізації; систем енергозабезпечення (електро-, 

газо-, теплозабезпечення); зв'язку; санітарної очистки міста; пожежної охорони; 

– оцінка інженерно-будівельних умов місцевості та заходів забезпечення інжене-

рної підготовки і захисту територій; 

– виявлення планувальних обмежень забудови – існуючих і проектних (санітар-

но-захисних зон, охоронних зон та ін.), територій з особливим режимом використання; 

– розробка заходів охорони природного середовища та екологічного оздоровлення 

територій; 

– розробка заходів охорони пам’яток культурної спадщини та визначення об’єктів, 

цінних для включення до реєстру пам’яток; 

– розробка планувальних заходів і заходів цивільної оборони щодо зменшення 

ризиків і захисту населення у випадку надзвичайних ситуацій. 
 

Проектом генерального плану визначається перспективна роль міста як: 

–  багатофункціонального промислового, ділового і культурного центра північ-

ного сходу України, центра міжрайонної системи розселення з наукоємними ви-

сокотехнологічними виробництвами і пріоритетним розвитком галузі інформа-

ційних технологій, військово-промислового комплексу, енергетики, сфери обслу-

говування, рекреації і туризму; 
 

–  екологічно безпечного міста зі сталим збалансованим розвитком усіх підсистем, за-

безпеченням населення якісним середовищем життєдіяльності: житлом, освітою, 

оздоровленням, відпочинком, місцями прикладання праці, розвиненою інженерно-

транспортною інфраструктурою, із забезпеченням при цьому умов для саморегуляції 

природного середовища; 
 

–  "розумного міста (smart-city)" з електронною системою ефективного управління на-

родно-господарським комплексом, у т.ч. промисловим виробництвом, комунальним го-
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сподарством, соціальною інфраструктурою, містобудівним розвитком (у т.ч. поета-

пною реалізацією генерального плану), управління містом у постійній взаємодії органів 

місцевого самоуправління з громадянами міста на базі сучасних інноваційних техноло-

гій та передового досвіду країн світу. 
 

 Проектна документація складається з текстових і графічних матеріалів та елек-

тронної версії Генплану. Також до складу проекту увійшла комп’ютерна програма 3Д-

моделювання Генплану і презентаційний відеоролик, розроблені відділом містобудування і 

архітектури Шосткинської міської ради (див. "Склад проекту").  

 Вихідні дані на проектування представлені замовником – Виконкомом Шосткінсь-

кої міської ради (управліннями і відділами містобудування і архітектури, економіки, комуна-

льного господарства, транспорту, освіти, культури та ін.), Шосткінською районною адмініст-

рацією, Управлінням статистики Шосткінського району Головного статистичного управління 

Сумської області, підприємствами і організаціями міста і області (у т. ч. за анкетами, розроб-

леними Виконавцем). Додаткові дані зібрані виконавцем на основі проведених опитувань, на-

турних обстежень, фотофіксацій, вивчення та систематизації історичних і літературних дже-

рел, аналізу попередньої містобудівної документації . 

 Графічні матеріали роботи розроблені в комп'ютерній програмі "AutoCAD", на ос-

нові сучасної технології пошарової векторної графіки, на електронній векторній карті, викона-

ній на основі топографічної зйомки території міста (сельбищної зони) в М 1:2000 Сумським 

державним підприємством геодезії, картографії та кадастру ДП "Сумигеодезкартографія" 

(2011 р.), а також на основі електронної обробки ДП "НДПІ містобудування" переданих замо-

вником паперових геодезичних матеріалів на території підприємств ДК "Укроборонпром" і 

Індустріальний парк "Свема". Додатково виконані графічні ілюстративні матеріали в програмі 

"JIPEG" (для показів на проекторі тощо). Учасниками проекту також розроблена комп’ютерна 

програма 3Д-моделювання Генплану і презентаційний ролик для відеоплейера. Креслення ро-

здруковані на паперових носіях в масштабах: М 1:5 000 та М 1:10 000. Текстові матеріали по-

яснювальної записки виконані в програмі "Microsoft Word". 

 Замовнику передається 3 примірники пояснювальної записки і графічних матеріалів 

проекту на паперових носіях та і 1 екземпляр на електронному носії (диск CD).   

 До архіву інститута-виконавця передається 1 примірник пояснювальної запи-

ски і графічних матеріалів проекту на паперових носіях та і 1 екземпляр на електронно-

му носії (диск CD). 


