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Вертикальне планування, дощова каналізація 

 

Вертикальне планування території і організація дощової каналізації у складі 

генерального плану м. Шостка Сумської області розроблені на базі топографічної 

масштабу 1:2000, (виконана в УСК-2000 в 2014 році), з врахуванням вимог ДБН Б.1.1-

15:2012, ДБН 360-92**, ДБН В.2.5-74-13, ДБН В.1.1-24 : 2009, ДБН А.2.1-1-2014, ДБН 

В.2.3-5-2001, розділ 6. 

Метою розробки розділу є вирішення наступних основних питань: 

- раціональна організація рельєфу і забезпечення відведення поверхневих вод з 

території забудови і вулиць; 

- визначення способів і напрямків відведення зливових і талих вод з території 

забудови, розміщення очисних споруд. 

- визначення ділянок території, що вимагають значних об'ємів підсипання 

грунту; 

- визначення місць розташування штучних споруд для подолання природних 

перешкод /мости, шляхопроводи; 

- надання плавного профілю проїздам, що забезпечує нормальний рух 

транспорту і пішоходів, з урахуванням категорії вулиць; 

- встановлення проектних відміток на перетинах осей вулиць і в точках зміни 

подовжнього профілю вулиць. 

При розробці вертикального планування визначені напрямки дощових вод і 

приймаються на основі наступних позицій: 
 – висотне рішення проектних територій представлено відмітками і ухилами по 

осях основних вулиць і магістралей; 
– мінімальний повздовжній ухил на вулицях із заміським поперечним профілем 

приймається – 0,005‰; 
- максимальний повздовжній ухил приймається в залежності від класифікації 

проектованих вулиць; 

Проектування вертикального планування здійснено методом проектних відміток. На схемі 

визначені водорозділи, які встановили напрямки стоку води. При опрацюванні схеми були вирішені 

наступні основні питання: 

- раціональна організація рельєфу; 

- надання нормативного профілю вулицям, що створює безпечні умови руху 

транспорту та пішоходів; 

- максимальне збереження існуючого природного рельєфу; 

- встановлення проектних відміток на перетині осей вулиць та в точках зміни 

поздовжнього профілю вулиць. 

Поздовжні профілі вулиць запроектовані з мінімальними ухилами від 5‰ до 80‰ В 

графічному відображенні цифри над стрілками показують проектні повздовжні ухили 

доріг (в промілях) – в чисельнику, а під стрілками (знаменнику) – відстань між сусідніми 

опорними точками (в метрах).  

Висотне положення забудованої території міста зберігається без змін. Існуючі 

відмітки центральної частини вулиць та інші зберігаються, а при проектуванні нових 

вулиць; в Генеральному плані, відмітки вертикального планування прийняті за основу. 

Вулиці, що мають щебеневе і ґрунтове покриття, передбачається реконструювати і 

благоустроїти.  

Дощова каналізація 

У центральній частині міста Шостка існує мережа дощової каналізації з 

локальними  очисними спорудами – 4од.. Скид дощових вод передбачений у водні 

об’єкти, частина вулиць міста без очищення. Відведення дощових вод з території 
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індивідуальної забудови здійснюється поверхневим способом – переважно в канави і 

кювети. Протяжність існуючої мережі дощової каналізації становить близько 0,872м.. 

Генеральним планом передбачено «Схему інженерної підготовки та захисту 

території. Дощова каналізація». Схема розроблена згідно вимог ДБН 360-92** та ДБН 

В.2.5 – 75:2013 на основі проектно-планувальних рішень.  

Проектним планом передбачається будівництво єдиної системи дощової каналізації і 

очисних споруд, що продовжать підключення існуючої мережі та забезпечать 

водовідведення з територій багатоповерхової забудови та з основних магістральних вулиць 

міста. 

При виконанні «Схеми дощової каналізації» були визначені раціональні способи 

відведення поверхневої води з проектних територій, що тяжіють до тих або інших басейнів 

стоку. Враховуючи рельєф місцевості міста, планувальну структуру міста, розроблення 

вертикального планування території, а також проектну магістральну вуличну мережу, 

проектним планом визначено 16 басейнів дощової каналізації. 

Відведення дощового стоку з території міста здійснюється комбінованим шляхом:  

- закритою мережею дощової каналізації – це території багатоповерхової житлової 

забудови, основні магістральні вулиці та підтоплені території; 

- відкритою мережею дощової каналізації - поверхневим способом, переважно по 

лотках вздовж проїжджих частин вулиць і проїздів – це території одно- і двоповерхової 

забудови, крім основних вулиць. Бетонні лотки можуть бути прийняті прямокутної або 

трапецеїдальної форми відкриті або перекриті водоприймальною решіткою врівень з 

поверхнею проїжджої частини. Також вони мають бути прокладені замість існуючих канав, 

які можуть допускатися лише в зелених зонах і повинні бути прочищені від накопиченого 

мулу. 

Після відведення поверхневого стоку самопливною відкритою та закритою мережею скид 

дощових вод передбачено на очисні споруди та у водопоглинаючі колодязі. Після очищення 

дощові стоки скидаються у водні об’єкти.  
Вибір типу мережі відбувається на наступних стадіях проектування. Кінцевий 

вибір типів очисних споруд і методів очищення поверхневого стоку залежить від площі 

водозбірного басейну, гідрологічних характеристик ділянок і характеру забудови, ступеню 

забруднення стоку і планувальних рішень. 
Очисні споруди дощової каналізації передбачено влаштовувати на понижених 

ділянках рельєфу в гирловій частині головних колекторів перед випуском стоку у 

водойми. Пропонується будівництво очисних споруд з новітньою технологією, де буде 

виключене забруднення навколишнього середовища. Рекомендовано застосовувати 

індивідуальні проекти і спеціальні конструктивні рішення по влаштуванню очисних 

споруд із впровадженням високоефективних передових технологій по очищенню стоків, 

що дозволить значно зменшити розміри цих споруд. Експлуатація, обслуговування і 

моніторинг таких споруд, як і самої дощової каналізації повинні бути постійними. В 

Генеральному плані очисні споруди прийняті закритого типу з санітарно – захисною 

зоною 20 м. 

Остаточні умови будівництва систем дощової каналізації (мереж та споруд), місця 

випуску очищених стоків уточнюються на наступних стадіях проектування відповідно 

технічних умов експлуатуючих організацій та гідравлічних розрахунків.  

Генеральним планом розроблені тільки принципові рішення по відводу дощових і 

поверхневих вод. 

Враховуючи на недостатню точність  розроблення топографічної зйомки, на якій 

розроблений генеральний план м. Шостка, прийняті рішення вертикального планування і 

формування мережі дощової каналізації мають бути уточнені і беруться за основу на 

наступних стадіях проектування. 
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Для забезпечення надійної роботи системи дощової каналізації Генеральним 

планом міста передбачено наступне будівництво: 

 

 І черга 
Розрахунковий 

строк 

1. Будівництво закритої мережі дощової 

каналізації, км 
 13,88 

2. Будівництво відкритої мережі дощової 

каналізації, км 
 51.56 

3. Очисних споруд   3 

 

 

 


