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15. ІНЖЕНЕРНА ПІДГОТОВКА ТА ЗАХИСТ ТЕРИТОРІЇ 
 

Інженерна підготовка території до забудови (або іншого використання) та її 

наступний благоустрій здійснюються практично на всіх видах ділянок, але в найбільшій 

мірі – на ділянках малосприятливих або несприятливих для будівництва, відповідно до 

оцінки їх інженерно-будівельних умов. Інженерному захисту підлягають території, які 

знаходяться в зонах впливу небезпечних природних і техногенних процесів або ризику їх 

проявів за певних умов. 

В центральній частині міста Шостка рельєф місцевості переважно рівнинний. 

Загальний уклін рельєфу спостерігається до заплави р. Шостка, що проходить південно-

східною, північною та північно-західною частинами міста. Деякі вулиці та мости 

потребують реконструкції. Водовідвід поверхневих вод, в основному, поверхневий – по 

лотках і канавах, крім центральних вулиць, де прокладені мережі дощової (ливневої) 

каналізації. Але по деяких вулицях водовідведення не забезпечено, тому необхідно 

влаштування на них і в нових районах житлового будівництва мережі дощової каналізації, 

а також здійснити реконструкцію існуючих мереж в центрі міста.   

Із сучасних геологічних процесів в місцевості розвинуті просадність ґрунту, ерозія; 

є заболочені ділянки, в невеликій кількості – зсуви, яроутворення, поверхневий змив.  

При цьому більш інтенсивний прояв яроутворення, поверхневого змиву і бокової 

ерозії спостерігається в поймі річок, що обумовлено наявністю тут легкорозчинних 

лесових порід.  

Інженерна підготовка і наступний благоустрій території здійснюються як з метою 

підготовки території для будівництва, так і поліпшення на ній гігієнічних умов в комфорті 

проживання. При розробленні даного Генерального плану міста заходи з інженерної 

підготовки території виконані з урахуванням проведеної інженерно-будівельної оцінки 

території, її функціонального зонування, архітектурно-планувальної організації, наявності 

несприятливих природних і антропогенних явищ, а також прогнозу екологічних змін 

навколишнього середовища. 

Згідно з архітектурно-планувальним рішенням передбачені загальні заходи (для 

всіх видів ділянок) та спеціальні заходи (для окремих видів ділянок) з інженерної 

підготовки території.  

Загальними заходами передбачені: 

- вертикальне планування території; 

- забезпечення проектних відміток на перехресті осей вулиць, проїздів і в 

характерних місцях; 

- створення нормальних умов для руху пішоходів та транспорту; поздовжні ухили 

вулиць передбачені в межах від 5‰ до 11‰;  

- організація відведення дощових і талих вод; 

- влаштування дренажу спеціальної конструкції (за необхідністю). 

Вертикальне планування території виконується з урахуванням наступних вимог: 

- максимального збереження рельєфу;  

- максимального збереження ґрунтів і деревних насаджень; 

- відведення поверхневих вод зі швидкостями, які виключають ерозію ґрунту; 

- мінімального обсягу земляних робіт; 

- мінімального балансу земляних мас; 

- збереження й використання поверхневого ґрунтового шару гумусу при насипах і 

виїмках ґрунтів. 

На «Схемі інженерної підготовки та захисту території» наведені елементи 

вертикального планування – поздовжні ухили доріг, проектні відмітки осей проїзних 

частин у місцях перетинання вулиць та проїздів, переломів поздовжнього рельєфу. 

Відведення поверхневих вод з території, що проектується, здійснюється по ухилам 
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проїздів на запроектованих вулицях. Планувальні відмітки визначені по всіх точках 

зламу проектної лінії та по точках перетину вуличних осей.  

Згідно з відмітками 1% забезпеченості від вірогідного затоплення паводковими 

водами річки Шостка, мінімальні позначки по вулицях і дорогах прийняті на 1,0 м 

вище. Мінімальний поздовжній ухил по осі проїжджої частини вулиць прийнятий 

0,4%, максимальний – на підходах до шляхопроводів, який становить тут 5%, а 

поздовжний – 2%.  

Конструкції дорожнього покриття запроектовані з урахуванням значення 

інтенсивності руху по них.  

Спеціальними заходами з інженерної підготовки території є наступні гідротехнічні 

та меліоративні заходи:  

а) руслоформування – розчистка русла річки Шостка в межах міської території та 

збільшення її пропускної спроможності. Ділянка річки, яка безпосередньо підлягає 

розчищенню, розташована в самому місті Шостка і починається від залізничного мосту на 

нинішній території казенного заводу «Зірка» і закінчується мостом об'їзної автодороги 

(вул. Фабрична) в  Лазорівському мікрорайоні (колишнє село Лазорівка).  

б) благоустрій ставків: «Галенківське озеро» (фактично – водосховище на р. 

Шостка) – як основного місця відпочинку населення на воді; «Хімреактивів» –для 

використаний його в рекреаційних цілях; 

в) благоустрій і озеленення, створення паркової зони в прибережній зоні р. Шостка 

і її водосховищ, організація пляжів, у т.ч. в південній частині території заводу «Зірка», яка 

підлягає перепрофілюванню з промислової території на рекреаційну; 

г) укріплення берегів р. Шостка та інших водойм (конкретні конструктивні рішення 

щодо укріплення берегів водойм мають прийматися з урахуванням інженерної 

характеристики території та інженерно-геологічних і гідрологічних умов берегової смуги 

на наступних стадіях проектування); орієнтовно, як основний варіант, пропонується 

організація набережних з обох берегів річки та берегоукріплення пляжного типу навколо 

Галенківського озера. Укоси берегів вище меженного рівня води також можуть бути 

закріплені посівом багаторічних трав на шарі рослинного ґрунту товщиною 0,2 м; 

д) меліорація заплавних заболочень, у т.ч. в південній частині колишньої території 

заводу «Зірка», намив (підсипка) території в поймі річки під спортивну площадку; 

е) заходи щодо запобігання підтоплення підземними (ґрунтовими) водами міської 

території;  

ж) рекультивація території заповненої частини (І черги) полігону твердих 

побутових відходів та закритих полігонів промислових відходів, у т. ч. місць тимчасового 

складування забрудненої землі під час ДПП зі СДОР в 2015 р.; 

з) благоустрій і озеленення діючих і закритих кладовищ, санітарно-захисних і 

охоронних зон; 

к) продовження реабілітації і постійний моніторинг територій, які постраждали в 

результаті надзвичайної ситуації – ДПП зі СДОР в 2015 р. 

В складі Генерального плану розроблена «Схема інженерної підготовки та захисту 

території».  

Основні передбачені обсяги робіт з інженерної підготовки і захисту територій міста 

наведені нижче в таблиці. 

 

Таблиця 26.1. Основні роботи з інженерної підготовки і захисту територій 

 

Ліквідація підтоплення території га – 7,2 

Берегоукріплення річки Шостка  

набережними  
км – 26,71 

Берегоукріплення пляжного типу  

навколо Галенківського озера 
км – 2,5 
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Намив території під спортплощадку 

в поймі річки 
га   9 

Рекультивація територій (полігону  

ТПВ та місць складання токсичних  

промислових відходів) 

га – 6,8 + 4,5 

Розчищення від мулу русла річки  га  10,3 

Вертикальне планування територій під 

житлове багатоповерхове будівництво 
га – 79,33 

Дощова каналізація (трубопроводи),  

всього 
км 10 23,88 

Будівництво закритої мережі дощової 

каналізації (трубопроводи) 
км – 13,88 

Будівництво відкритої мережі дощової 

каналізації (лотки) 
км – 51,56 

Локальні очисні споруди дощової 

каналізації 
одиниць 4 7 

 


