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Вступ 

Генеральний план та план зонування с.Великі Сорочинці 

Миргородського району Полтавської області розроблено відповідно до 

договору №17709 від 19.09.2016 р. та затвердженого Завдання на 

розроблення  „Генерального плану та плану зонування  …” від  2016р. 

Підставою для проектування стало рішення Великосорочинської 

сільської ради Миргородського району від 09.11.2012 року про «Розроблення 

генерального плану с. Великі Сорочинці».  

Замовник розроблення генерального плану та плану зонування - 

Великосорочинська сільська рада Миргородського району Полтавської 

області. 

Розробник генерального плану та плану зонування території -          

ТОВ «Інститут Харківпроект».  

У складі Генерального плану розробляються розділи  Інженерно-

технічні заходи цивільного захисту (цивільної оборони) на мирний час та 

особливий період.  

Мета проекту – розроблення містобудівної документації призначеної 

для обгрунтування довгострокової стратегії планування та забудови території 

села з урахуванням державних, громадських та приватних інтересів. 

В селі діє Генеральний план, розроблений у 1993 році інститутом 

“Діпромісто”, м. Київ. За період з 1993 року відбулися значні зміни в 

структурі  соціально-економічних тенденцій розвитку країни в цілому та села 

зокрема.  

Розвиток інфраструктури села тісно пов'язаний з традиційним 

проведенням Сорочинського ярмарку, який з серпня 1999 року, згідно з 

указом Президента України від 18.09.1999 р. № 1005/99, має статус 

Національного. Виконання витягу з протоколу засідання Кабінету Міністрів 

України від 09.01.2013 року щодо залучення іноземних інвесторів та 

експонентів до участі у Сорочинському ярмарку, доручення віце-прем’єр-

міністра України від 18.09.2013 року №27303/3/1-13 стосовно розвитку 

ярмаркової інфраструктури та в зв’язку з підняттям статусу ярмарку до 

міжнародного рівня неможливе без прийняття рішень по плануванню та 

забудові села Великі Сорочинці, тобто без відповідної містобудівної 

документації. Рекомендації щодо нагальної необхідності розроблення 

генерального плану села Великі Сорочинці з урахуванням перспективних 

перетворень та пріоритетів прийняті у розпорядженні голови Полтавської 

обласної державної адміністрації від 08.04.2014 року №103. 



 

7 

 

Розроблення генерального плану та плану зонування території села 

дасть можливість отримувати найбільш повну інформацію про належність 

територій до відповідних функціональних зон, їх сучасне та перспективне 

призначення, екологічну, інженерно-геологічну ситуацію, стан забудови та 

інженерного забезпечення, і в свою чергу, підвищить швидкість та 

ефективність прийняття рішення про віднесення  територій та земельних 

ділянок до інвестиційно  - привабливих, дасть можливість розробити 

необхідну землевпорядну документацію, скоротить терміни видачі 

дозвільних документів та містобудівних умов.  

Вихідні дані для розроблення генерального плану надані замовником. 

При розробленні  генерального плану врахована та використана 

наступна містобудівна документація: 

 Генеральний план, 1993р., «Діпромісто»; 

 Генеральна схема планування території України; 

 Схема планування території Миргородського району Полтавської 

області», 2015р. «Діпромісто». 

Робота виконана з урахуванням вимог діючих законів та державних 

будівельних норм:  

 ЗУ "Про регулювання містобудівної діяльності"; 

 ДБН 360-92** "Містобудування. Планування і забудова міських та 

сільських поселень" зі змінами; 

 ДБН Б.1.1-15:2012 «Склад та зміст генерального плану населеного 

пункту»; 

 ДСТУ-Н Б Б.1.1-12 „Настанова про склад та зміст плану зонування 

території (зонінг); 

 ДБН Б.1.1-5:2007 СМБД «Склад, зміст, порядок розроблення, 

погодження та затвердження розділу інженерно-технічних заходів 

цивільного захисту (цивільної оборони) у містобудівній документації»; 

 ДБН В.1.2-4-2006 «Інженерно-технічні заходи цивільного захисту 

(цивільної оборони)»; 

 Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів 

Міністерство охорони здоров’я  України, 1996р.; 

 ДБНи та інша нормативна документація по інженерному обладнанню 

та інженерній підготовці території. 

 Основні показники генерального плану орієнтовні і розраховані на 

2035р. Строк дії генерального плану не обмежується. 

Картографічною основою являються оновлені топографічна зйомка     

М 1:2000, в системі координат УСК 2000, виконана в 2016р.  
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Склад проектної групи: 

 

Керівник майстерні, ГАП 

Архітектори:  

 

 

 

Гол. спец. з екон. 

ГІП НВК 

ГІП ЕП 

ГІП ТП, ГП 

ГІП  НМЗ 

Соболєва З.В. 

Соболєв К.О. 

Черкашина О.О.  

Горнєва О.В. 

 

Падалка С.Б. 

Кузьміна О.Т. 

Тарусіна Л.І. 

Пустовойтов О.В. 

Бурбела  К.Г. 
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Розділ 1. Аналітична частина 

1.1. Географічне розташування села, адміністративний статус, 

чисельність населення, місце в системі розселення 

Великі Сорочинці – село Миргородського району Полтавської області, 

центр одноіменної сільської ради, розташоване в східній частині району. 

Відстань до райцентру становить близько 26 км і проходить 

автошляхом. Відстань до обласного центру – 92км, до найближчої 

залізничної станції Гоголево -18км. 

Село Великі Сорочинці розташоване, в основному, на правому березі 

річки Псел. Вище за течією на відстані 1,5 км розташоване село Савинці, 

нижче за течією на відстані 7 км - село Мареничі. Річка в цьому місці 

звивиста, утворює лимани, стариці і заболочені озера. Поруч проходить 

автомобільна дорога Р42 (Т 1710), яка сполучає село з районним центром та 

Шишацьким районом.  

Зовнішні зв’язки села забезпечуються в основному автомобільним 

транспортом. Через село проходять автошляхи Миргород - Полтава, 

Миргород – Зіньків, Миргород – Гадяч. 

Чисельність постійного населення села на 01.01.2016р. складала 

3,4тис.жителів. Територія села займає площу 1476,8га, площа сільської ради 

– 10,5тис.га.   

На сьогодні село Великі Сорочинці є візитною карткою не лише 

Миргородщини, а і всього Полтавського регіону. Історично склалося, що у 

населеному пункті, який розташований на перетині важливих економічних та 

культурних шляхів, гармонійно поєдналися стародавня українська 

архітектура та сучасні споруди, традиційні способи господарювання на землі 

та впровадження сучасних інтенсивних методик ведення сільського 

господарства, прагнення збереження власної культурно-мистецької 

автентичності та постійне бажання бути на передових позиціях сучасної 

української культури.  

На території сільської ради розташоване Вакулівське газове родовище. 

Відповідно до Схеми планування території Миргородського району 

Полтавської області с.Великі Сорочинці являються центром групової 

системи розселення Миргородського району, до якої входить 5 сільських рад 

– всього 16 населених пунктів з чисельністю населення 6,9тис.осіб.  

На даний час йде процес формування Великосорочинської спроможної 

територіальної громади, до складу якої входитиме Великосорочинська та 

Полив’янська  сільські ради (5 сіл). Територія громади займає площу 136км2, 

чисельність населення – 4,0тис. жителів.  

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%80%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B5%D0%BB
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%86%D1%96_(%D0%9C%D0%B8%D1%80%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%87%D1%96
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%88%D0%BB%D1%8F%D1%85_%D0%A0_42
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%88%D0%BB%D1%8F%D1%85_%D0%A2_1710
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1.2. Коротка історична довідка.                                                  

Об’єкти  культурної спадщини 

Історична назва села – Краснопіль. Під цією назвою населений пункт 

був позначений на карті французького інженера Бошхана (перша половина 

ХVІІ ст.). 

З другої половини ХVІІ століття назва села Краснопіль не зберігається і 

остаточно закріплюється назва Сорочинці. 3 походження цієї назви в 

науковій літературі існують лише різні народні перекази, деякі мають 

козацьке походження. Назву села пов'язують з легендою про те, що недалеко 

існував Михайлівський чоловічий монастир, заснований в 1670 році 

Миргородським полковником Павлом Апостолом, батьком Данила Апостола, 

на березі річки Псел. У монастирі проживало 40 ченців, і діяли три церкви: 

Михайлівська, св. Миколая та Преподобної Марфи - матері св. Симеона 

Дивногорця. У 1786 році монастир був закритий, а його володіння передані 

державі. Коли монастир зруйнували, а ченців замучили до смерті, місцеві 

жителі вирішили на їх честь назвати поселення - Соро(к)ченці.  

На початку ХVІІІ століття Сорочинці були великим містечком, в якому 

перебувало полкове правління, очолюване Данилом Апостолом. Поселення 

було оточене земляним валом з дерев'яними баштами на бастіонах .  

Миргородський полк під командуванням полковника Данила Апостола брав 

активну участь у битві зі шведами (1701р.) і під час шведської навали (1708-

1709 рр.). 

В 1670 році миргородським полковником Павлом Апостолом засновано 

Сорочинський Михайлівський монастир. В 1713 році в Сорочинцях була 

збудована Миколаївська церква - це дерев'яна церква у «єпархіальному 

стилі». 

У 1732 році за наказом Данила Апостола в Сорочинцях збудовано 

місцевими майстрами кам'яну Преображенську церкву, в якій він, на той час 

уже гетьман Лівобережної України (1727-1734 рр.), був похований. Церква 

збудована в стилі барокко, оздоблена зовні ліпленням і старовиною різьбою 

по дереву. Ця споруда - визначний пам'ятник давньої архітектури. 

З 1781 року Сорочинці втратили значення сотенного містечка і стали 

волосним містечком Миргородського повіту Полтавської губернії. 

Розвитку Сорочинців сприяли торгівельні зв’язки з російськими 

містами, кустарні промисли по виготовленню селітри і поташу. З розвитком 

землеробства, скотарства, бортництва поширювались торгівельні стосунки. 

В середині ХVІІІ ст. у с.Сорочинцях щороку на свята відбувалось п’ять 

ярмарків, на які приїжджали з багатьох міст і сіл Полтавщини: Василівський 



 

11 

 

(на початку січня), Похвальний (у березні), Святодухівський (у травні), 

Воздвиженський (у вересні) і Пилипівський (у другій половині листопада). 

На початку XIX століття в Сорочинцях проживало 4436 чоловік. 

Населення займалось хліборобством і скотарством. Бідняки йшли на 

заробітки до Катеринославської губернії або найматись до місцевих багатіїв. 

Багато селян їздили до Криму по сіль та на Дон по рибу. Розвивалось гура-

льництво, гончарний та бондарний промисли. 

Великі Сорочинці пов’язані з ім’ям видатного російського письменника 

М.В.Гоголя, який народився саме тут 20 березня /1 квітня/ 1809р. у будинку 

відомого на той час військового лікаря М.Я.Трохимовського. Дорослим 

М.В.Гоголь часто був у селі, слухав народні пісні і кобзарські думи, вивчав 

життя і побут селян, приїжджаючи до своїх батьків у 1832, 1840, 1848, 1850, 

1852 роках. У 1850 році разом з М.В.Гоголем В.Сорочинці відвідав відомий 

український вчений, перший ректор Київського університету 

М.А.Максимович. У 1845 році В.Сорочинці відвідав Т.Г.Шевченко.  

Поселення інтенсивно розвивалося і заселялося. За переписом 1859 р. у 

В.Сорочинцях налічувалося 1150 дворів, 7167 жителів. 

Після реформи 1861 року прискорився розвиток села. Про це свідчить 

той факт, що в другій половині XIX ст. в Сорочинцях було 2 винокурні ти 3 

селітрових заводи, а на початку XX століття тут діяло кілька цегелень, 

працювали 2 парові манни, олійниця, просорушка, парова крупорушка, 

згодом з’явилася завод мінеральних вод, 5 млинів, 4 сукновальні тощо. 

В 1900 році у В.Сорочинцях нараховувалось 1514 дворів, 8882 жителів 

- це найбільша кількість за все існування цього населеного пункту. На цей 

період в містечку було 7 шкіл: міністерська, земська, три церковно-

парафіяльних і дві школи грамоти, 7 промислових підприємств, 5 ярмарків на 

рік. У 1902 році з 1537 господарств села 919 мали від 1 до 6 десятин землі на 

двір. Це були переважно бідняцькі та середняцькі господарства, 185 

господарств мали від 6 до 50 і більше десятин землі, 433 господарства зовсім 

не мали орної землі. 

В історії села відомо селянське повстання, придушене царськими 

військами в грудні 1905 р. Цю подію у своїй статті «Сорочинська трагедія» 

описав В.Г. Короленко. Сорочинське повстання пізніше відобразили у повісті 

"Сорочинська трагедія" та романі "Мати”, український письменники Павло 

Ходчевко й Андрій Головко. Художники І.Володимиров, І.Шульга 

присвятили темі цього повстання свої картини. 

В 1908 році відкрито Великосорочинську вчительську семінарію. 
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У 1909 році на честь 100-річчя з дня народження М.В.Гоголя на фасаді 

будинку, в якому народився письменник, було встановлено меморіальну 

дошку. 23 серпня 1911 року у В.Сорочинцях було відкрито пам’ятник 

М.В.Гоголю авторства скульптора І.Я.Гінзбург. 

В 1913-1914 рр. за цроектом О.Г.Сластіона споруджено будинок 

Великооорочинського кредитово-кооперативного товариства. Будинок був 

цегляним двоповерховим багатофункціонального призначення. У ньому був 

зал на понад 200 місць зі сценою, кімнатою для артистів, три великі 

приміщення для кредитно-кооперативного товариства, а також кілька 

допоміжних кімнат, фойє, вестибюль і сходова клітка. У 20-х рр. 20 століття 

будівлю перепрофілювали для виконання клубних функцій, давши назву - 

Колбуд. Тут на другому поверсі в одній з кімнат був створений один з 

перших в Україні сільських радіовузлів. В кінці 30- х рр. тесляр Павлович 

зробив дерев'яну прибудову для нового залу зі сценою, а будівлю 

перетворили на районний палац культури. У 1941 році будівля згоріла. Зараз 

на місці, де вона стояла побудовані нові будівлі. 

Черговий перелом в історії села настав після лютого 1918 року, коли в 

Сорочинцях була проголошена радянська влада. На цей період чисельність 

населення села зменшилась до 7620 жителів. 

У 1923 році Сорочинці стали центром Великосорочинського району, 

який належав до Лубенського округу Полтавської губернії. З 1925 по 1931 

населений пункт мав назву Нероновичі, а район називався Нероновицьким, 

на прізвище народного секретаря з військових справ Радянського уряду 

України Є. В. Нероновича, що загинув під Великими Сорочинцями у 1918р..  

В.Сорочинці стали великим центром району, У 1923- 28 рр. 

організовано двадцять дев’ять ТСОЗіВ, у 1927- 28 рр. споруджено перший на 

країні водогін; у 1923 р. заснована Великосорочинська фабрика художніх 

виробів. За радянських часів вироби місцевих майстрів експонувалися на 

всесвітніх (Монреаль), зарубіжних, всесоюзних і республіканських 

виставках. З 1961 р. виготовлення тканих виробів було припинено. У 1926 

році було відкрито у приміщенні учительської семінарії педагогічний 

технікум та робітничий факультет Харківського університету. 

У 1931 році у зв'язку з укрупненням районів В.Сорочинський район був 

приєднаний до Миргородського.  

Великосорочинці весь час дбали про увічнення пам'яті свого славет-

ного земляка – М.В. Гоголя. У 1929 році було відремонтовано будинок, у 

якому народився письменник, а весною 1930р. в ньому відкрито літературно-

меморіальний музей М.В. Гоголя. 
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У 1930-32 рр. з 29 ТСОЗіВ утворюється 7 сільськогосподарських 

артілей. Не оминув Сорочинці голод 1932-33 рр. Під час голоду 1932-33 

років у селі загинуло 1200 чоловік. Жертвами репресій 30-40 років стало 30 

односельців. За даними у 1939 році чисельність населення зменшилась до 

6253 жителів. До Великої Вітчизняної війни у В.Сорочинцях із освітніх 

закладів були неповна середня школа, дві початкові та вечірня школи та 

педагогічні училище. 

Під час німецько-фашистської окупації (14.09.1941-17.09.1943рр.) у 

В.Сорочинцях було закатовано 86 радянських громадян, понад 500 

відправлено до Німеччини. У вересні-жовтні 1941 р. тут діяла підпільна 

група партизанського загону "Перемога". Однією зі зв'язківців вагону була 

колгоспна ланкова, потім голова сільради О.А. Бондаренко. Разом з 

чоловіком і сином розстріляна гітлерівськими окупантами. У 1979 р. їй був 

встановлений пам'ятник.  

17 вересня 1943 року В.Сорочинці було визволено військами 373-ї та 

93-ї стрілецьких дивізій Воронезького фронту. В 1944 році всі колгоспи були 

відновлені, вступила в дію Ведикосорочинська МТС. Для дітей-сиріт у 1946 

році було відкрито на кошти держави дитячий будинок на 150 місць. 

В 1950 році з 7 колгоспів у В.Сорочинцях було створено 2 

сільськогосподарські артілі, які у 1959 році об'єднались в артіль 

ім.М.В.Гоголя твариницько-зернового напряму. На цей період в селі було 3 

школи (середня, інтернат і музична), лікарня (на 90 ліжок), санаторій (126 

ліжок), будинок культури (на 400 місць), бібліотека (41,4 тис.кн.), музей 

M.В.Гоголя (відкритий після війни в новозбудованому будинку 1951 року), 

Валикосорочинський історико-краєзнавчий музей (створений у 1957 році, а 

новий збудований у 1989р.). 

На річці Псел у 1965 році діяла міжколгоспна гідроелектростанція. В 

1966 році у селі працювали три млини, олійниця, пастеризаційний пункт і 

хлібозавод. Було побудовано водогін, побутові майстерні, лазню. 

З 1966 року Сорочинський ярмарок проводиться традиційно лише раз 

на рік, в останню суботу та неділю серпня. 

З 1957 року в селі видаються свої газети – колгоспна багатотиражка 

"Комуністичним шляхом" і "Щотижнева радіогазета". 

У Великих Сорочинцях народилися: гетьман Лівобережної України 

(1727-1734) Данило Павлович Апостол (1654-1734), письменник Микола 

Васильович Гоголь (1809-1852), видатний український кобзар Михайло 

Степанович Кравченко (1858-1917) – похований в селі, у 1972 році 

встановлено пам'ятник, письменник Володимир Іванович Самійленко (1864-
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1925), мікробіолог, член-кор. АН УРСР Гнат Омелянович Ручко (1883-1938), 

письменник Олесь Васильович Донченко (1902-1654), поети П.В.Тенянко, 

Л.В.Толка, Я.І.Шутько, українська письменниця-перекладачка 

З.П.Кундіденко, народний художник УРСР Л.У.Мешкова, доктор медичних 

наук В.П.Замостян. 

У В.Сорочинцях побували М.Горький (1891р.), В.О.Гіляровський 

(1899р.) – прогресивний земський діяч, видавець газети «Полтавщина». 

Похований в селі Трохимовський Михайло Якович - український лікар, член-

кор. медичної академії. У 1772-183 рр. був лікарем Миргородського повіту. В 

його будинку 20.ІV.І809 р. народився М.В.Гоголь. Крім того в селі помер 

Лизогуб А.І., який походив з відомого козацького роду Лизогубів та мав 

близькі стосунки з Т.Г. Шевченком. 

Сорочинський ярмарок  

Періодичні торги в селі Сорочинцях відомі з другої половини 17 ст. 

Сорочинський ярмарок був одним із багатьох, але саме він став головним 

героєм однойменного безсмертного літературного твору великого 

письменника М.В. Гоголя. З 1966 року Сорочинський ярмарок проводиться 

традиційно раз на рік, в останню суботу та неділю серпня. 

Нелегкою була його доля: на початку ХХ століття - занепад, у 1966 

році - відновлення, на початку 90- х років - знову занепад. Його нове сучасне 

відродження почалося в 1999 році, коли ярмарок отримав статус 

національного, нового господаря та організаторів.  

Найвидатнішою пам'яткою села є побудований в першій половині 

XVIII століття Спасо-Преображенський храм (основна висотна домінанта 

села). Він був збудований у 1728-1734 рр. за наказом Миргородького 

полковника Данила Апостола для возвеличення гетьманського престолу і  

щоб показати могутність козацької держави. Освятив церкву тодішній 

Митрополит Київський Рафаїл.  

Спасо-Преображенський храм повинен був стати не тільки головним 

храмом полку, а в майбутньому і усипальнею гетьмана та його родини - 

дружини Уляни і 9 дітей: 6-ти дочок і 3-х синів (останки гетьмана Данила 

Апостола, його дружини Іуліанії і чотирьох дітей перебувають в гробниці під 

храмом, але всі ходи туди зараз засипані).  

Найімовірніше, що головним зодчим був Степан Ковнір, що зводив 

чудові архітектурні пам'ятники і в Києво-Печерській Лаврі. Каменярі були з 

Полтави та Опішні, різьблення іконостасу виконували майстри з Глухова і 

Гадяча, а ікони писали художники миргородської школи Боровиковського і 

ієромонах Аліпій з Києво-Печерської Лаври. Допомагали зводити церкву 
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гетьманські козаки, яких у Сорочинцях на той час налічувалося не одна 

тисяча.  

Кам'яна, хрестоподібна в плані, дев'ятидільна, спочатку дев'ятибанна 

(після пожежі внаслідок удару блискавки в 1811 році були відновлені тільки 

п'ять), вона є однією з небагатьох збережених пам'яток монументальної 

кам'яної архітектури та українського монументального мистецтва 18 

століття. У цій церкві 20 березня 1809 р. був хрещений Микола Васильович 

Гоголь, хрещеним батьком якого був син лікаря М.Я. Трохимовського 

полковник М.М. Трохимовський.  

Зовні церква дуже велична. Вона оперезана чудовими ліпними 

прикрасами, так званим "рушниковим" візерунком. Товщина цегляних стін 

сягає 1,5м - це було зроблено для того, щоб в склеп, який знаходиться в 

центрі храму, влітку не проникало тепло, а взимку - морози.  

Центральна частина увінчана великою банею з дванадцятигранним 

барабаном (висота до зеніту бані 26 м.). Ще хочеться відзначити прекрасну 

акустику цієї споруди, що свідчить про майстерність його творців.  

В інтер'єрі Спасо-Преображенської церкви головує унікальний 

п'ятиярусний різьблений іконостас. У ньому збереглися майже всі ікони, а їх 

налічується більше ста. На стіні притвору - гетьманський герб. У храмі 

збереглося унікальне дерев'яне розп'яття і чавунна підлога, яка додає 

старовинній будівлі неповторності серед інших церков. У центрі височіє 

велике п'ятиярусне панікадило, на вході - триярусне, а з боків - двоярусні, 

подаровані В.В. Петрусевичем.  

У 1955 році Спасо-Преображенська церква була закрита і повернена 

віруючим лише в грудні 1989-го. Через кілька років у храмі був зроблений 

перший ремонт, вибілені стіни, пофарбовані бані. У 1996 році придбали 7 

мідних дзвонів і вибудували 15-метрову дзвіницю. А в 1999 році за 

допомогою спонсорів розпочато капітальний зовнішній ремонт - цоколя, даху 

і вікон. Основними жертводавцями стали далекий нащадок Данила Апостола 

- Крістофер Муравйов-Апостол та Віталій Петрусевич з Криму, який колись 

був хрещений в цьому храмі. Для збереження унікального іконостасу 

майбутнім поколінням у травні 2004 р. церква була газифікована завдяки 

благодійній допомозі начальника Південної залізниці В. Остапчука. При 

храмі діють недільна школа та бібліотека, у фонді якої 150 найменувань 

духовних книг. Надається допомога дітям-сиротам місцевої школи-інтернату, 

багатодітним сім'ям, людям похилого віку, одиноким бідним парафіянам. 

Підтримуються також зв'язки з місцевою школою і туберкульозним 

санаторієм.  
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Біля храму 18 серпня 2006 року було відкрито пам'ятник Данилі 

Апостолу. Пам'ятник являє собою бюст гетьмана, поруч з яким знаходяться 

козацькі фляга, бандура та інші речі.  

Музей М.В. Гоголя  був відкритий у 1929 році в будиночку, що колись 

належав лікарю Михайлу Яковичу Трохимовському, в якому в 1809 році 

народився письменник. У 1943 році під час Великої Вітчизняної війни 

будинок був зруйнований, а експонати згоріли, але вже в 1951 році 

літературно-меморіальний музей був відкритий у новозбудованій тут же 

одноповерховій будівлі. Перед її фасадом через рік був встановлений 

бронзовий бюст письменника.  

Народний історико-краєзнавчий музей був відкритий в 1957 році, він 

спочатку містився в кімнатах сільського будинку культури, а з 1989 р. нова 

експозиція розмістилася у 8 залах приміщення бібліотеки. У музеї близько 5 

тис. експонатів. Музей був удостоєний звання народного в 1976 році.  

Пам'ятник учасникам Сорочинської трагедії 1905 року. Після 

грудневих подій на місці Сорочинської трагедії 1905 р. відразу ж встановили 

дубовий хрест. У 1955 році було споруджено гранітний обеліск, а в 1968 - на 

ступінчастому постаменті відкрито пам'ятник у вигляді трьохфігурної 

скульптурної групи із залізобетону (загальна висота 3,8 м.). Автори - 

скульптор Є. Ф. Жуковський, архітектор А. Г. Скиба. 

Великосорочинська чоловіча учительська семінарія була відкрита 

ще в 1905 році і стала першим навчальним закладом на Полтавщині, що 

готував вчителів для церковно-парафіяльних шкіл. З метою побудови 

приміщення для неї земством було виділено 4 га. землі, ще 3 га - подаровано 

дворянином Григорієм Петровичем Палієм. Потім почався тривалий збір 

коштів. За два з половиною роки було збудовано триповерховий будинок, а 1 

вересня 1905 розпочато навчання. Велика заслуга швидкого будівництва 

належала першому директору семінарії Ф. Д. Ніколайчику, що прибув у 

Сорочинці в 1903 році і проживав до закінчення будівництва нового закладу 

в сім'ї земського вчителя Татаринова. При семінарії існував храм.  

11 листопада 1906 відбулося освячення будівлі та храму. У 22 році 20 

сторіччя семінарію перейменували на педагогічні курси, пізніше - в 

педагогічний технікум, а потім - в педучилище. Зараз тут знаходиться 

Великосорочинська школа-інтернат санаторного типу. При школі діє Музей 

духовності.



 

 

 

 

ПЕРЕЛІК ОБ’ЄКТІВ КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ ВЕЛИКОСОРОЧИНСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ 

 

№ 

п/н 

Найменування об’єкта Датування Місцезнаходження Охоронний 

номер 

№ та дата рішення про взяття під охорону 

Пам’ятки архітектури 

1. Преображенська церква 1734 с. Великі Сорочинці  Рішення виконкому Обласної Ради народних 

депутатів від 23.04.1982 № 247 

Пам’ятки монументального мистецтва 

2. Пам’ятник письменнику 

М.В.Гоголю 

1911 с. Великі Сорочинці 160029 - Н Постанова Кабінету Міністрів України від 

03.09.2009 № 928 

3. Пам’ятник-погруддя Данилу 

Апостолу 

 с. Великі Сорочинці  Наказ управління культури ОДА від 

19.10.2010 № 358 

4. Пам’ятник М.В. Гоголю  с. Великі Сорочинці 

(подвір’я літературно-

меморіального музею 

М.В. Гоголя) 

 Рішення виконкому Обласної Ради народних 

депутатів від 23.04.1982 № 247 

5. Пам’ятник-бюст М.В.Гоголю  с. Великі Сорочинці  Рішення виконкому Обласної Ради народних 

депутатів від 23.04.1982 № 247 

6. Пам’ятник партизанці Ользі 

Антонівні Бондаренко 

 с. Великі Сорочинці  Рішення виконкому Обласної Ради народних 

депутатів від 23.04.1982 № 247 

7. Пам’ятник кобзарю, українському 

народному співцю Михайлу 

Степановичу Кравченку 

 с. Великі Сорочинці (на 

околиці, по шляху на 

Миргород) 

 Рішення виконкому Обласної Ради народних 

депутатів від 23.04.1982 № 247 

Пам’ятки історії 

8. Місце Сорочинської трагедії 18-19 грудня 

1905 

с. Великі Сорочинці 4664 - Пл Наказ Мінкультури України від 22.11.2012  

№ 1364 

9. Пам’ятник на місці Сорочинської 

трагедії в грудні 1905 року, де 

відбулася сутичка повсталих селян 

з царськими військами 

 с. Великі Сорочинці (на 

площі Повстання) 

 Рішення виконкому Обласної Ради народних 

депутатів від 23.04.1982 № 247 

10. Будинок, в якому 20 жовтня 1921 

року виступав перед жителями 

села Г.І. Петровський 

 с. Великі Сорочинці  Рішення виконкому Обласної Ради народних 

депутатів від 23.04.1982 № 247 
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11. Пам’ятник полеглим воїнам-

односельцям 

 с. Великі Сорочинці  Рішення виконкому Обласної Ради народних 

депутатів від 23.04.1982 № 247 

12. Меморіальна дошка на місці 

будинку, в якому народився М.В. 

Гоголь 

 с. Великі Сорочинці 

(літературно-

меморіальний музей 

М.В. Гоголя) 

 Рішення виконкому Обласної Ради народних 

депутатів від 23.04.1982 № 247 

13. Група /22/ могил борців за владу 

Рад, серед яких заборонений 

перший народний комісар у 

військових справах Радянської 

України Е.В. Нероновича 

 с. Великі Сорочинці  Рішення облвиконкому від 23.04.1984 № 165 

14. Братська могила радянських воїнів  с. Великі Сорочинці  Рішення облвиконкому від 23.04.1984 № 165 

15. Пам’ятник – погруддя 

письменнику В.І. Самійленку 

(1864-1925) 

 с. Великі Сорочинці 

вул. Гоголя 

 Наказ управління культури ОДА від 

19.10.2010 № 358 

16. Пам’ятник - погруддя 

революціонеру А.К. Чумаку 

 с. Великі Сорочинці 

вул. Миргородська 

 Наказ управління культури ОДА від 

19.10.2010 № 358 

17. Пам’ятник - погруддя М.В. Гоголя  с. Великі Сорочинці 

(територія інтернату) 

 Наказ управління культури ОДА від 

19.10.2010 № 358 

18. Родинна усипальниця Апостолів, 

серед похованих – гетьман 

Лівобережної України Данило 

Апостол (1654-1734)  

 с. Великі Сорочинці 

(Спасо-

Преображенська 

церква) 

 Наказ управління культури ОДА від 

03.06.2013 № 196 

19. Перший на Україні сільський 

водогін, 1926 

 с. Великі Сорочинці 

(центральна частина 

села) 

 Наказ управління культури ОДА від 

03.06.2013 № 196 

20. Місце розстрілу мирних жителів 

німецько-фашистськими 

загарбниками 

 с. Великі Сорочинці 

( на території Спасо- 

Преображенської 

церкви) 

 Наказ управління культури ОДА від 

03.06.2013 № 196 

21. Вітряк  с. Великі Сорочинці 

(при в’їзді в село) 

 Наказ управління культури ОДА від 

03.06.2013 № 196 

22. Могила партизанки Ольги  с. Великі Сорочинці  Наказ управління культури ОДА від 
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Бондаренко (кладовище) 03.06.2013 № 196 

23. Будинок, в якому 20 жовтня 1921 

року виступав перед жителями 

села Г.І. Петровський 

 с. Великі Сорочинці 

(вул.. Гоголя, 24) 

 Наказ управління культури ОДА від 

03.06.2013 № 196 

24. Меморіальна дошка композитору 

А.П. Коломійцю 

 с. Великі Сорочинці 

(приміщення сільського 

будинку культури) 

 Наказ управління культури ОДА від 

03.06.2013 № 196 

25. Меморіальна дошка композитору 

А.П. Коломійцю 

 с. Великі Сорочинці 

(вул. Перемоги, 45, 

школа) 

 Наказ управління культури ОДА від 

03.06.2013 № 196 

26. Пам’ятний знак ліквідаторам 

аварії на Чорнобильській АЕС  

 с. Великі Сорочинці 

(центральна частина 

села) 

 Наказ управління культури ОДА від 

03.06.2013 № 196 
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                                        1.3 Природні умови 

                               Кліматичні умови 

Територія села Великі Сорочинці розташована в Миргородсько-

Сумському агроґрунтовому районі східно-українського лісостепу. 

Клімат у цій місцевості помірно-континентальний з досить теплим, 

іноді засушливим літом та помірно-м’якою, часто малосніжною зимою. 

Територія належить до недостатньо вологої, теплої агрокліматичної зони. 

Середньорічна сума опадів, за даними Миргородської метеорологічної 

станції, становить 502 мм. 

За холодний період сума опадів становить 148 мм, сніговий покрив 

невеликий. 

Серед несприятливих процесів для аґрогосподарського комплексу 

відбуваються суховії, посухи, інколи зливи та град; по цих причинах, в 

період вегетації сільськогосподарських культур, в грунтах недостатній запас 

вологи. 

Територія розташована в зоні помірного природного потенціалу 

забруднення та відносно сприятливих умов розсіювання викидів у 

атмосферу. 

Середня температури липня становить 250, максимальна 370, середній 

абсолютний річний мінімум – 260, абсолютний мінімум – 350. 

 

Місцеположення. Орографія 

Територія села Великі Сорочинці розташована в середній частині 

лісостепового Лівобережжя України. 

Село знаходиться в межах двох геоморфологічних одиниць: 

Іванківської тераси річки Дніпро та долини річки Псел з трьома терасами: 

Трубіжською, боровою і заплавневою. 

На Іванківській терасі лежить західна села. Рельєф широкохвилястий з 

добре вираженими пологими схилами, які переважають над плоскими 

рівнинними масивами. 

В мікрорельєфі виділяються невеликі кількості лощиноподібних 

западин. Вони мають пологі схили, які повільно поєднуються один з другим, 

утворюючи тальвеги, по яким стікають талі снігові і дощові води. 

На південному заході через центр масиву проходить пониження. В 

мікрорельєфі виражені западини великих розмірів. 

Іванківська тераса уступом переходить в Трубіжську. Крутизна уступу 

неоднакова по всій його довжині, він залісений, місцями схил сильно 

розмитий, наявні великі яри, які звиваючись проходять крізь 

сільськогосподарські землі, перетворюючі їх в непридатні для розорювання. 
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Вся центральна частина зайнята Трубіжською терасою, яка 

простягається широкою смугою з півночі на південь. 

Для неї характерний плоский рівнинний рельєф з великою кількістю 

чашоподібних западин різних розмірів. 

В бік Іванківської тераси Трубіжська творить добре виражене 

заболочене притерасне зниження. 

Борова тераса розміщена на сході, для неї характерний своєрідний 

м’якобугристий рельєф, з вираженими чашоподібними западинами і, 

аналогічними їм, піщаними пагорбами. 

Зі сходу населеного пункту протікає річка Псел (ліва притока Дніпра) – 

за площею басейна відноситься до середніх річок України, належить до 

рівнинного типу. Заплава асиметрична, русло звивисте, розчленоване 

старицями і притоками, розгалужене з частим чергуванням плесів та 

перекатів, вузьке, пологе з крутосхилами. Ширина русла 15-30 м, глибина 2-4 

м,зарегульовано платиною малої гідроелектростанції. Річка Псел – найбільш 

зариблена серед річок Полтавської області. 

Річка Псел живиться переважно талими сніговими водами, повінь буває 

в першій половині весняного періоду в результаті танення снігу, паводки – в 

літньо-осінній період внаслідок великих або затяжних дощів. 

Під час тривалих зимових відлиг, та інших кліматичних процесів, що 

призводять до підвищення рівня води у річці, відбувається швидке 

формування високих паводків та весняних повеней. 

Найбільш понижена частина – долина річки Псел. Заплавна тераса 

займає північно-східну частину території. Для неї характерна наявність двох 

рівнів: високого і низького. Заплава річки (високий рівень)- це ідеально рівна 

територія в якій виражений мікрорельєф (низький рівень) складається з 

занижених елементів рельєфу – пониження, блюдця, поди. Місцями 

зустрічаються великі за розмірами зниження з лучно-болотними та 

болотними ґрунтами. 

Особливе місце в рельєфі заплавної тераси  займає хвилясте підняття 

прируслових піщаних валів, які виражені, як на лівобережжі, так і на 

правобережжі русла річки. 

Геологія та ґрунти 

В геоструктурному відношенні територія населеного пункту та 

прилеглих до нього територій розташована в межах Дніпрово-Донецької 

западини. Геологічна структура території обумовила насиченість ії 

корисними копалинами. 

Район навколо с. Великі Сорочинці багатий на мінерально-сировинні 

ресурси, який представлений енергетичною сировиною, зокрема газом та 

нафтою. 
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Поблизу с. Великі Сорочинці розташоване родовище торф’яних грязей, 

бальнеологічні властивості яких використовуються у курортних закладів м. 

Миргород. 

Помірні кліматичні умови у поєднанні із материнськими породами та 

рівнинним рельєфом сприяли утворенню родючих чорноземних ґрунтів, 

основна частина яких у повній мірі забезпечена поживними речовинами, 

мікро- та макроелементами, що визначають родючість ґрунту. 

Більшу частину населеного пункту та прилеглих до нього територій 

займають чорноземи – найродючіші різновиди ґрунтів, які за результатами 

еколого–агрохімічної оцінки ґрунтів віднесені до земель високої та середньої 

якості і відносяться до особливо цінних земель, які використовуються для 

ведення товарного сільськогосподарського виробництва, ведення особистого 

селянського та фермерського господарства та ін. 

Загалом територія має сприятливі умови та оптимальні показники, які 

визначають родючість ґрунту для розвитку сільського господарства. 

Великі Сорочинці в межах Полтавської рівнини, Придніпровської 

низовини, Дніпрово-Донецької западини. 

Територія в межах села розташована в Миргородсько-Сумському 

агроґрунтовому районі східно-української лісостепової зони черноземів 

типових і сірих опідзолених ґрунтів, лівобережної високої північно-західної 

провінції (згідно зі схемою агроґрунтового районування України). 

Середнє Придніпров’я, в межах якого знаходиться територія села,, 

складено товщею осадових порід, потужність якої складає 4-5 тис. метрів. 

На глибині біля 2-3 км від поверхні, в відкладах девонського періоду 

знаходиться потужний шар солей, як місцями піднімаються майже до 

поверхні у вигляді так званих соляних куполів. Завдяки цьому грунтові води 

часто бувають мінералізовані легкорозчинними солями, що є причиною 

засолення ґрунтів, розвинених в долинах річок. 

Трубіжська тераса однолесова, складена одним шаром лесу, який 

безпосередньо підстилається алювіальними відкладами. 

В бік Іванківської тераси, однолесова тераса творить добре виражене 

заболочене притерасне зниження. Під лесом залягає шар моренних відкладів, 

представлених червоно-бурими карбонатними глинами і суглинками. 

Борова тераса складена алювіальним пісками, які служать 

материнською породою для всіх ґрунтів, які тут розвинені. 

Заплавна тераса представлена великими за розмірами зниженнями 

лучно-болотних та болотних ґрунтів. 

                                   Гідрологічні умови 

Водні ресурси представлені поверхневими водами та підземними 

водами з артезіанських свердловин і шахтних колодязів. 
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Поверхневі води, крім регулювання стоку, використовуються для 

господарських цілей. 

Підземні води є джерелом господарсько-питного водопостачання. 

В гідрогеологічному відношенні територія розташована в межах 

Дніпровського артезіанського басейну, що характеризується сприятливими 

умовами для накопичення підземних вод. 

В межах Дніпровського артезіанського басейну сформувались 

водоносні горизонти, що відносяться до потужного масиву різновікових 

осадових відкладів. 

Умови зволоження ґрунтів тісно пов’язані з геоморфологічними 

особливостями і рельєфом. 

За умовами зволоження вся територія села розділяється на дві, різко 

відмінні між собою частини:  

- недостатньо зволожена (Іванківська та Трубіжська тераси); 

- надмірно зволожена (долина річки Псел). 

Іванківська тераса, на якій розташована основна частина села, 

характеризується глибоким заляганням ґрунтових вод. Водний режим 

складається за рахунок талих снігових та дощових вод. 

Всі ґрунти Іванківської тераси характеризуються великою 

капілярністю, що обумовлює погану водопроникливість, через це значна 

частина атмосферних вод стікає по поверхні лощиноподібних западин. 

На рівнинних ділянках та дуже пологих схилах поверхневий сток 

незначних, тому ґрунти тут краще зволожені. Тут сильно впливає на 

зволоженість мікрорельєф. Так, зимою, більша частина снігу здувається 

вітрами у знижені частини рельєфу. Опуклі елементи мають менш потужний 

сніговий покрив і глибоко промерзають, угнуті, навпаки, накопичують 

додаткове зволоження за рахунок принесеного вітром снігу. Це створює 

нерівномірний розподіл вологи на окремих елементах рельєфу. Мала 

насиченість атмосферного повітря вологою у поєднанні з сталими вітрами 

обумовлює значні втрати вологи на випаровування і глибоке висушування 

ґрунту.  

 В найгірших умовах зволоження знаходиться круті схили, де 

поверхневі води стікають з прискореною швидкістю, викликаючи ерозію 

ґрунтів. 

Всі ці умови часто призводять до нестачі вологи у ґрунті. 

Зовсім іншими умовами зволоження характеризується долина річки 

Псел. 

На терасі ґрунтові води знаходяться на глибині 8-10 м. В вологі роки 

ґрунтові води піднімаються значно вище. Крім цього поповнення вологи 

проходить за рахунок поверхневих вод, які стікають з Іванківської тераси. В 
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знижених елементах рельєфу ґрунтові води підходять близько до поверхні та 

часто стоять на поверхні.  

Річка Псел має широку, добре вироблену заплавну терасу. Ширина 

русла ріки 20-35 м, береги високі, не заболочені. Характерною особливістю 

ріки є відносна швидкість течії, піщане дно, значний уріз русла. Що 

обумовлює значну дренованість заплави. 

Під час весняного паводку заплава вся заливається водою. В окремих 

пониженнях води застоюються на поверхні на протязі всього року. На 

високому рівні води просочуються вглиб ґрунту. 

                                              Ліси 

Територія розташована на півдні лісостепової зони, в межах якої 

поєднуються лісові та степові ділянки. 

Найбільш типовою і поширеною є степова, лучна, лісова, болотна, 

прибережно-водна та водна рослинність. Провідне місце займають заплавні 

луки. Серед лісової рослинності зустрічаються заплавні широколистяні та 

соснові ліси. 

Згідно лісорослинного районування територія лісгоспу відноситься до 

Лівобережного Придніпров’я – найбільш окультуреного регіону лісостепової 

зони України. Всі ліси цього району віднесені до рівнинних, І групи, які 

виконують захисну, природоохоронну та біологічну роль. На території 

прилеглої до населеного пункту немає лісів промислового значення. 

Лісові насадження мають важливе природоохоронне і рекреаційне 

значення. Лісові насадження зменшують негативний вплив природних 

факторів, захищають грунт від ерозії, регулюють гідрологічний режим і 

сприятливо впливають на мікроклімат території. 

На території лісгоспу культурно-оздоровчі заклади не розташовані. 

Були проведені заходи з благоустрою рекреаційних лісів в місцях 

відпочинку населення коло доріг та річок. 

Об’єктів природно-заповідного фонду у селі Великі Сорочинці, та 

прилеглих до нього територіях немає. 

Основою природного каркасу, що має виняткове екологічне значення, є 

річкова система Псла, яка представляє природний екологічний коридор 

(сполучені території) регіонального рівня. 

До села Великі Сорочинці з північної сторони прилягають ліси 

Гоголівського лісництва, а з півдня – Шишакського лісництва, 

Миргородського лісгоспу. 

Ліси представлені чистими насадженнями сосни звичайної . 

Переважним типом ландшафту в рекреаційних лісах є закритий, котрий 

оцінюється ІІ класом естетичної оцінки, в тому числі хвойні насадження – І 

класом. Насадження рекреаційних лісів характеризуються високою 
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естетичною та рекреаційною оцінкою, високою стійкістю, середньою 

проходимістю та продивляємістю, та низкою стадією рекреаційної депресії. 

Плато Полтавської рівнини в межах розташування лісгоспу поділяється 

на 4 підрайони. Гоголівське та Шишакське лісництва відносяться до 

Хорольсько-Псельського підрайону являючи собою хвилясто-горбисту 

рівнину, розчленовану річними та прохідними рівнинами, ярами та балками. 

Ерозійні процеси виражені слабо, що підтверджується відсутністю діючих 

ярів. 

Головні показники по лісовому фонду та їх динаміка, аналіз 

господарської діяльності дозволяють в цілому оцінити екологічний стан, як 

задовільний. 

Лісові масиви розташовані в екологічно-чистій зоні, великих 

промислових підприємств в зоні діяльності немає. Місцеві аґропромислові 

підприємства не мають шкідливого впливу на ліси.  

 

1.3. Аналіз життєдіяльності села 
 

Господарський комплекс 

Село Великі Сорочинці має досить розвинений господарський 

комплекс. Економічну базу функціонування громади села забезпечують 

потужне аграрне підприємство АОПП «Великосорочинське», ТОВ 

“Агоротехгарантія”, 456 особистих селянських господарств. 

Сільськогосподарське виробництво має м'ясо-молочно-зерновий напрямок. 

Чисельність зайнятих – 848 осіб. 

Промисловість села представлена відділенням ЗАТ “Гадячсир” та 3 

приватними цехами з переробки деревини. В селі також функціонує 

Гоголівське лісництво, Великосорочинська ГЕС, дільниця Хорольського 

управління осушувальних систем, відділення служби автомобільних доріг, 

дільниця Миргородської філії ВАТ “Полтаваобленерго”.   

Розвиток інфраструктури села тісно пов'язаний з традиційним 

проведенням Сорочинського ярмарку, який з серпня 1999 року, згідно з 

указом Президента України від 18.09.1999 р. № 1005/99, має статус 

Національного. Сорочинського ярмарку (площа ярмаку 16,1га, чисельність 

працюючих – 10 осіб, в період ярмарки- 40 осіб). 

Крім того, в селі розташовані такі містоутворюючі об’єкти: 

Великосорочинський кістково-туберкульозний санаторій на 50 ліжок,  

будинок ветеранів на 20 ліжок, загальноосвітня школа-інтернат 

санаторного типу на 160 місць. 
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Існуюча галузева структура економічної діяльності за чисельністю населення 

Таблиця 

 

Житловий фонд та розселення 

Житловий фонд села складає 106,5 тис.м2 загальної площі, в тому числі 

садибний – 105,2тис.м2  (98,8%), багатоквартирний – 1,3 тис.м2 (1,2%). 

Житлова забудова переважно садибного типу. В садибному житловому фонді 

розселяється 98,4% жителів, а в багатоквартирному – 1,6%.  

Кількість будинків у селі - 1968, з них 4 будинки у багатоквартирному 

житловому фонді, 1964 будинків - у садибному. Кількість квартир у селі - 

1991 од., в тому числі в багатоквартирному - 27, в садибному - 1964. 

Середній коефіцієнт сімейності – 1,7. 

Багатоквартирний житловий фонд представлений трьома 

двохповерховими будинками та одним  одноповерховим будинком забудови 

1970-1994 років.  

За останні 10 років в селі велось лише садибне будівництво - 

побудовано 53 будинки. 

 

 Галузь 

 

2015р. 

Кількість 

працюючих 

осіб 

%% 

I Виробнича сфера 938 70,0 

1 Промисловість 16 1,2 

2 Сільське господарство 848 63,3 

3 Лісове господарство 58 4,3 

4 Будівництво - - 

5 Транспорт та зв'язок 16 1,2 

6 Енергетика - - 

II Невиробнича сфера 402 30,0 

1 Освіта  180 13,5 

2 Культура, спорт 42 3,1 

3 Охорона здоров’я та соціальні посуги 95 7,1 

4 Торгівля, громадське харчування, побутове 

обслуговування, комунальні послуги 

70 5,2 

5 Державне управління, фінансова діяльність 15 1,1 

6 Рекреаційно-оздоровчі заклади - - 

 Всього 1340 100,0 

 Незайняті в сферах економічної діяльності 690  

 Всього в працездатному віці 2030  
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Загальна характеристика житлового фонду 

Таблиця 

Середній розмір квартири у багатоквартирній забудові становить 

48,1м2, будинку садибного типу – 53,6м2 загальної площі. 

Середня житлова забезпеченість на одного мешканця села становить 

31,3м2. Щільність житлової забудови - 72м2/га, щільність населення в ній 

–2,3осіб/га. 

Об’єкти обслуговування 

с.Великі Сорочинці – центр сільської ради, являється центром групової 

системи розселення та центром спроможної територіальної громади. Село 

має розвинену  соціальну сферу.  

На території села розташовані 18 пам’ятників та пам’ятних знаків, 

Спасо-Преображенська церква, яка є пам’яткою архітектури XVIII ст., 

функціонує два музеї:  Великосорочинський літературно-меморіальний музей 

М. В. Гоголя та Миргородський районний краєзнавчий музей.             

Освіта в селі представлена наступними рівнями: дошкільна, загальна 

середня, позашкільна.   

Дошкільна освіта представлена 1 закладом на 57 місць, з них 27 місць 

знаходиться в окремому приміщенні, не придатному для подальшої 

експлуатації та 30 місць - в приміщенні загальноосвітньої школи. Основне 

приміщення дитсадка перебуває в незадовільному стані. В 2016 році в 

дошкільному закладі виховувалось 86 дітей. Завантаженість складає 150%.  

Середньою загальною освітою в селі охоплено 285 дітей  віком від 6 до 

17 років. Діти  навчаються в загальноосвітній школі І-ІІІ ступеня проектною 

ємністю 784 місць. Завантаженість складає 36%.  

Крім того, в селі функціонує загальноосвітня школа-інтернат 

санаторного типу на 160 місць, де навчається 136 учнів.  

Позашкільна освіта представлена музичною школою, де навчається 110 

учнів, що становить 36% від загальної кількості учнів. 

 

Тип забудови Кількість 

будинків 

Загальна 

площа 

Квартири 

(будинки) 

Населення Середній 

розмір 

квартири 

Житлова 

забезпе- 

ченість 

од. тис. м2 одиниць тис. осіб м2 м2/особу 

Багатоквартирна  4 1,3 27 0,05 48,1 26 

Садибна  1964 105,2 1964 3,35 53,6 31,4 

Всього 1968 106,5 1991 3,4  31,3 
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                         Характеристика закладів освіти 

                                                                                      Таблиця 

№ 

п/

п 

Назва закладу Адреса Проектна 

ємність 

місць 

Фактично 

дітей 

осіб 

Територія 

 

га 

1 2 3 4 5 6 

1 Загальноосвітня 

школа 1-3ст. 

Вул.Перемоги,45 784 285 2,75 

2 Дошкільний 

навчальний заклад  

Вул.Героїв Крут,14 

Вул.Перемоги,45 

27 

30 

56 

30 

0,6 

в школі 

3 Загальноосвітня 

школа-інтернат 1-3ст. 

Вул.Миргородська 160 136 8,4 

 

Заклади охорони здоров’я представлені амбулаторією загальної 

практики сімейної медицини на 134 відвідувань в зміну, терапевтичним 

відділенням №3 Миргородської ЦРЛ на 20 ліжок, пунктом постійного 

базування станції екстреної медичної допомоги на 1 автомобіль та 2 

аптеками. 

Крім того, медичні послуги  надаються в приватній стоматологічній 

клініці.  

У селі функціонує 13 магазинів продовольчих та 15 магазинів 

непродовольчих товарів загальною площею 3500м2 торгової площі.  

В селі є сільський ринок загальною площею 2100 м2торг.площі. 

Громадське харчування представлене трьома кафе загальною 

ємністю  160 місць, що забезпечує нормативну потребу. 

Сфера побутового обслуговування населення розвинена недостатньо 

- функціонує дві парикмахерських на  2 роб.місця.  

Спортивні заклади представлені стадіоном площею 2,6га та 

шкільним спортзалом. 

Культура. В селі функціонує Будинок культури на 200 місць, 

бібліотека на 28,2 тис.томів.  

Пожежну безпеку села забезпечують 3 об’єкти: комунальна організація 

«Місцева пожежна охорона» на 1 автомобіль, відділення ПЛС ДП 

«Миргородське лісове господарство» депо на 2 автомобіля, ПСО АОПП 

«Великосорочинське» депо на 1 автомобіль. 
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    1.5. Оцінка реалізації попереднього генерального плану.                    

Характеристика стану території населеного пункту та   

існуючих проблем її використання 

 

У 1993 році УДПВО «Діпромісто» для Великосорочинської сільської 

ради (колгосп ім.Гоголя) була розроблена Концепція Генерального плану,  

рішення якої були схвалені на засіданні секції «Соціальний розвиток села» 

НТР Мінсільгосппроду України 12.04.94р. Розрахунковий період був 

визначений на строк – 2015 рік з виділеною першою чергою будівництва – 

2000 р. Генеральний план передбачав соціально-економічний розвиток села з 

визначенням пріоритетних видів діяльності: ландшафтно-рекреаційного, 

історико-культурного, ярмарково-виставкового. Задля цього передбачалося 

удосконалення функціонально-планувальної, соціально-побутової, 

ландшафтно-рекреаційної організації та інженерно-транспортної 

інфраструктури населеного пункту; нівелювання негативного впливу на 

історичне середовище; підвищення ефективності сільського господарства та 

розвиток промислового потенціалу; збереження чисельності населення; 

освоєння нових територій для створення Сорочинського ярмарку та 

підготовки до «ЕКСПО-2009». 

За період з 1993 року відбулися значні зміни в структурі соціально-

економічних тенденцій розвитку країни та села, проте базові ідеї, викладені в 

Концепції, не втратили своєї актуальності і сьогодні. 

Населення с.Ведикі Сорочинці на 01.01.1993р. складало 4,9тис. осіб, 

прогнозована чисельність населення на 2015 рік  - 4,7тис.осіб. На початок 

2016 рік чисельність постійного населення села склала лише 3,4 тис.осіб, 

тобто становить 72% від прогнозованої. 

Скорочення чисельності населення відповідно призвело до зменшення 

об’ємів житлового будівництва: замість запланованого житлового фонду на 

2015 рік   141тис.м2 загальної площі маємо у 2015 році  106тис.м2. При цьому 

житлова забезпеченість населення виросла і досягла 31м2/особу проти 

прогнозованої 30 м2/особу. 

Найголовнішою цінністю села є його історичне середовище та зв’язок з 

давньою традицією проведення ярмарків. Саме тому одним з основних 

рішень Генерального плану 1993 р. було створення постійно діючого 

торгівельного центру Всеукраїнського значення – Сорочинського ярмарку – 

за межами села та підготовки до проведення Всесвітньої Ювілейної виставки 

«Експо-2000». Для забезпечення відповідності вимогам до функціонування 

ярмаркової площі було запропоновано розмістити її за межами села в 

південно-східній частині території сільської ради, а саме на розі дороги 
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регіонального значення Р-42. За попередніми пропозиціями Генеральним 

планом був визначений такий перелік споруд для розміщення на цій 

території: центр підприємств торгівлі та громадського харчування, центр 

організацій та установ фінансування підприємств зв’язку, комерційних 

зв’язків, центр закладів народної освіти та науки, центр установ охорони 

здоров’я, соціального забезпечення, екології, центр закладів культури, 

мистецтва, дозвілля, центр підприємств побутового обслуговування, 

готельного сервісу, центр житлово-комунального господарства, будівництва, 

благоустрою, центр спортивних і фізкультурно-оздоровчих установ і споруд 

рекреації, центр архітектурних споруд і містобудівництва, комплекс споруд з 

економіки, виробництва, господарювання, музей етнографії України, об’єкти 

ландшафтної архітектури та садово-паркового мистецтва, культові споруди, 

споруди образотворчого мистецтва, палац Народу України, споруди 

зовнішнього транспорту і товарно-вантажні, складські ділянки. На 

сьогоднішній день це рішення Концепції Генерального плану не було 

виконане, тому що воно виявилось відірваним від реальних можливостей 

фінансування та потреб в культурно-масовому заході в такому форматі. 

В центральній частині села в районі перехрестя вулиць Миргородська і 

Центральна згідно з проектом намічався громадський центр міста, на 

території якого мали розміщуватись адміністративні установи та культурно-

побутові якірні об’єкти. Проектом було передбачено відокремлення території 

громадського центру села від транспортного руху для створення пішохідної 

зони, історико-культурного і ландшафтного заповідника з метою зображення 

і відродження національного середовища літературно-меморіальної творчості 

М.В. Гоголя та етнічного буття населення – не було реалізовано. На даний 

час міський центр сформований, але потребує упорядження та доповнення.  

Концепцією Генерального плану також було передбачено: 

створення палацу мистецтв ім. М.В. Гоголя, фольклорно-

етнографічного кола, етнографічного музею України, музею енергетики, 

козацького архітектурно-ландшафтного меморіалу з пам’ятником Тарасу 

Бульбі з синами, меморіальної алеї з пам’ятним знаком до 225-річчя з дня 

народження П.І. Котляревського, відбудова втрачених церков – не було 

реалізовано; 

розвиток соціальної інфраструктури: будівництво дитячого садка (не 

було завершено), школи мистецтв, будинку побуту, стадіону при школі-

інтернаті, плавального басейну загального користування в спортивному 

комплексі середньої школи, капітальний ремонт кінотеатру – не було 

реалізовано; 
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підвищення ефективності сільськогосподарського виробництва, 

розвиток промисловості: створення нових підприємств (ковбасний цех, цех 

безалкогольних напоїв, рибокоптильний цех, маслоцех, цех плодоовочевих і 

м’ясних консервів, цех крупи) – не було реалізовано, на сьогодні перестали 

діяти деякі з підприємств: філіал виробничо-художнього об’єднання 

«Полтавчанка», хлібозавод, цегельний завод. 

Концепцією Генерального плану були передбачені такі зміни в 

плануванні та забудові села за функціональним розподілом території:  

розширення села на північ для його розбудови (Новосілівка) з 

розподілом території на присадибні ділянки для індивідуального будівництва 

житлових будинків та господарських споруд – територія входить в сучасні 

межі села (сама межа населеного пункту пройшла по природних межах, а не 

так, як було  закладено в проекті), але не була забудована житловими 

будинками (окрім 5 ділянок); 

розширення села на захід (Жабокриківка) для його розбудови з 

розподілом території на присадибні ділянки для індивідуального будівництва 

житлових будинків та господарських споруд – територія входить в сучасні 

межі села, але не була забудована житловими будинками; до межі села 

входить ще територія на захід від проектної об’їзної дороги; 

розширення села на південь (Лебедівка) з розподілом території на 

виробничі зони сільськогосподарських об’єктів, плодово-ягідні сади, ділянки 

промислових підприємств по переробці продукції рослинництва, 

тваринництва, садівництва та ін. – не було здійснено, але території на північ 

від вул. Гоголя (Рипенці) були включені в межі села; 

розширення села на схід (Полів’янівка) для створення ландшафтно-

рекреаційних об’єктів і місць короткочасного відпочинку жителів та 

відпочиваючих в селі – межі села були розширені, але планувальної 

організації для забезпечення відпочинку населення не було створено; 

Комплексний благоустрій села за Концепцією Генерального плану 

включав: 

у зв’язку з великою інтенсивності транзитного руху вантажного 

транспорту передбачалось розвинення дорожно-транспортної мережі з 

будівництвом зовнішніх об’їзних доріг навколо села, магістральних вулиць, 

господарських проїздів, мостів, автозупинок, автовокзалу, залізничної колії, 

залізничного вокзалу, аеродрому, річкового причалу – не було реалізовано; 
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Удосконалення інженерного обладнання мережами водозабезпечення, 

водовідведення і очисних споруд, електропостачання, газопостачання, 

теплопостачання, зв’язку і санітарної очистки. 

Будівництво гідротехнічних споруд з реконструкцією греблі, ставків, 

каналів, колекторів, відводу поверхневих вод – була реконструйована ГЕС; 

Удосконалення мережі зелених насаджень вздовж доріг, вулиць, 

проїздів, створення лісозахисних смуг та об’єктів ландшафтної архітектури і 

садово-паркового мистецтва з метою формування комплекскої зеленої зони 

села та утворення на території сільської Ради об’єктів природньо-заповідного 

фонду України: Великосорочинського регіонального ландшафтного парку і 

Шишацького національного природнього парку і других об’єктів природно-

заповідного фонду – не було реалізовано. 

 

1.6. Аналіз зовнішніх та внутрішніх факторів, що визначають 

конкурентні переваги та обмеження розвитку міста 

Зовнішні фактори, щовизначають конкурентні переваги розвитку села: 

 вигідне економіко-географічне положення; 

 культурно-етнічний центр України; 

 багаті рекреаційні ресурси; 

 наявність корисних копалин; 

 сприятливий помірний клімат. 

Внутрішні фактори, що визначають конкурентні переваги розвитку 

села: 

 досить розвинена соціальна інфраструктура; 

 наявність вільних трудових ресурсів; 

 функціонування Національного Сорочинського ярмарку на 

території села. 

Фактори, що обмежують розвиток села: 

 дефіцит власних фінансових ресурсів села для забезпечення 

ефективного соціально-економічного розвитку. 

 недостатня кількість підприємств переробної промисловості 

(легкої та харчової). 

 достатньо високий рівень зареєстрованого безробіття. 

 незадовільний стан дорожнього покриття сільських вулиць. 
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          Розділ 2. Обґрунтування та пропозиції 

2.1. Основні пріоритети та цільові показники соціального               

і демографічного розвитку території села  

При визначенні перспектив розвитку села брався до уваги той факт, 

що генеральний план є документом, який визначає не лише 

територіальний розвиток села, а і стратегію розвитку всіх сфер його 

життєдіяльності на тривалий період з метою досягнення стабільного, 

сталого розвитку господарського комплексу, і на цій основі - забезпечення 

всіх соціальних потреб його мешканців.  

Головними напрямками стратегічного бачення є забезпечення 

зростання стандартів життя для мешканців, можливостей для підприємців 

щодо здійснення інвестицій та заохочення до зростання бізнесу, 

освіченість та фізичне здоров‘я громадян. 

Одним з основних параметрів, виходячи з якого ведуться всі інші 

розрахунки генерального плану, є перспективне населення села. 

Для визначення перспективного населення на розрахунковий період 

та містобудівний прогноз були проаналізовані такі чинники: 

-  особливості розвитку села, тобто, фактори, що можуть сприяти або 

перешкоджати його розвитку; 

-  дані про перспективи розвитку господарського комплексу села, в 

цілому, та окремих підприємств, що знаходяться на території села та 

можуть впливати на параметри його розвитку; 

-  демографічні процеси, що відбуваються в селі, зумовлені 

загальними тенденціями демографічного розвитку суспільства; 

-  потенційна територіальна ємність села, яка складається з ємності 

існуючого житлового фонду на перспективу (з урахуванням перспективної 

житлової забезпеченості на розрахунковий термін та містобудівний 

прогноз) та ємності нових ділянок, придатних для освоєння під житлове 

будівництво 

с.Великі Сорочинці має всі передумови та реальну базу для 

успішного подальшого розвитку. 

При визначенні перспектив розвитку міста були проаналізовані 

демографічні процеси та врахований демографічний прогноз по Україні. 

За даними управління статистики чисельність постійного населення 

станом на 01 січня 2016 року складала 3404 осіб, з яких 47% - чоловіки та 

53,% жінки.  

Станом на 01.01.16р. за віком населення села розподіляється на осіб 

молодші за працездатний вік – 14,4% (0,49тис. осіб); осіб працездатного віку 

– 59,7% (2,03тис. осіб); осіб старше за працездатний вік – 25,9% (0,88тис. 

осіб). У 2015 році на 100 осіб працездатного віку припадало 67 осіб 

непрацездатного віку.  
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     Статево-вікова структура населення міста на 01.01.2016р. 

Таблиця  

 

Чисельність населення села останні 15  років постійно скорочувалася. 

Зміни чисельності населення є результатом впливу двох чинників: 

природного приросту населення та сальдо міграції.  

                    Динаміка населення, природний та механічний рух, осіб 
                                                                                                                 Таблиця 2 

Вікові групи Обидві статі чоловіки жінки 

осіб % осіб % осіб % 

1 2 3 4 5 6 7 

0-4 130 3,8 70 2,1 60 1,7 

5-9 179 5,3 88 2,6 91 2,7 

10-14 144 4,2 67 2,0 77 2,2 

15-19 152 4,5 77 2,2 75 2,20 

20-59 1918 56,3 963 28,3 955 28,0 

60 і старше 881 25,9 334 9,8 547 16,1 

Всього 3404 100,0 1599 47,0 1805 53,0 

Роки Наявне 

населення 

на 01.01. 

Кількість 

народже-

них 

Кількість 

померлих 

Природній 

приріст, 

скорочення 

Число 

прибулих 

Число 

вибулих 

Міграцій- 

ний приріст, 

скорочення 

Всього 

приріст, 

скорочення 

2001 4122 15 101 -86 50 35 15 -71 

2002 4051 23 94 -71 70 19 51 -20 

2003 4031 35 89 -54 12 38 -26 -80 

2004 3951 21 83 -62 109 30 79 17 

2005 3968 25 89 -64 21 129 -108 -172 

2006 3796 27 90 -63 46 31 15 -48 

2007 3748 35 91 -56 29 81 -52 -108 

2008 3640 27 86 -59 68 29 39 -20 

2009 3620 29 66 -37 49 98 -50 -87 

2010 3533 28 75 -47 71 39 11 -36 

2011 3497 36 77 -41 76 89 -13 -54 

2012 3443 35 70 -35 154 28 127 92 

2013 3535 34 68 -34 33 116 -83 -117 

2014 3418 23 73 -50 67 29 38 -12 

2015 3406 29 55 -26 60 36 24 -2 

2016 3404 17 53 -36 59 29 30 -6 

  439 1260 -821 954 856 98 -723 
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Загальною тенденцію є перевищення рівня смертності над рівнем 

народжуваності, що спричинило від’ємний приріст населення. У 2015 році 

коефіцієнт народжуваності склав 8,5 осіб на 1 тис. населення, коефіцієнт 

смертності – 16,1 осіб на 1 тис. населення, тоді як середньообласний 

показник – 10,9  і 15,9 осіб на 1 тис. населення  відповідно. Останні  роки 

скорочення чисельності населення уповільнило темпи, при цьому 

спостерігається зменшення смертності, а з 2014 року - збільшення сальдо 

міграції, тобто показник прибулих перевищує вибулих жителів з  села на 

постійне проживання. Динаміка чисельності населення села останні три роки 

стабілізувалась. 

Демографічний прогноз базується на ймовірному зниженню рівня 

народжуваності, зменшенню смертності, подовженні тривалості життя та 

незначним міграційним приростом населення.  

За прогнозом, в подальшому чисельність населення села  стабілізується 

і до 2035 року складатиме 3,4 тис. осіб. При цьому дещо зміниться структура 

населення. Зменшиться частка  осіб молодше працездатного віку. Частка   

осіб старше працездатного віку дещо збільшиться (на 1,6%) у зв’язку зі 

зростанням середньої очікуваної тривалості життя. Частка трудових ресурсів 

зменшиться до 57,6%.   

Вікова структура населення на 01.01. 2016р. і прогноз на 2035р. 

                                                                                                            Таблиця 3 

Вікові групи населення 

 

років 

2015р. 2035р. 

населення 

    тис.осіб  

%% населення 

тис.осіб 

%% 

0-4 130 3,8 0,15 4,4 

5-9 179 5,3 0,14 4,3 

10-14 144 4,2 0,14 4,3 

15-19 152 4,5 0,13 4,2 

20-59 1918 56,3 1,87 54,3 

60 і старше 881 25,9 0,97 28,5 

Всього 3404 100,0 3,4 100,0 

 

Рух вікової структури населення с.Великі Сорочинці 
                                                                                                                            Таблиця 4 

 

*Працездатне населення визначене за існуючими віковими  обмеженнями пенсійного віку . 

 

 

 

Вікові категорії населення 

 

2015р. 2035р. 

тис.осіб % тис.осіб % 

Молодші працездатного віку  0,49 14,4 0,47 13,9 

Працездатного віку * 2,03 59,7 1,96 57,6 

Старші працездатного віку  0,88 25,9 0,97 28,5 

Всього 3,4 100,0 3,4 100,0 
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Чисельність трудових ресурсів міста та їх розподіл за сферами зайнятості  

Таблиця 5 

 

За прогнозом чисельність трудових ресурсів села на перспективу, 

дещо знизиться,  а зайняті в усіх сферах економічної діяльності складуть 

1,6тис.осіб (проти 1,34тис.осіб у 2015р.за офіційними даними).  

Розвиток та збереження населення передбачає стабілізацію 

демографічних процесів через створення на території села умов щодо 

створення сімей, народження дітей, отримання якісної освіти, культурного 

розвитку, активного відпочинку, поліпшення медичного обслуговування та 

ефективності соціального захисту, підвищення рівня комфортності 

проживання та створення нових робочих місць. 

 

2.3. Цільові показники та галузева структура економічної 

діяльності та зайнятості населення 

В Генеральному плані представлений ймовірний прогноз розвитку. 

Базуючись на демографічних тенденціях, аналізі соціально-

економічної ситуації в селі, можна припустити, що найбільш імовірним є 

«інерційний» розвиток села. 

Однак, враховуючи програмні документи та декларації органів 

центральної законодавчої влади та уряду держави щодо проведення 

назрілих реформ, у т.ч. реформи місцевого самоврядування , також завдяки 

злагодженим зусиллям усіх заінтересованих сторін, можна створити умови 

для наближення сценарію розвитку до оптимістичного. 

В подальшому необхідно ініціювати інноваційний варіант розвитку 

економіки, який пов'язаний із всебічною модернізацією і структурною 

трансформацією економіки.  

Розвиток економіки села визначено через: 

 підвищення конкурентоспроможності існуючих галузей сільського 

Показники 2015р. 2035р. 

осіб % тис.осіб % 

Чисельність населення 3404 100,0 3,40 100,0 

1. Чисельність населення у працездатному віці 2030 59,7 1,96 57,6 

Зайнятість трудових ресурсів     

1. Зайняті в усіх сферах економічної діяльності, 

в т.ч. 

1340 39,4 1,60  

- виробнича сфера 938  0,96  

- невиробнича сфера 402  0,64  

2. Незайняті в усіх сферах економічної 

діяльності  
690  0,36  
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господарства та промисловості; 

 залучення інвестицій на створення нових підприємств переробної 

харчової промисловісті (переробка сільгосппродукції, виробництво 

напівфабрикатів), 

  залучення інвестицій на розвиток сфери послуг: готельного та 

туристичного бізнесу, оздоровчих та соціальних послуг. 

Прогноз зайнятості трудових ресурсів базується на прогресивній 

моделі, яка враховує наступні чинники: 

-  включення у господарську діяльність трудових ресурсів не 

зафіксованих офіційною статистикою; 

-  залучення до суспільної праці переважної частини працездатного 

населення шляхом створення мережі нових робочих місць. 

Особливу увагу необхідно приділити залученню іноземних 

інвесторів та експонентів до участі у Сорочинському ярмарку. 

Генеральним планом намічено покращити інфраструктуру 

Сорочинського ярмарку шляхом облаштування: 

-  транспортно-обслуговуючого комплексу (5га/ 60 осіб працюючих); 

-  комунально-складського підприємства (8га/ 90 осіб); 

- експоцентру – 600м2 на території Ярмарку. 

Для розвитку туристичного бізнесу та рекреаційно-оздоровчих 

закладів намічено будівництво: 

- база відпочинку – 0,8га / 100місць / 20 осіб працюючих; 

- дитячий оздоровчий табір  - 1,7га / 110 місць / 20 осіб працюючих; 

- турбаза/ турготель) – 0,9га /120 місць / 20 осіб працюючих. 

Прогноз структури зайнятих у галузях господарського комплексу міста (орієнтовно) 

Таблиця 

 

 Галузь 

 

2015р. 2035р. 

Кількість 

працюючих 

осіб 

%% Кількість 

працюючих 

осіб 

%% 

I Виробнича сфера 938 70,0 960 60,0 

1 Промисловість 16 1,2 80 5,0 

2 Сільське господарство 848 63,3 750 50,0 

3 Лісове господарство 58 4,3 40 2,5 

4 Будівництво - - 20 1,2 

5 Транспорт та зв'язок 16 1,2 50 3,1 

6 Енергетика - - 20 1,2 

II Невиробнича сфера 402 30,0 640 40,0 

1 Освіта  180 13,5 220 13,8 

2 Культура, спорт 42 3,1 60 3,8 

3 Охорона здоров’я та соціальні 

посуги 

95 7,1 120 7,5 

4 Торгівля, громадське харчування, 

побутове обслуговування, 

комунальні послуги 

70 5,2 130 8,1 
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Розглянутий варіант структури господарчого комплексу села 

передбачає певний перерозподіл трудових ресурсів. Процентне 

співвідношення у виробничій та невиробничій сферах діяльності 

залишається близьким до існуючого, але запропонована структура 

враховує зайнятість усіх трудових ресурсів, включаючи малий бізнес та 

трудові ресурси, не зафіксовані офіційною статистикою.  

Перспективи розвитку окремих галузей та підприємств 

деталізувати не представляється можливим. 

У зв’язку з наявністю сприятливих умов для розвитку, 

господарський комплекс села  може отримати збалансовані та достатні 

обсяги інвестицій. Село розвиватиметься як самодостатня суспільно-

територіальна система, зберігаючи при цьому свій статус 

сільськогосподарського та етнічного центру.  

Зміна іміджу села зробить його більш привабливим для своїх 

мешканців, яким не потрібно буде залишати село і жити у іншому місці, а 

також більш привабливим для підприємців, щоб вони не переносили свою 

діяльність в інші регіони, а нові інвестори приїжджали до с.Великі Сорочинці 

і створювали у ньому нові робочі місця.  

 

2.3. Характеристика територій для подальшого розвитку міста та 

території спільних інтересів суміжних територіальних громад. 

Пропозиції щодо зміни межі села 

Великосорочинська сільська рада межує з селищними та сільськими 

радами району, поширюючи на них свою зону впливу, і має з ними спільні 

територіальні інтереси, які за рахунок об’єднання громад визначаються в 

Великосорочинську об’єднану територіальну громаду. В 2016 році  

Полтавською обласною державною адміністрацією був схвалений проект 

рішень Великосорочинської та Полив’янівської сільських рад 

Миргородського району «Про добровільне об’єднання територіальних 

громад», згідно з яким село Великі Сорочинці є потенційним центром 

одноіменної громади, в якій об’єднується 4 населені пункти. Площа території 

громади – 136 км2, загальна чисельність населення – 3,97 тис.осіб. Населення 

5 Державне управління, фінансова 

діяльність 

15 1,1 20 1,2 

6 Рекреаційно-оздоровчі заклади - - 90 5,6 

 Всього 1340 100,0 1600 100,0 

 Незайняті в сферах економічної 

діяльності 
690  360  

 Всього в працездатному віці 2030  1960  
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прилеглих територій може не тільки використовувати об’єкти культурно-

побутового обслуговування або працювати на підприємствах, а й будувати 

відносини з селом як з центром розселення другого порядку.  

У селі на сьогоднішній день розташовані установи та організації, сфера 

діяльності яких розповсюджується на інші населені пункти Миргородського 

району: санаторна школа-інтернат, кістково-туберкульозний санаторій. 

Сорочинський ярмарок. Для поліпшення транспортного обслуговування 

Ярмарку та екологічного стану села передбачається винесення транспортних 

магістралей та створення об’їзної дороги за межами населеного пункту. Для 

обслуговування пасажирських і вантажних перевезень проектної об’їзної 

дороги на прилеглій до магістралей території передбачені споруди АЗС, 

АГЗС та станцій техобслуговування для міжселищного, дальнього і 

селищного транспорту. 

Як населений пункт з давньою історією, визначними традиціями та 

сприятливими природними умовами, село Великі Сорочинці має досить 

розвинуту інфраструктуру, тому після об’єднання територіальних громад 

стане центром Великосорочинської об’єднаної територіальної громади. Для 

поліпшення житлових умов населення та забезпечення відповідного 

планувального розвитку села Великі Сорочинці на розрахунковий період 

проектом пропонуються зміни меж цього населеного пункту. Ці зміни 

повинні бути оформлені відповідно до чинних норм та правил окремою 

землевпорядною документацією. 

 

2.4. Перспективна планувальна структура села та функціональне 

зонування 

Існуюча функціонально-планувальна організація села Великі 

Сорочинці, що складається з чотирьох планувальних утворень, поділених 

транспортними магістралями, які проходять через село, зберігається і 

вдосконалюється. Отримує розвиток і насичується новими функціями центр 

населеного пункту. 

До південного планувального району додаються нові території 

площею 139,1га. 

Проектом передбачено закриття двох діючих кладовищ на території 

села зі зменшенням санітарно-захисної зони до 100м та резервування 

території ( га) для проектного кладовища за межами села на відстані 300 м 

вздовж дороги на Мареничі. 

У західній частині створюється об’їзна дорога, щоб по ній пройшла 

магістраль територіального значення Т1726, та продовжується існуюча 

система вулиць. На нових територіях отримує розвиток територія 
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Сорочинського ярмарку: вздовж проектної магістралі запропоновано 

розміщення Експо-центру цілорічного режиму роботи, а також створення 

транспортно-обслуговуючого та комунально-складського комплексу для 

забезпечення потреб відвідувачів та самого ярмарку. Проектом передбачено 

закриття кладовища зі зменшенням санітарно-захисної зони до 100 м. На 

територіях, які не входять до санітарно-захисних зон від існуючого 

кладовища та вищезазначених проектних комплексів, створюються квартали 

садибної забудови (47,4 га). На території школи проектується будівля для 

басейну з розміром ванни 25х9м. 

У південно-західній частині, обмеженій вул. Миргородська та вул. 

Гоголя, передбачено створення промислового району, перш за все, за 

рахунок винесення туди існуючих промислових підприємств, які на сьогодні 

розташовані посеред садибної забудови. Для існуючих промислових 

підприємств запропоновано розміщення з мінімальним впливом санітарно-

захисних зон на садибну житлову забудову. Також проектом передбачено 

закриття кладовища зі зменшенням санітарно-захисної зони до 100 м та 

резервування території для проектного кладовища за межами села, як вже 

було зазначено вище. Метою цих рішень є поліпшення екологічного стану та 

більш раціональне використання території населеного пункту. Біля 

перехрестя магістралей Р-42 та Т1727 пропонується розміщення АГЗС. На 

території колишньої вечірньої школи та ветлікарні пропонується розмістити 

турготелі. 

У південно-східній частині села пропонується розмістити тур готель 

на території школи по вул. О.Бондаренко. При проектуванні було враховано 

наявність на даній території ріки Псел, вздовж якої передбачено створення 

залісненої прибережної захисної полоси та парку (11,2га) з улаштуванням 

пляжів на річці (2,3га) зі збереженням лісового фонду села. Проектом 

передбачено введення в межі с. Великі Сорочинці територій земель 

сільськогосподарського призначення та проектної садибної житлової 

забудови та в напрямку траси Р-42 (32,4га). Також проектом передбачено 

створення пожежного депо на березі каналу (0,33га). 

 У північно-східній частині для існуючої садибної забудови 

пропонується впорядкована проектна система вулиць та місце для 

відпочинку біля ріки Псел (пляж 0,37га та парк 0,8га). 

У центральній частині села на місці недіючих та переміщених 

підприємств пропонується розвивати громадський центр села: в будівлі 

кінотеатру розташувати офісні приміщення сільської ради, на місці 

колишнього хлібоводу (нині магазини та цех з переробки деревини) – 

розширити ринок, на місці господарчого двору ТОВ «Агротехгарантія» –  

підприємство торгівельно-побутового комплексу, на території фабрики 
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«Полтавчанка» та санаторію – базу відпочинку та дитячий оздоровчий табір; 

відновити баню та аптеку. 

З урахуванням особливостей села можливе формування основних 

положень містобудівних концепцій генерального плану: 

- зміцнення поліфункціональної містобудівної бази населеного пункту, 

що сприяє його стійкому розвитку; 

- гнучкість та відкритість планувальної структури села; 

- підкреслення переваг життя в сільській місцевості; 

- гармонізація потреб мешканців з функціональними, інженерно-

транспортними та нормативними вимогами формування сільської структури. 

Концепція спирається на модель розвитку населеного пункту, що 

висуває на передній план ландшафтно-рекреаційний, історико-культурний, 

ярмарково-виставковий вид діяльності, екологічну безпеку та забезпечення 

соціальних потреб населення. При цьому імперативними цінностями є: 

підтримка національних традицій та збереження історичної цінності, 

близькість з природою, забезпеченість усіма видами послуг, безпека 

життєдіяльності. 

Розвиток виробництва передбачений на території проектного 

промислового району з використанням сучасних технологій. 

Розвиток рекреаційної зони передбачений на прилеглих до річки 

територіях шляхом створення благоустрою та підтримання природних 

ресурсів місцевості.  

На території визначено території з особливими умовами використання: 

- водоохоронні зони 50м від річки Псел, 25м від ставків площею 

водного дзеркала до 3га, 50м від магістрального каналу осушувально-

зволожувальної системи оз.Руда; 

- санітарно-захисна смуга 100м від кладовищ, які передбачено закрити 

за проектним рішенням;  

- санітарно-захисні зони від підприємств відповідно до їх категорії; 

- охоронні зони від інженерних мереж; 

- зони санітарної охорони джерел та об’єктів централізованого питного 

водопостачання. 
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2.5. Характеристика територій та визначення заходів щодо їх 

освоєння. Проблемні території та умови їх реабілітації. 

Території пріоритетного розвитку та умови їх освоєння 

Проектування нових житлових, громадських, промислових, 

комунальних  та транспортних зон  даним генеральним планом пропонується 

проводити на територіях, які не мають проблем для освоєння.  

Садибна забудова, що входить до заплави річки Псел та ставків, на 

території в межах села,  впорядковується з метою організації прибережної 

захисної смуги шириною 50 та 25м відповідно шляхом її озеленення. 

Пріоритетними є території санаторіїв, курортних та туристичних 

установ, комплексів для обслуговування ярмарку, а також сельбищні 

території, з точки зору їх ревіталізації, пристосування та приведення до 

сучасних норм та стандартів використання.  

Нові території, що розглядаються генеральним планом як резервні, 

включаються до меж села Великі Сорочинці.  

 

2.6. Системи громадських центрів. 

Розрахунок потреби в об’єктах обслуговування 

Громадський центр села розвивається як система культурно-побутового 

обслуговування,  склад та обсяг якої залежить від розрахункової чисельності 

населення. Історично склалося, що заклади обслуговування розташовувались 

вздовж основних транспортних шляхів (вул. Гоголя, Миргородська, 

Центральна). Центри культурно-побутового обслуговування розташовані по 

вул.Гоголя, вул.Миргородській, на перехресті вул.О.Бондаренко з 

вул.Колгоспною.  

Розрахунок потреби в об’єктах обслуговування 

Генеральним планом передбачено забезпечення населення села всіма 

видами підприємств і установ соціально-культурного обслуговування 

відповідно до гарантованих державою соціальних стандартів. 

Розрахунок потреби в установах та підприємствах соціальної 

інфраструктури здійснювався диференційовано з урахуванням організації 

багаторівневої системи обслуговування згідно нормативів ДБН 360-92** 

(таблиця 6.1, додаток 6.1 та 6.2)  періодичний і  повсякденний рівні 

обслуговування населення міста (3,4 тис. осіб) та територіальної громади 

(0,4тис.осіб). 

Для залучення іноземних інвесторів та експонентів до участі у 

Сорочинському ярмарку необхідно розвивати ярмаркову інфраструктуру в 

генеральному плані намічено будівництво експоцентру та турготелів.  
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Розвиток місцевої мережі, яка забезпечує комплексність забудови 

відбуватиметься в напрямку доведення до нормативних показників 

забезпеченості населення об'єктами обслуговування. 

Установи освіти. В сфері загальної освіти генеральний план 

передбачає модернізацію установ дошкільної і шкільної освіти з досягненням 

нормативних показників наповнюваності класів і груп згідно проектної 

ємності закладів. Показники забезпеченості дошкільними установами та 

школами   розраховані виходячи з прогнозу перспективної демографічної 

структури населення дошкільного та шкільного віку та рівня забезпеченості 

дітей дошкільними установами і школами, згідно  вимог ДБН 360-92**.  

Дошкільні навчальні заклади 

Згідно демографічного прогнозу, вікова група дітей від 1 до 5 років на 

2035 рік складе  140 осіб,  норматив місць в дошкільних навчальних закладах 

при  75% охваті  дітей 1-5 років становить 31 місце на 1000 мешканців. На 

розрахунковий етап загальна потреба складе 105 місць. Існуючий дошкільний 

навчальний заклад «Ласточка» не придатний для подальшої експлуатації. 

Намічено будівництво  нового закладу на 80 місць (проектна документація в 

процесі розробки) на території існуючого дитсадка та збереження старшої 

групи в приміщенні загальноосвітньої школи  по вул. Перемоги, 45 на 30 

місць. Загальна ємність дошкільних закладів складе 110 місць, що 

задовольняє потреби. 

Загальноосвітні школи 

Згідно рекомендацій ДБН 360-92** охоплення загальноосвітніми 

навчальними закладами дітей від 6 до 15 років 100%, дітей старшої вікової 

групи від 15 до 17 років прийнято на рівні 75% . Згідно демографічного 

прогнозу нормативна потреба місць в загальноосвітніх навчальних закладах 

(при 12-и класній загальній освіті)  на період до 2035 року складе 95 місць на 

1000 мешканців. Крім того, врахована потреба населення, що проживає в зоні 

впливу територіальної громади. Загальна потреба на перспективу складе 323 

місць. Існуюча ємність загальноосвітньої школи на 784 місць задовольняє 

потреби. 

Розвиток загальної середньої освіти передбачає запровадження 

сучасних інформаційних технологій, оновлення матеріально-технічної та 

навчально-лабораторної бази.  

Доя розвитку позашкільних  закладів можливе використання  

приміщень існуючої  школи.  

Заклади охорони здоров’я 

В сфері охорони здоров’я досягнена забезпеченість населення 

мінімально гарантованим обсягом безкоштовної медичної допомоги у 
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відповідності з затвердженими нормативними документами і санітарно-

гігієнічними нормами в існуючих установах. Нове будівництво не 

намічається. 

 Спортивні споруди 

На перспективу намічено будівництво  басейну площею 225м2 

водного дзеркала на території школи. Для досягнення нормативних потреб у 

відкритих площинних спортивних спорудах передбачено облаштувати 

спортивні площадки в парках села. 

 Установи культури й мистецтва 

В сфері культури й дозвілля передбачається будівництво експоцентру 

площею 600-800м2 на території Сорочинського ярмарку.  

Підприємства торгівлі, харчування і побутового обслуговування 

Сфера торгівлі та громадського харчування в селі розвинена у 

достатній мірі. Розміщення нових об’єктів передбачається в торгово-

побутовому комплексі на 500м2 площі, який включає магазин, кафе та 

підприємства побутового обслуговування населення. 

Пожежні депо. Необхідно розширити комунальну організацію 

«Місцева пожежна охорона» шляхом будівництва пождепо на 2 

пож.автомобілі.  

Підприємства комунального обслуговування 

Намічена реконструкція приміщення вечірньої школи під готель на 17 місць. 

Кладовища. У відповідності з ДБН 360-92** (таблиця 6.1.) норматив 

території для поховання на 1 тис. чоловік  становитиме для традиційного 

поховання – 0,1га і потреба складе 0,34га - намічено …га. 

Для розвитку туристичного бізнесу   Схемою планування території 

Миргородського району в селі намічено будівництво рекреаційно-оздоровчих 

об’єктів:   

- База відпочинку – 0,8га / 100місць / 20 осіб працюючих; 

- Дитячий оздоровчий табір  - 1,7га / 110 місць / 20 осіб працюючих; 

- Турбаза/ турготель) – 0,9га /120 місць / 20 осіб працюючих. 

Нижче в таблицях наведено розрахунок потреб в установах, 

підприємствах та спорудах культурно-побутового призначення та перелік 

об’єктів нового будівництво. 
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        РОЗРАХУНОК  ПОТРЕБ  В  УСТАНОВАХ, ПІДПРИЄМСТВАХ  ТА  СПОРУДАХ  КУЛЬТУРНО-ПОБУТОВОГО  ПРИЗНАЧЕННЯ  

(населення с.Великі Сорочинці – 3,4 тис.осіб, територіальної громади – 0.4тис.осіб) 
 

1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 

1 Дитячі дошкільні 

установи 

місць 

 

75% віку 

1-5років 

(31) 

– 30 105 - 105 75 Буд-во дитсадка на  

80 місць 

2 Загальноосвітні школи місць 

 

 

100%–І-ІІ ст. 

75%–ІІІ ступ. 

    (95) 

20 784 323 8 331 -- - 

3 Школи-інтернати місць за завдан. - 160 - - - - - 

4 Позашкільні заклади учнів 15,3%  

школярів 
2,3 110 44 1 45 - В приміщенні школи 

5 Лікарні ліжок 6,0 6,0 20 20 1 21 - - 

6 Амбулаторії відв./зм. 20,0 6,5 134 68 3 71 - - 

7 Станції швидкої 

допомоги 

автомаш. 0,1 0,1 1 0.4 0,1 0,6 - - 

8 Аптека об’єкт 0,143 0,1 2 0,5 0,1 0,6 - - 

9 Території фізкультурно-

спортивних споруд 

га 0,9 0,1 2,6 3,0 - 3,0 0,4 В зоні відпочинку 

10 Спортивні зали м2 заг.пл. 98 50 300 333 20 353 53 - 

 Басейни м2дзеркала 

води 

48 10 - 163 5 168 168 225 м2дз.води на тер-рії 

школи 

11 Клубні установи та 

центри дозвілля 

місць 100 40 200 340 16 356 156 Експоцентр 600-800 м2 

12 Бібліотеки тис.од.збер 4,5 0,3 28,2 15,8 0,2 16,0 - - 

13 Магазини м2 торг.пл. 250 50 3500 850 20 870 - 200 м2 торг.пл. в ТПК 

14 Ринкові комплекси м2 торг.пл. 40 - 140 136 - 136 - - 

№ 

пп 

Установи, 

підприємства, споруди 

Один. 

виміру 

Нормативна 

потреба на 1000 

осіб 

Розрахунковий строк 

Прийнято в генплані 

село 
зона 

впливу 

існуючий, 

зберігається 
село 

зона 

впливу 
разом 

необхідно 

будівництво 
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1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 

14 Підприємства громад-

ського харчування 

пос. місць 40 1.5 160 136 1 137 - Експоцентр – 40 місць. 

в ТПК – 20 місць 

16 Підприємство побут. 

обслуговування 

роб. місць 5 2 2 17 1 18 16 ТПК  - 16 роб.місць 

19 Готелі місць 4,8 - - 16 1 17 17 в прим.вечірньої школи 

20 Бані і душові пом. місць 7 - - 24 - 24 24 25 пом. місць 

21 Відділення зв’язку об’єкт 0,39 - 1 1 - 1 -  

22 Відділення банків операц. 

місць 

1 на 2 тис. - 1 2 - 1 1 Розширення існуючого 

23 Пункти прийому 

вторинної сировини 

об’єкт  1 на 20 

тис. 
-       

24 Пожежне депо авто-маш. 2 на  

1-7тис. 
- - 2 - - 2 Будівництво пождепо на 

2 пож.авт. 

25 Кладовище га 0,1 - 19,7 0,34 - 0,34 -  

26 Дитячий оздоровчий 

табір 

місць 25 - - 88 - 88 88 Буд-во на 110місць /1,7га 

27 База відпочинку місць за СПТ - -     Буд-во на 100місць /0,8га 

28 Турготелітурбази місць за СПТ - -     Буд-во на 120місць /0,9га 

Зелений туризм -80місць 
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2.7. Обсяги житлового будівництва 

Забезпечення населення житлом є однією з ключових соціальних 

проблем в селі. Станом на 01.01.2016р. на квартирному обліку громадян, 

які потребують поліпшення житлових умов, у виконавчому комітеті 

селищної ради перебувало 15 осіб.  

Об’єми житлового будівництва визначалися виходячи із:  

перспективної чисельності населення; сельбищної ємності існуючого 

житлового фонду; наявних територіальних ресурсів села. 

Основним напрямком програми житлового будівництва на 

перспективу повинно стати забезпечення сталого розвитку села з 

гарантією основних соціальних стандартів життя його населення.   

Основні принципові підходи до структури житлового будівництва в 

генеральному плані: 

- структура нового житлового будівництва - садибна забудова;  

- параметри будинків - середній будинок загальною площею 100м2; 

- доведення середньої житлової забезпеченості населення до рівня 

35-40м2 на жителя;     

- розмір ділянки присадибної забудови - 0,25га.  

Знесеня житлового фонду на перспективу намічено 27 будинків в 

водоохоронній  зоні річки. 

На перспективу намічено побудувати 270 садибних будинків 

загальною площею 27,0тис.м2 загальної площі. 

Загальна характеристика житлового фонду на перспективу 
Таблиця 

 

 

На перспективу житлова забезпеченість по селу складе  в середньому 

38,8м2/особу. Житловий фонд села на перспективу складатиме 132,0тис.м2. 

загальної площі, населення – 3,4тис.осіб, щільність забудови –200м2/га, 

щільність населення –  5осіб/га. 

Тип 

забудови 

Існуючий 

житловий фонд, що 

зберігається 

Нове будівництво Житловий фонд на перспективу 

Загальна 

площа 

Квартир 

/будинків 

Загальна 

площа 

Квартир 

/будинків 

Загальна 

площа 

Квартир 

/будинків 

Насе- 

лення 

Житлова 

забезпеч 

тис. м2 одиниць тис. м2 одиниць тис. м2 одиниць т.осіб м2/особу 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Садибна  103,7 1937 27,0 270 130,7 2207 3,35 39,0 

Багато-

квартирна 
1,3 27 - - 1,3 27 0,05 26 

Всього 105,0 1964 27,0 270 132,0 2234 3,4 38,8 
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2.8.  Розвиток вулично-дорожньої мережі та транспорту 

Існуючий стан 

В селі Великі Сорочинці функціонує автостанція 4 класу. Автостанція 

відправляє за добу 30 автобусів, річне відправлення пасажирів – 30,0 тисяч. 

На автобусних маршрутах працює рухомий склад приватних підприємців. 

Автостанція обслуговується зовнішнім автобусним громадським 

транспортом, що заїжджає на територію села з боку Полтави по вулиці 

Центральній, з боку Миргорода – по вул. Миргородській, з боку Зінькова – 

по вул. Зінківській, Гоголя та Миргородській. 

АЗС № 47 розташована в селі Великі Сорочинці. 

Транспортна система потребує подальшого вдосконалення та розвитку. 

Існуюча транспортна ситуація не сприяє збереженню сучасних умов для 

швидкості і безпеки руху транспорту. 

Найгостріші проблеми транспорту є: 

- існуючий технічний стан ділянок державних та місцевих автодоріг 

незадовільний; 

- відсутні обхідні автодороги у с. Великі Сорочинці; 

- мережа державних та місцевих автодоріг потребує реконструкції на 

окремих ділянках, а також посилення та благоустрою. 

Проектні рішення 

Внутрішній ринок України ставить високі вимоги до транспортної 

системи з питань якості, регулярності та надійності транспортних зв’язків, 

забезпечення умов збереження і безпеки перевезень вантажів і пасажирів, 

швидкості і вартості доставки. 

У зв’язку з цим, до стратегічних пріоритетів державної політики в 

транспортній галузі слід віднести: оновлення рухомого складу і дорожнього 

господарства, будівництво ділянок автодоріг, підвищення технічного рівня 

автомобільних доріг, будівництво та реконструкція штучних споруд. 

Пропозиції та заходи щодо розвитку транспортної системи села Великі 

Сорочинці повинні бути передбачені з урахуванням рішень: 

- ЗУ 121 від 20 грудня 2011 року № 4203 –VI «Про внесення змін 

до статті 8 ЗУ «Про автомобільні дороги» щодо класифікації автомобільних 

доріг загального користування»; 

- Постанова КМУ від 18 квітня 2012 р. № 301; 

- Розпорядження голови Полтавської облдержадміністрації № 89 

від 13.03.2012 р. 
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- Програма будівництва, ремонту та утримання автодоріг 

місцевого значення в сільській місцевості на 2014-2015 роки; 

- Програма шкільний автобус; 

- Програма економічного та соціального розвитку Миргородського 

району на 2014 і 2015 роки. 

Для освоєння очікуваних транспортних потоків та збереження 

належних умов безпеки руху автотранспорту проектом передбачається 

застосування низки заходів з будівництва ділянок місцевих доріг, обхідних 

доріг, реконструкції та ремонту доріг: 

- реконструкція існуючих ділянок регіональної автодороги Р-42 

Лубни-Миргород-Опішня за параметрами ІІ технічної категорії;  

- реконструкція ділянки територіальної автодороги Т 17-26 

Рашівка-Савинці-Великі Сорочинці за параметрами ІІІ технічної категорії;  

- будівництво східної обхідної автодороги для виведення 

вантажних потоків транзитних автодоріг, що прямують крізь с. Великі 

Сорочинці, та на віддалену перспективу пропонується подальший розвиток 

обхідної дороги, з будівництвом мосту через р. Псел с північної сторони 

села;  

- реконструкція ділянок територіальної автодороги Т 17-27 Велика 

Багачка-Великі Сорочинці-Зіньків за параметрами ІІІ технічної категорії; 

- капітальний ремонт покриття та благоустрій сільських, житлових 

та ін. доріг, вулиць, проїздів та ін. в межах населеного пункту 

Автомобільний транспорт 

Проект передбачає наступні заходи, які направлені на удосконалення 

пасажирських перевезень, створення комфортних умов для пасажирів та 

водіїв: 

- подальший благоустрій функціонуючої автостанції з доведенням 

до належного технічного стану та впровадженням сучасного інформаційного 

забезпечення; 

- благоустрій існуючих зупинок та будівництво нових; 

- організація автостоянок для тимчасового зберігання легкових 

автомобілів рекреантів в районі рекреаційних зон та Сорочинського ярмарку; 

- організація автостоянок для тимчасового зберігання вантажних 

автомобілів в місцях розташування логістично-транспортних зон. 

У подальшому будуть зростати обсяги перевезень пасажирів 

приватним легковим автотранспортом, який є альтернативним видом 

транспорту для поїздок. 

Проектом пропонується створення внутрішнього кільцевого маршруту 

громадського автобусу, кінцевий термінал якого пропонується розмістити на 
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території проектного логістичного центру коло Сорочинського ярмарку, з 

маршрутом руху по пров. Степовому, вул. Проектній, вул. Перемоги, вул. 

Гоголя, вул. Зінківській через міст та в реверсивному напрямку знову на вул. 

Гоголя, по вул. Центральній, вул. О. Бондаренка, вул. Декабристів, у 

північному напрямку по вул. Центральній до площі Гоголя, по вул. 

Миргородській та пров. Володимира Самійленка знову на кінцеву зупинку. 

Такий маршрут пропонується обладнати зупинками громадського 

транспорту для забезпечення комфортного режиму пересування жителів села 

по території населеного пункту. 

На перетині основних виїздів з села (вул. Миргородська та вул. 

Центральна) з автодорогою регіонального значення проектом пропонується 

розміщення АЗС та АГЗС з дотриманням санітарно-захисних розривів. 

 

Вулиці та дороги 

Проектом пропонується виведення з території села транзитної 

автодороги за рахунок створення обхідної автодороги зі сторони східної межі 

села. 

На території села передбачається єдина мережа вулиць і проїздів 

місцевого значення, поєднаних з магістральними вулицями (вул. Перемоги, 

вул. Гоголя, вул. Центральна, вул. Зінківська, вул. Миргородська) і 

зовнішніми дорогами. 

Така мережа передбачається з урахуванням архітектурно-планувальної 

організації структури села. 

Передбачається благоустрій та реконструкція усіх існуючих вулиць, 

проїздів під’їздів і тупиків, створення на усій вулично-дорожній мережі 

асфальтованого покриття. 

Групи житлових кварталів, поєднані в мікрорайони за магістральним 

розподілом житлової території. 

Група аґропромислових ділянок поєднується у виробничу зону 

дорогами і проїздами. 

                                      Гаражі, автостоянки 

Оскільки житловий фонд села в основному садибного типу, потреба в 

місцях постійного зберігання  індивідуальних автомобілів відсутня.  

Австоянки «Сорочинського ярмарку» 

Кількість відвідувачів Ярмарку з року в рік коливалась від кількох 

десятків тисяч до мільйона осіб. Останні 3 роки вона становила: 46 

тис.відвідувачів у 2013 році, 125тис. відвідувачів у 2015році, 275 

тис.відвідувачів у 2016 році.  
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Для розрахунку автостоянок Ярмарку приймаємо в середньому 300 

тис.відвідувачів. Ярмарка триває 5 днів, відповідно щоденна кількість 

відвідувачів складе 60000 осіб. Кількість одночасно перебуваючих на 

території Ярмарку при коефіцієнті змінності 2 складе 30 000 осіб. Ймовірно, 

що частина відвідувачів  (10%) зупиниться в готелях, турбазах та садибах 

зеленого туризму села і при розрахунку потреби в автостоянках ми їх не 

враховуємо. Для розрахунку забезпечення автостоянками приймаємо 

кількість одночасних відвідувачів 27000 осіб (30000 осіб – 10% = 27000 осіб).  

При нормі 15машиномісць на 100 відвідувачів необхідно 10,125га 

території (27000 осіб х 15маш.місць/100відв. х  25м2/маш.місце = 101250м2). 

Генеральним планом передбачено розташування автостоянок на площі 10га 

вздовж обхідної дороги поруч із Ярмарком.  

 

         2.9. Напрями розвитку інженерної інфраструктури 

2.9.1. Водопостачання 

Водопостачання с.Великі Сорочинці здійснює комунальне 

підприємство «Першоцвіт» Великосорочинської сільської ради, яке 

розташоване на території Миргородського району  Полтавської області. 

На даний час село обладнане централізованим водопостачанням, яке 

здійснюється з використанням семи свердловин та двох водонапірних 

башень, розташованих на території села. Сумарний дебіт свердловин 

дорівнює 84 м3/год.  

 Фактичне водоспоживання становить 119.915тис м3 за 2015рік. 

Облік водоспоживання ведеться за допомогою журналу ПОД–12 та 

лічильниками марки МТК – UA 50 F. 

Санітарно-технічний стан водозабірних споруд знаходиться в 

задовільному стані. Якість підземних вод постійно контролюється.    

В даному проектному рішенні зроблено розрахунок потреби села у 

воді з врахуванням існуючих вимог Державних будівельних норм та 

проектних рішень, а саме: 

- ступінь благоустрою житлової забудови - житлова забудова, 

обладнана внутрішнім водопроводом і каналізацією з ваннами і місцевими 

водонагрівачами; 

- чисельність населення приймається на існуючому рівні; 

- середньодобова норма питного водоспоживання на одного жителя - 

160 л/добу. 
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- водоспоживання на утримання худоби та птахів прийнято за 

розрахунком, виконаним КП «Першоцвіт» Великосорочинської сільської 

ради у 2016р. – 34.1 м3/добу. 

 Таким чином, розрахункові показники системи водопостачання села 

Великі Сорочинці з врахуванням проектних рішень будуть 

характеризуватися наступними показниками: 

- середньодобове споживання –578.1 м³/добу; 

- максимальна добова витрата води – 693.72 м³/добу; 

- річна витрата води – 211.0 тис.м³/рік. 

 Державними будівельними нормами передбачено необхідність 

визначення потреб води у поливанні. Враховуючи існуючий стан тарифів на 

водопостачання, проектним рішенням пропонується для цілей поливу 

використовувати воду з місцевих джерел, грунтові води. 

 Додатково необхідно враховувати, що відповідно до Державних 

будівельних норм, мережа водопостачання повинна враховувати додаткову 

витрату на пожежогасіння в обсягах 15 л/с. 

 Остаточні рішення щодо схеми водопостачання  запроектованих 

житлових територій по кожній черзі будівництва  необхідно приймати на 

стадіях «Проект» та «Робоча документація» з проведенням гідравлічних 

розрахунків водопровідних мереж. 

 

2.9.2. Водовідведення 

  

На теперішній час село Великі Сорочинці не каналізоване. 

Господарсько-побутові стоки від населення, а також від комунально-

побутових будівель надходять в дворові та громадські туалети, обладнані 

вигрібними ямами, з подальшим їх використанням як добрива на 

присадибних ділянках та на полях сільгоспугідь.  

Поточні проектні рішення передбачають покращення обсягів та якості 

житлового фонду за рахунок житлового будівництва, покращення 

інфраструктури Сорочинського ярмарку, розвиток туристичного бізнесу та 

будівництво  рекреаційно-оздоровчих закладів з використанням внутрішніх 

територіальних резервів. 

Стічні води малих населених пунктів повинні відводитися 

централізовано системою господарсько-побутової каналізації згідно з 

Державними санітарними нормами та правилами утримання населених 

місць на очисні споруди населеного пункту. Для об’єктів, розташованих на 

відстані не менше 500 м від найближчого колектора стічних вод, стічні 
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води можна очищати на локальних очисних спорудах, крім випадків, 

передбачених відповідними державними будівельними нормами. 

Найближчий колектор стічних вод, розташований в м. Миргород на 

відстані, що значно перевищує 500 м. 

Проектним рішенням пропонується використання локальних систем 

каналізації. 

 Локальною очисною спорудою вважається споруда, яка очищає стічні 

води й дозволяє відводити їх в очищеному вигляді в грунт.  

Відповідними Державними санітарними та будівельними нормами для 

локальної очисної споруди передбачено, що вона відповідає ряду вимог: 

- є автономною: очищує стічні води виключно з того об'єкта, для якого 

вона запроектована; 

- в складі її застосовані механічні рішення, що поєднуються з 

біологічними процесами, які служать основою дії очисної споруди; 

- є гравітаційними: у переважній більшості випадків грунтуються на 

принципі гравітаційного течії рідини; 

- за призначенням є господарсько-побутовою: очищує виключно стічні 

води з домашніх господарств. 

До найпростіших систем очищення каналізаційних стічних вод 

відносять септики з відповідними камерами, кількість яких залежить від 

об’єму стічних вод, що надходять від окремо розташованих будівель або 

групи будівель. 

З метою  попереднього  очищення  стічних  вод  окремих  будинків,  

перед піщано-гравійними фільтрами, фільтруючими  колодязями,  іншими  

спорудами  очищення  стічних  вод  можна застосовувати  септики  (при  

витраті  стічних  вод  до  20  м³/добу).  Випуски  із  будинків  слід  

приєднувати  до септиків через оглядові колодязі. 

Повний об’єм септика потрібно приймати: 

- при витраті стічних вод до 5 м³/добу - у розрахунку на приплив стічних 

вод не менше, ніж за 3 доби; 

- при витраті стічних вод понад 5 м³/добу - не менше, ніж за 2,5 доби; 

- при  витраті  стічних вод  до  10  м³/добу  слід  приймати  двокамерні 

септики,  понад 10 м³/добу - трикамерні. 

Об’єм першої камери у двокамерних септиках слід приймати 0,75 

розрахункового об’єму; у трикамерних - 0,5  розрахункового  об’єму,  а  

другої  та  третьої  камер  - по  0,25  розрахункового  об’єму.  У  септиках, 
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запроектованих з бетонних кілець, усі камери можна приймати однакового 

об’єму. 

Такі очисні споруди, як правило, розміщуються нижче рівня поверхні 

землі (під землею), в безпосередній близькості від об’єкта. 

Можливе застосування інших місцевих очисних споруд, проект яких 

погоджений органами санепідслужби. 

Відстані від джерел  забруднення  до колодязів технічної води слід 

приймати 20 м.  Місце розташування водозабірних споруд  повинне  бути  

вверх  за  течією ґрунтових  вод  і  вище  стосовно  до  розташування 

каналізаційних споруд. 

Остаточне рішення щодо схеми водовідведення житлових територій  

пропонується прийняти на стадіях «Проект» та «Робоча документація». 

 

                      2.9.3. Санітарна очистка території 

 

 На момент розроблення генерального плану с селі організований збір 

відходів життєдіяльності людини, поточного ремонту квартир, місцевих 

опалювальних приладів на твердому паливі, а також різноманітних 

відходів із будинків загального призначення. Певну кількість у селі 

становлять промислові відходи. 

Роботи по збиранню, перевезенню та знешкодженню ТПВ виконує 

комбінат комунальних підприємств. 

Побутові та промислові відходи вивозяться  на полігон, розташований 

на південь від с. В. Сорочинці на відстані 2.6 км, від автодороги Т-17-10 

Лубни-Миргород-Опішна на 1.4 км. 

Проектна місткість полігону становить 47940 м3, площа полігона – 

1.98 га, термін експлуатації 20 років (проект виконаний ТОВ «Проектне 

підприємство «Полтавакомундорпроект» у 2010 році). 

Державними будівельними нормами передбачається санітарна очистка 

сільського населеного пункту, яка повинна включати в себе заходи для 

збирання, видалення і знешкодження побутового сміття і різних видів 

твердих відходів. Для сільських поселень державні будівельні норми 

встановлюють доцільність комбінованої системи санітарної очистки від 

твердих побутових відходів у вигляді: 

- планово-подвірної - для громадського центру і багатоповерхової 

забудови; 

- планово-квартальної - для зони індивідуальної садибної забудови. 

Враховуючи той фактор, що більшість території села В. Сорочинці 

складається  з індивідуальної садибної забудови, проектним рішенням 
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передбачається запровадження планово-квартальної системи санітарної 

очистки від твердих побутових відходів. 

Крім того, Законом України Про відходи визначено ряд основних 

напрямків у сфері поводження з відходами, до одного з яких віднесено 

створення умов для реалізації роздільного збирання побутових відходів. 

З метою реалізації цього напрямку наказом Міністерства 

регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального 

господарства від 01.08.2011 №133 затверджено Методику роздільного 

збирання побутових відходів. 

Вказана Методика передбачає, що технологічні  схеми   роздільного   

збирання   побутових відходів   визначаються   органами   місцевого   

самоврядування  з урахуванням річної норми  надання  послуг  з  вивезення  

побутових відходів,  складових,  що входять до побутових відходів, потреби 

у вторинних  енергетичних  та  матеріальних   ресурсах,   органічних 

добривах, економічних факторів та інших вимог.  

Роздільне   збирання   твердих    побутових    відходів  

здійснюється   за  компонентами,  що  входять  до  складу  твердих  

побутових  відходів,  які  відображаються  у  відсотках   від   їх  

загальної  маси  або  об'єму  та  визначаються  шляхом  проведення  

вимірів  у  населеному  пункті  протягом  чотирьох  сезонів  року,  

відповідно  до  Правил  визначення норм надання послуг з вивезення  

побутових відходів,  затверджених наказом  Міністерства  з  питань  

житлово-комунального господарства  України  від  30.07.2010  №259. 

Враховуючи вищевикладене, проектним рішенням передбачається 

запровадження планово-квартальної системи санітарної очистки від твердих 

побутових відходів із запровадженням роздільного збирання твердих 

побутових відходів: пластик, скло, папір, залишкове сміття. 

Державними будівельними нормами передбачені показники 

накопичення твердих побутових відходів на 1 людину на рік в залежності 

від ступеня благоустрою. 

Розрахункові дані щодо накопичення твердих побутових відходів по 

селу В. Сорочинці у відповідності до ДБН 360-92** «Містобудування. 

Планування і забудова міських та сільських поселень» будуть мати наступні 

значення: 

Таблиця 

 Кількість  

 

Річна 

норма 

відходів, 

кг/чол. 

Розрахункове 

накопичення твердих 

побутових відходів, 

кг/рік 

Загальна кількість по 

нас.пункту з врахуванням 

громадських будівель, чол. 

3400 280 952 000 

Сміття із вулиць та доріг, м 93000 5 кг/м 465 000 

Всього по с. В. Сорочинці   1 417 000 
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 При визначенні потреби в сміттєзбірниках проектним рішенням 

передбачається застосування в якості сміттєзбірників депо-контейнерів 

системи Грумбах (Німеччина) місткістю 3,2 м². Матеріал, з якого вироблені 

контейнери: гарячеоцинкована сталь. 

 До переваг даного виду сміттєзбірників, порівняно з іншими видами 

відносяться: 

- значна місткість, що суттєво збільшує періодичність вивезення твердих 

побутових відходів; 

- висока якість матеріалу, з якого виготовлені контейнери, що дає 

можливість використовувати контейнери протягом тривалого часу без їх 

ремонту та відновлення; 

- можливість використання контейнерів для роздільного збору твердих 

побутових відходів завдяки простому переобладнанню та 

індивідуальному маркуванню; 

- простота вивільнення змісту контейнерів одним оператором; 

- здійснення вивільнення змісту контейнерів безпосередньо над днищем 

сміттєзбиральної машини. 

 Детальні технічні характеристики даного виду контейнерів 

характеризуються наступними показниками: об'єм - 3,2 м³; ширина - 1500 

мм;глибина - 1500 мм;висота - 1665 мм. 

 Державними будівельними нормами встановлено ряд вимог 

відносно місць розташування майданчиків для сміттєзбірників, а саме: 

- мінімальне віддалення від вікон і дверей житлових будинків і 

громадських будівель повинно бути не менше  20 м; 

- величина радіусу обслуговування - не більше 100 м; 

- можливість проїзду транспорту для вивозу сміття у  будь-яку пору року; 

- розміри майданчиків для сміттєзбірників залежать від кількості 

контейнерів, що на них встановлюються, і приймаються площею від 9 

до 45 кв.м.; 

- періодичність вивозу твердих побутових відходів залежить від сезону, 

кліматичної зони і екологічних умов місцевості і узгоджується з 

місцевими органами санітарно-епідеміологічної служби. 

 В той же час, при розробці проектного рішення щодо роздільного 

збирання твердих побутових відходів враховано ряд норм Методики 

роздільного збирання побутових відходів, затвердженої наказом 

Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-

комунального господарства від 01.08.2011 №133. 

 Так, нормами вказаної Методики передбачено поетапне 

запровадження роздільного збирання твердих побутових відходів, зокрема 
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на  першому  етапі - шляхом проведення експериментів з роздільного 

збирання твердих побутових відходів в окремих районах населеного 

пункту  з  використанням різних технологічних  схем з метою визначення 

найбільш ефективної та прийнятної для даного населеного пункту.  

 Враховуючи все вищевикладене, проектним рішенням 

передбачається наступне: 

- розмістити в трьох місцях села В. Сорочинці 17 груп сміттєзбірників 

для запровадження поетапного збирання твердих побутових 

відходів(детальне розташування вказане в графічних матеріалах); 

- в кожній групі сміттєзбірників передбачити по 4 контейнери вказаних 

вище типів для роздільного збирання твердих побутових відходів: 

пластик, скло, папір, залишкове сміття; 

- сміттєзбірники розмістити на асфальтованих майданчиках площею 

16кв.м. кожен; 

- вивіз сміття здійснювати сміттєвозами, які повинні бути оснащені 

відповідним спецобладнанням та бути герметичними. 

Розрахунковий об'єм накопиченого сміття передбачається 

знешкоджувати на існуючому полігоні та сміттєпереробному заводі, 

наміченому на території полігону. 

 

2.9.4. Теплопостачання 

 

При розробці рішень по розвитку системи теплопостачання 

використані матеріали генерального плану c. Великі Сорочинці (1993 р.) та 

матеріали схеми планування території Миргородського району Полтавської 

області (2015р.), виконаних інститутом «Діпромісто» ім. Ю.М. Білоконя 

(м.Київ). 

                                  Аналітична частина 

Централізованого теплопостачання житлового фонду в селі немає. Для 

опалення населенням використовуються індивідуальні теплогенератори, які, 

в основному, працюють на мережевому газі. Забезпечення теплопостачанням 

об’єктів соціального значення, промисловості, закладів охорони здоров’я 

здійснюється з індивідуальних опалювальних пунктів та котелень, які також, 

в основному, працюють на мережевому газі. Останнім часом, в зв’язку з 

подорожчанням газу, ряд закладів (напр. Великосорочинська ЗОШ І-ІІІ 

ступенів, Великосорочинська санаторна школа-інтернат І-ІІІ ступенів та деякі 

інші) знов переходять на тверде паливо (дрова, пелети), зберігаючи газове 

опалення в якості резервного. 
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Пічне опалення житлового фонду складає близько 25%. 

Використовується не систематично, паралельно з газовим. 

Забезпечення гарячою водою житлових, громадських та промислових 

будівель індивідуальне: газові колонки, електробойлери та ін. 

                 Аналіз реалізації попереднього генерального плану 

На час створення попереднього генерального плану c. Великі 

Сорочинці  централізованого теплопостачання в селі не було. Найбільш 

значними джерелами теплопостачання житлово-комунального сектору були 

квартальні котельні, що працювали на кам’яному вугіллі. У системі 

теплопостачання були також задіяні окремо розташовані та вбудовані 

котельні, що працювали на вугіллі та рідкому паливі. Досить широко 

використовувалося пічне опалення. Агропромислові підприємства мали свої 

теплові джерела, що працювали на вугіллі та мазуті.  

При розробці попереднього генерального плану на 2015 рік 

планувалося централізоване теплопостачання: 

для узагальненого 1-2 і 3-поверхового житлового фонду – для опалення 

та гарячого водопостачання; 

для громадських будівель установ, підприємств обслуговування – для 

опалення, вентиляції та гарячого водопостачання.  

В дійсності прогнози не справдились. Запланована система 

централізованого теплопостачання не була реалізована через використання 

індивідуальних джерел тепла. 

                        Обґрунтування та пропозиції 

Стратегія розвитку с. Великі Сорочинці передбачає подальший 

розвиток індивідуального опалення у житловій сфері й будівництво систем 

місцевого теплопостачання для громадських комплексів та промислових 

підприємств. 

У зв’язку з цим пропонується: 

- будівництво автономних теплогенераторних (котелень та опалювальних 

пунктів); 

- реконструкція існуючих; 

- будівництво та реконструкція 1 км місцевих теплових мереж від 

котелень до споживачів. 

Для опалення громадських будівель та приготування гарячої води 

пропонується застосування конденсаційних та твердопаливних котлів з 

бойлерами, що встановлюються у котельнях. В якості палива пропонується 

використовувати природний газ, відходи деревообробки та вугілля. Слід 

зазначити, що в разі застосування твердого палива різного походження 
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ускладнюється контроль за викидами продуктів згорання в навколишнє 

середовище та знижується ККД. Тому пропонується створення програми по 

забезпеченню села високоякісним паливом. 

Для опалення та забезпечення гарячою водою багатоквартирного 

житлового фонду та економії палива проектом пропонується використання 

конденсаційних газових двоконтурних теплогенераторів з закритою камерою 

згорання. 

Для опалення та забезпечення гарячою водою мешканців нової 

індивідуальної садибної забудови проектом пропонується використання 

газових та твердопаливних котлів з бойлерами. 

Пічне опалення житлового фонду пропонується замінити на 

твердопаливні котли. 

Для планування потреб в теплоті виконані розрахунки річних витрат 

теплоти на опалення та гаряче водопостачання житлових будинків (Гкал/рік). 

Розрахунки виконувались на підставі КТМ 204 України 244-94 «Норми та 

вказівки по нормуванню витрат палива та теплової енергії на опалення 

житлових та громадських споруд, а також на господарські потреби в 

Україні». Результати розрахунків зведені в табл. 1.  

Таблиця 1 

Тип забудови Садибна Багатоквартирна Разом 

Житловий фонд на перспективу 

Загальна площа, тис. м2 130,7 1,3 132 

Населення, тис. осіб 3,35 0,05 3,4 

Річні витрати теплоти на опалення, 

Гкал/рік 
51630 300 51930 

Річні витрати теплоти на гаряче 

водопостачання, Гкал/рік 
6160 90 6250 

У тому числі нове будівництво 

Загальна площа, тис. м2 27,0 – 27,0 

Населення, тис. осіб – – – 

Річні витрати теплоти на опалення, 

Гкал/рік 
10670 – 10670 

Річні витрати теплоти на гаряче 

водопостачання, Гкал/рік 
– – – 

Теплопостачання існуючих промислових підприємств залишається за 

діючими схемами від існуючих котелень з обов’язковою їх реконструкцією 

та розбудовою впродовж всього періоду проектування. 

Заміну зношених котлів та тих, у яких вичерпано нормативний строк 

експлуатації на нові виконувати у згоді з діючим стандартом «ГОСТ 10617-



 

60 

 

 

 

83 Котли опалювальні теплопродуктивністю від 0,10 до 3,15 МВт. Загальні 

технічні умови ». 

При реконструкції слід для виключення зайвих втрат тепла і палива 

привести значення опору зовнішніх огороджувальних конструкцій будівель 

згідно з ДБН В.2.6-31: 2006 «Теплова ізоляція будівель» зі зміною №1. 

В табл.. 2 наведені мінімально допустимі значення опору теплопередачі 

(Rq min) для деяких видів огороджувальних конструкцій житлових та 

громадських будинків для с. Великі Сорочинці.  

Таблиця 2 

Вид огороджувальної конструкції Значення Rq min, м
2 ·К/Вт 

Зовнішні стіни 3,3 

Суміщені покриття 5,35 

Горищні покриття та перекриття неопалювальних горищ 4,95 

Світлопрозорі огороджувальні конструкції 0,75 

З метою раціонального використовування тепла та економії палива 

найбільш доцільно системи опалення житлових, громадських та промислових 

будівель приймати змішані або комбіновані (наприклад радіаторне, повітряне 

опалення, система «тепла підлога» тощо). Задля економії теплової енергії 

котли повинні працювати в комплексі з терморегулюючими датчиками. 

Припливну вентиляцію громадських та промислових будівель слід 

влаштовувати з електропідігрівом. Проектом пропонується застосування 

рекуператорів повітря. 

З метою економії паливно-енергетичних ресурсів пропонується 

застосування нетрадиційних джерел теплопостачання для опалення 

приміщення експоцентру (проектується) та дошкільного навчального закладу 

– дитячого садка «Ластівка» (нового та старого корпусів). Для опалення 

експоцентру пропонується використання теплових насосів «повітря-повітря» 

ZUBADAN (Mitsubishi Electric Corp.), що працюють до температури – 25 °С. 

Як резерв – газова котельня. Для опалення дитячого садка пропонується 

улаштування котельні з котлами, що працюють на біопаливі (тріска, солома 

або пелети). Кількість джерел теплоти, місця їх розміщення уточнюються на 

подальших етапах проектування з урахуванням відповідних Технічних умов, 

отриманих у встановленому порядку. 

Приготування їжі на підприємствах громадського харчування, у 

дитячих установах, школах та лікувальних закладах пропонується на базі 

використання електроенергії. Приготування їжі в житловому фонді 

пропонується за рахунок використання природного газу або електроенергії. 
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2.9.5. Газопостачання 

При розробці рішень по розвитку системи газопостачання використані 

матеріали генерального плану c. Великі Сорочинці (1993р.) та матеріали 

схеми планування території Миргородського району Полтавської області 

(2015 р.), виконаних інститутом «Діпромісто» ім. Ю.М. Білоконя (м. Київ). 

                                     Аналітична частина 

Газопостачання села відбувається за рахунок використання природного 

газу. Рівень газифікації складає приблизно 90%. 

Джерелом газопостачання села є газопровід високого тиску, що подає 

газ з розташованої за межами села газорозподільної станції (ГРС) на 

головний газорозподільний пункт (ГГРП), розташований на заході села по 

вул. Чернишевського. Його технічні дані наведені в табл.1. 

Таблиця 1 

Назва 

(номер) 
Адреса 

Величина потужності (м3/год) 

технічна 

пропускна 
резервна 

вільна 

пропускна 

ГРП 044 
Миргородський район, с. Великі 

Сорочинці, вул.. Чернишевського 

18000 2356 2356 

1790 0 0 

Газопостачання здійснюється за двоступінчатою системою. 

Газопроводи середнього тиску подають газ від ГГРП до промислових 

підприємств, виробничих і опалювальних котелень та інших 

газорозподільних пунктів (стаціонарних, шафових). Газопроводи низького 

тиску подають газ від ГРП (ШРП) до житлових будинків та малих побутово-

комунальних споживачів. Газові мережі села знаходяться в задовільному 

стані. 

Аналіз реалізації попереднього генерального плану 

На час створення попереднього генерального плану с. Великі 

Сорочинці централізованого газопостачання в селі не було. Село 

забезпечувалося зрідженим газом. 

Проектні рішення, що були відображені у попередньому генеральному 

плані повністю чи частково були виконані. Централізованим 

газопостачанням були охоплені такі категорії споживачів: населення, 

комунально-побутові підприємства, промислові підприємства, 

сільськогосподарські споживачі. 

З іншого боку, кількість споживачів зрідженого газу значно 

зменшилася.  
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Природний газ на сьогодні продовжує бути головним джерелом 

теплової енергії незважаючи на те, що (у зв’язку  з подорожчанням газу) у 

селі протягом останніх років спостерігається перехід деяких колишніх 

споживачів газу на тверде паливо.  

                  Обґрунтування та пропозиції 

На кінець розрахункового періоду пропонується: 

- зменшення споживання природного газу як палива за рахунок утеплення 

будинків (див. розділ «Теплопостачання»); 

- зменшення споживання природного газу як палива за рахунок 

використання конденсаційних котлів з високим ККД;  

- повний перехід користувачів скрапленим газом як палива на природний. 

Газифікацію села надалі намічається здійснювати централізовано, від 

газопроводів середнього та низького тиску шляхом їх розвитку, а також від 

існуючих і перспективних газорозподільних пунктів (ШРП), з залишенням 

існуючої двоступінчастої системи газопостачання.  

Для більшої надійності газопостачання та з метою забезпечення 

стабільного тиску газу проектом пропонується кільцювання газових мереж 

середнього тиску. Кільцювання газопроводів дозволить забезпечити село 

природним газом в будь-яких екстрених випадках. На перемичках 

встановлюється запірна арматура (кульові крани, засувки) на зварному або 

фланцевому з'єднанні.  

Техніко-економічні показники заходів по організації систем 

газопостачання мережним природним газом села наведені в табл. 2  

Таблиця 2 

Будівництво газопроводів середнього тиску км 10 

Будівництво ШРП шт. 6 

Результати розрахунків річних витрат умовного палива – газу на 

опалення та гаряче водопостачання житлових будинків (т) зведені в табл. 3. 

Розрахунки виконувались на підставі діючих Норм та вказівок по 

нормуванню витрат палива та теплової енергії на опалення житлових та 

громадських споруд, а також на господарські потреби в Україні (КТМ 204 

України 244-94).  
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Таблиця 3 

Тип забудови Садибна Багатоквартирна Разом 

Житловий фонд на перспективу 

Загальна площа, тис. м2 130,7 1,3 132 

Населення, тис. осіб 3,35 0,05 3,4 

Річні витрати умовного палива на 

опалення, т 
10640 60 10700 

Річні витрати умовного палива на   

гаряче водопостачання, т 
1035 15 1050 

У тому числі нове будівництво 

Загальна площа, тис. м2 27,0 – 27,0 

Населення, тис. осіб – – – 

Річні витрати умовного палива на 

опалення, т 
2200 – 2200 

Річні витрати умовного палива на   

гаряче водопостачання, т 
– – – 

Подальша розбудова газових мереж повинна виконуватись за проектом, 

розробленим спеціальною проектною організацією. 

 

 

                                        2.9.6. Електропостачання 

 

При розробці рішень по розвитку системи електропостачання в селі 

використані матеріали генерального плану с. Великі Сорочинці Полтавської  

області Миргородського району, виконаного «Діпромісто», м.Київ в 1993році 

та матеріали схеми планування території Миргородського району 

Полтавської області, виконаної державним науково-дослідним інститутом 

проектування міст «Діпромісто» імені Ю.М. Білоконя, м. Київ в 2015році.  

Аналітична частина 

На теперішній час електропостачання споживачів в с. В. Сорочинці 

здійснюється від підстанції 35/10кВ «В.Сорочинці» Миргородської філії ПАТ 

«Полтаваобленерго», на якій встановлено два силових трансформатора 

потужністю по 2,5 МВА. Підстанція «В.Сорочинці» повітряними лініями 

35кВ включена в лінію: підстанція 110/35/10кВ «Миргород» - підстанція 

35/10кВ «Савинці». 

Аналіз реалізації попереднього генерального плану 

          При розробці попереднього генерального плану на розрахунковий 

період   була  запланована реконструкція ПС «В.Сорочинці» з встановленням 

двох силових трансформаторів потужністю по 4МВА замість існуючих 

потужністю по 2,5 МВА.  На сьогоднішній день  реконструкція підстанції не 

виконана.           
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Обгрунтування та пропозиції 

           Для вирішення схеми електропостачання виконано розрахунки 

електричних навантажень за укрупненими показниками споживання 

електроенергії за рік на 1 людину згідно норм ДБН 360-92** 

«Містобудування. Планування і забудова міських та сільських поселень» 

табл.8.5. 

           Прийняті нормативи враховують електроспоживання житлового та 

громадського сектору, підприємств комунально-побутового призначення, 

зовнішнього освітлення, міського транспорту, систем водопостачання, 

теплопостачання, каналізації. Розрахунки навантажень зведені в таблицю  

                                                                                                                                 Таблиця                                                         

       

 

          Виходячи з розрахунків,  в цьому проекті пропонується: 

- реалізувати намічену попереднім генпланом реконструкцію ПС 

«В.Сорочинці» з заміною 2-х трансформаторів потужністю 2,5МВА на 

трансформатори потужністю 4МВА;        

-  використовувати як джерело живлення всіх споживачів ПС 

«В.Сорочинці»; 

-  передбачити розподіл електроенергії мережами на напрузі 10кВ, для 

чого передбачити будівництво необхідної кількості ТП 10/0,4кВ 

розрахункової потужності, розподільчих мереж 10-0,4кВ та зовнішнього 

освітлення. Розміщення ТП та траси ЛЕП вирішуються на подальших стадіях 

проектування після одержання технічних умов електропостачальної 

організації; 

 - проводити на протязі всього розрахункового періоду реконструкцію 

та модернізацію мереж всіх рівнів напруг, заміну зношеного та морально 

застарілого обладнання; 

          - впроваджувати енергозберігаюче обладнання та технології. 

        

 

 

 

 

 

№п/

п 
Тип забудови 

Кількість 

мешканців 

тис.чол. 

 

Питома 

.норма, 

кВт.год. / 

люд. рік 

Річне 

споживання, 

МВт.год 

Число годин 

використання  

навантаження 

Загальне 

навантаже

ння, МВт 

1     Садибний 3,35 950 3182,5 4100 0,78 

2     Багатоквартирний 0,05 950 47,5 4100 0,01 

     Разом 3,4  
 

 0,79 
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                                 2.9.7. Мережі зв`язку 

Телефонний зв'язок  

В даному розділі розглянуті питання мереж зв’язку генерального плану 

с. Великі Сорочинці. Розділ проекту виконано на основі таких документів і 

матеріалів: ДБН-360-92**. «Містобудування. Планування і забудова міських 

і сільських поселень»; ДБН Б.1.1-15-2012. «Склад і зміст генерального плану 

населеного пункту»; ДБН Б. 1.1-14-2012. «Склад і зміст детального плану 

територій»; архітектурних та технічно-економічних розробок; відповіді   

ПАТ «Укртелеком» Полтавської  філії.  

При розробленні рішень по розвитку мереж зв’язку використані 

матеріали генерального плану с. Великі Сорочинці, виконаного інститутом 

«Діпромісто», м. Київ в 1993 році.   

На даний час телефонна мережа с. Великі Сорочинці має у своєму 

складі АТС. Монтована ємність повністю обладнана апаратурою визначення 

номера та апаратурою похвилинного обліку розмов. Телефонна мережа 

виконана в телефонній каналізації та повітряно-кабельна. Телефонна мережа 

розбита на шафні райони. Стан мереж задовільний. В  селі  діють оператори 

мобільного зв’язку «Київстар», МТС та інші. 

Обгрунтування та пропозиції 

У зв’язку з відсутністю даних  по існуючій АТС, неможливо 

розрахувати  розподіл  запроектованого телефонного навантаження  по 

існуючій АТС, що повинно робитись згідно з планами Полтавської  філії 

ПАТ «Укртелеком».                

                            Таблиця навантажень  
Тип 

забудови 

Нове будівництво Житловий фонд на перспективу 

Квартир 

(будинків) 

Телефонів Квартир 

(будинків) 

Телефонів 

одиниць кількість 

штук 

одиниць кількість 

штук 

1 2 3 4 5 

Садибна 270 270 2207 2207 

Багатоквартирна - - 27 27 

Всього 270 270 2234 2234 

 

Телефонна мережа в запроектованих житлових кварталах 

передбачається кабельною в телефонній каналізації. Телефонна мережа 

будується по одноступеневій шафовій системі. Для телефонізації  нових 

житлових будинків, баз відпочинку,тур готелів необхідно встановлювати 

нові ВЕМ. З’єднувальні лінії між електронними  виносними  модулями  та 

АТС виконати волоконно-оптичними кабелем. Телефонні мережі на нове 
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будівництво повинні виконуватися на подальшій стадії проектування згідно з 

технічними умовами Полтавської  філії ВАТ «Укртелеком».  

                                Проводове мовлення 

 На теперішній час в селі діє радіовузол  потужністю 600Вт.  В селі 

існує трьохпрограмне проводове мовлення. Повітряні лінії виконані в 

основному на електроопорах вздовж вулиць та по дахах будинків. Стан 

абонентських і фідерних ліній потребує ремонту.  Необхідна кількість 

радіоточок в новому житловому будівництві складена на основі  таблиць 

 розміщення нового  садибного  будівництва та рекреаційно-оздоровчих 

закладів  в с. Великі Сорочинці. Для  забезпечення  100% радіофікації 

житлового фонду необхідно 2234 радіоточки. Загальна питома потужність 

складає 0,558вт. Для розрахунку було прийнято навантаження  на 1 

радіоточку - 0,25Вт з урахуванням довгих ліній по селу. Запроектовані 

радіоточки передбачається підключити до існуючого  радіовузла.  

Мережу проводового  мовлення рекомендується будувати кабельною  

в окремому каналі телефонної каналізації.                       

Таблиця  2 

Тип 

забудови 

Нове будівництво Житловий фонд на перспективу 

Квартир (будинків) Радіоточок Квартир (будинків) Радіоточок 

одиниць од. одиниць од. 

1 2 3 4 5 

Садибна 270 270 2207 2207 

Багатоквартирна - - 27 27 

Всього 270 270 2234 2234 

 

Стратегія розвитку телекомунікаційних мереж села  повинна 

будуватись на використанні новітніх технологій, які відповідають 

міжнародним стандартам, враховуючи необхідність технологічної взаємодії 

всіх мереж при наданні телекомунікаційних  послуг. 

З урахуванням технологічних потреб в одночасному і гармонійному розвитку 

телекомунікаційних мереж, а також можливості випереджувального 

використання сучасних і перспективних засобів телекомунікацій, основними 

напрямками розвитку телекомунікаційних мереж слід вважати:  

- створення сучасних широкосмугових мультисервісних    

транспортних мереж на базі єдиних протоколів, сумісних з інтернет-

протоколами;   

- розвиток широкосмугового абонентського доступу з використанням  

перспективних технологій пасивної оптичної мережі, радіо 

технологій доступу, технологій над широкосмугового радіо доступу; 

- та кодів мереж операторів телекомунікацій, зокрема з урахуванням 

якості надання телекомунікаційних послуг; 

- необхідно забезпечити доступ споживачів до загальнодоступних 

телекомунікаційних послуг через створення і розвиток пунктів 
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колективного доступу (універсальні таксофони, переговорні пункти, 

тощо). Час доступу до найближчого пункту надання 

загальнодоступних телекомунікаційних послуг без застосування 

транспортних засобів не повинен перевищувати 30 хвилин; 

- забезпечити доступ населення до послуг Інтернет шляхом створення 

мережі пунктів колективного доступу; 

- запровадити нові види надання послуг, спільних для мобільного і 

фіксованого зв’язку, а також персоналізованих послуг з поступовим 

переходом до послуг персонального номера.  

З метою сприяння конвергенції мереж, розвитку нових технологій 

мультимедійних послуг в інформаційно-телекомунікаційних системах 

загального користування та створення умов для взаємодії телефонної мережі 

загального користування з іншими, у тому числі відомчими мережами, у 

порядку формування системи та плані нумерації телефонної мережі 

загального користування слід передбачити створення резервного номерного 

ресурсу.                               

Телебачення 

На даний час у с. Великі Сорочинці існують  локальні системи 

кабельного телебачення.Існуючі мережі виконані коаксіальним кабелями і 

знаходяться в задовільному стані. Проектом передбачаються будівництво н

ових локаальних мереж кабельного телебачення. Головні станції необхідно 

встановлювати в спорудах культбиту. Приміщення з головними станціями  

повинні бути обладнані засобами охоронної сигналізації. Телевізійні  

кабелі необхідно прокладати в телефонній каналізації в  окремому каналі. 

Рекомендації по перспективі розвитку телебачення 

Необхідно впроваджувати сучасні системи телевізійного мовлення 

по трьом основним напрямкам: 

-зростання кількості колективних та індивідуальних установок 

супутникового телевізійного мовлення; 

-впровадження широкополосних мереж кабельного телебачення в 

полосі 5-862 Мгц, які здатні надавати телеглядачу до 100 і більше 

телевізійних програм; 

Крім того, рекомендується впроваджувати інтерактивне телебачення, 

яке дозволяє реалізувати двобічний режим роботи, телефонію, 

телеконференції, високошвидкісний обмін інформацією по мережі 

Інтернет і яке легко можна реалізовувати в системах кабельного 

телебачення. 
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2.10. Заходи з інженерної підготовки та захисту територій 

 

В результаті вивчення та аналізу місцевих природних умов, наявних 

планових та картографічних матеріалів та враховуючи архітектурно-

планувальні рішення, прийняті в даному проекті, визначився перелік 

найбільш актуальних питань гідротехнічного профілю: 

- захист від підтоплення; 

- регулювання русла річки. 

                            Захист від підтоплення 

За попередніми прогнозами розвитку паводкової обстановки в зони 

можливого підтоплення потрапляє вся територія села Великі Сорочинці в 

низинах пойми річки Псел. 

Реалізація всього комплексу протипаводкових заходів повинна 

здійснюватися у тісному зв’язку з виконанням вимог Водного кодексу 

України (ст.ст. 88-90), природоохоронних робіт: впорядкування лісосмуг, 

додержання екологічних вимог під час добування корисних копалин, а також 

недопущення будівництва житлових об’єктів, доріг у зонах паводкових вод, 

зменшення розорювання земель у басейнах річок, заліснення та залуження 

водоохоронних територій. 

Основні завдання: 

1. Здійснення заходів щодо запобігання і ліквідації наслідків 

шкідливої дії вод: 

- розширення та регулювання русла ріки; 

- берегоукріплення; 

- будівництво, ремонт і реконструкція існуючих гідротехнічних споруд. 

2. Усунення причин, що впливають на формування катастрофічних 

паводків: 

- створення і заліснення прибережних захисних смуг; 

- регулювання режиму використання земель. 

Для зменшення негативного впливу від процесів підтоплення необхідно: 

- відновлення роботи існуючих дренажних систем та будівництво нових 

дренажних споруд; 

- розчищення русел річок, підтримання необхідного рівня її дренуючої 

здатності; 

- організація поверхневого стоку, будівництво дощової каналізації 

(відкритої або закритої); 

- збільшення лісистості до оптимальних розмірів; 

- забезпечення безперебійного енергопостачання меліоративних об’єктів 

та устаткування; 
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- реконструкція та заміна аварійних водопровідних та каналізаційних 

мереж; 

- розробка та впровадження системи контролю за користувачами водних 

об’єктів, режимом водоохоронних зон та прибережних захисних смуг. 

Невиконання зазначених заходів та недостатність фінансування 

призведе до значного погіршення ситуації, нанесенню значних соціально-

економічних та екологічних збитків. 

Регулювання русел річок, ставків, водосховищ 

У 2006 році виконувалась розчистка водотоку без назви, що є притокою 

р. Псел, при виконанні робіт по захисту від підтоплення села Великі 

Сорочинці, загальна протяжність очищеної ділянки склала 1,01 км. 

У 1986 році проводилося берегоукріплювальні заходи на р. Псел для 

захисту с. Великі Сорочинці потужністю 0,15 км. 

Необхідно зазначити, що вирішення питань захисту від шкідливої дії 

води тісно пов’язане з регулюванням русел річок, а саме із заходами щодо їх 

охорони від замулення. 

На території Великосорочинської сільської ради розміщуються 

анофелогенні водні об’єкти. 

Для покращення санітарно-гігієнічного стану водних об’єктів: 

- необхідно проводити гідротехнічні заходи на болотних площах, 

каналах (засипка, осушення, дренаж, розчистка каналів від підводних 

предметів, гілля, коряг, скошування рослинності); 

- організувати проведення оздоровчих заходів анофелогенних 

площ ставків та озер зі зменшення та знищення мілководь. 

Оскільки на території є водойми з анофелогенними площами, такі 

ділянки потребують ліквідації заболоченостей, так як вони можуть бути 

осередками для виплоду малярійного комара. Тому існує необхідність 

регулярно проводити комплекс протималярійних заходів для покращення 

санітарно-гігієнічних умов. 

Наявність, кількість та поширення осередку малярії визначають 

малярійну характеристику території. 

Комплекс протималярійних заходів включає: 

- вертикальне планування та організацію поверхневого стоку; 

- осушенні заболочених територій та зниження рівня грунтових вод; 

- пропуск малих водотоків в трубах; 

- засипку водоймищ, які не використовуються у містобудуванні; 

- регулювання стоку; 

- благоустрій берегів водоймищ. 

Територію села дренує річка Псел з правими притоками (струмками). 
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Згідно інженерно-геологічної оцінки річні коливання рівнів річки Псел 

характеризується яскраво-вираженим максимальним підняттям рівнів води у 

весінній період і низькою літньо-осінньою межінню, яка ускладняється 

літніми паводками. 

В зону 1%-підтоплення повеневими водами існуюча забудова села 

попадає по вулицям: Псільській, Неромовича, Богдана Хмельницького, 

Мєндєлєєва, Матросова, Замлинській, Оболонській, Зінківській та пров. 

Пісчаному. 

Русло річки Псел замулене та поросло вологолюбивою рослинністю. 

Береги круті, абразійні, піддаються активному руйнуванню під час повеней. 

З метою, а також покращенням умов водозабору для технічних потреб 

та потреб сільського господарства, русло річки було зарегульовано за 

допомогою переливної бетонної греблі ГЕС довжиною 70 м. Таким чином, 

утворилося руслове водосховище. 

Гідроспоруда була реконструйована та модернізована, знаходиться у 

задовільному санітарно-технічному стані. 

Територія села характеризується наявністю ділянок (на надзаплавній 

терасі) з неглибоким заляганням рівня ґрунтових вод. 

Більша частина території села розташована на водороздільному плато, 

яке характеризується глибоким рівням залягання ґрунтових вод. Але 

літологічний склад ґрунтів, глибина залягання водоупору вказує на те, що 

територія володіє потенційними можливостями прояву таких негативних 

факторів, як підтоплення, яке може активізуватися при неправильному 

господарському освоєнні і експлуатації. 

Проектні заходи 

Враховуючи вищезазначене, при освоєнні нових і експлуатації 

забудованих територій, необхідно з метою запобігання появи і ліквідування 

негативних геологічних процесів, виконати заходи з інженерної підготовки 

територій. 

В результаті обслідування території і аналізу природних умов існуючих 

картографічних і топографічних матеріалів, врахуванням перспективи 

розвитку села визначені наступні заходи: 

В зону затоплення максимальними паводковими водами 1% 

забезпеченості, як вказувалось раніше, потрапляє в основному присадибна 

забудова, розташована по обох берегах річки Псел. 

Одним з основних протипаводкових заходів є введення в експлуатацію 

захисної дамби ГЕС. 

Розрахункова відмітка гребня дамби встановлена із умов незатоплення, 

функціонального використання, капітальності будівель і складає 96,15м у 

балтській системі висот. 



 

71 

 

 

 

Захисна дамба трапеціїдального перерізу з закладеними укосами: 

верхній 1:3, нижній 1:2,5. 

З метою захисту тіла дамби від руйнування, укоси пропонується 

зпланувати та закріпити: верхній укіс з боку річки Псел залізобетонними 

плитами, нижній укіс і частково верхній, розташований за межами русла 

річки, - посадкою дерево-кущової рослинності і посівом багаторічних трав. 

Задамбові води крізь тіло захисної дамби пропускаються крізь трубчаті 

водопропуски з щитовими регуляторами. 

Подальший розвиток села передбачається за рахунок освоєння вільних 

від забудови ділянок.З метою збереження і поліпшення умов водного режиму 

на освоюваних і освоєних територіях пропонується застосовувати заходи 

загального, профілактичного і організаційного характеру (вертикальне 

планування, організація поверхневого стоку). 

Вільні від забудови території передбачається планувальними 

рішеннями використати під садибну забудову. 

На всій території села пропонується виконати заходи по 

впорядкуванню та запобіганню акумуляції поверхневого стоку – будівництво 

водотоків відкритого та закритого типів. 

Відвід поверхневих вод з території вулиць повинен супроводжуватись 

забезпеченням сучасним благоустроєм проїжджих частин магістральних та 

житлових вулиць, та значної кількості проїздів. 

Вертикальне планування передбачає зрізку та підсипку ґрунтів, в 

деяких місцях до значного рівня (до 2м), що обумовлено складним 

безухильним рельєфом місцевості для забезпечення дебалансу земельних мас 

та організації самопливного відкритого стоку поверхневих вод. В місцях 

випуску вод на поверхню необхідно встановлювати дощеприймачі та 

бензомаслоуловлювачі. 

На деяких ділянках вул. Перемоги та вул. Миргородської передбачено 

системи закритої каналізаційної мережі відводу поверхневих вод з 

влаштуванням пилоподібного повздовжного профілю вулиць. 

З метою поліпшення дренуючої та пропускної здатності русла річки, а 

також ліквідації антисанітарних та анофелогенних умов на заболочених та 

перезволожених ділянках заплавних територій пропонується здійснити 

регулювання русла річки, струмків та водоймищ на території села та 

прилеглих до нього ділянок. 

На руслах пропонується виконати комплекс робіт по розчистці від 

мулу, болотної і вологолюбивої рослинності, заглибленню і розширенню. 

Вийнятий ґрунт, одержаний при виконанні робіт по регулюванню 

русел, пропонується використати для підсипки заболочених та 

перезволожених ділянок розташованих на заплаві. 
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Підсипку пропонується виконати до відміток, які забезпечать 

самовідтік поверхневої води з ділянок, що підсипаються. 

У зв’язку з тим, що східні притоки використовують як магістральні 

канали для відведення дренажної води з осушуваних і зрошуваних земель 

розташованих за межами села, то роботи потрібно виконувати у складі 

осушувальних систем. 

Категорично забороняється скидати побутові неочищені та очищені 

стоки і сміття у русла річки і струмків, а також на іх заплави. 

Береги річки Псел пропонується укріпити кам’яною накидкою. Круті 

схили долини річки в районі церкви  пропонується закріпити посадкою 

деревинної та кущової рослинності. Категорично забороняється підрізка 

підошви та пригрузка бровки крутого схилу берега. 

Ділянки у межах прибережних захисних смух та водоохоронних зон 

повинні бути обліснені. 

 

2.11. Стан навколишнього природного середовища  та заходи 

 щодо його охорони 

 

                Стан навколишнього природного середовища 

Навколишнє середовище села визначено відносно житла та 

громадських будівель з урахуванням впливу зовнішніх доріг, виробничої 

зони та ландшафтно-рекреаційних територій. 

Охорона навколишнього середовища передбачається від джерел 

забруднення атмосферного повітря, водних об’єктів та ґрунтів від шуму, 

вібрації, електричних полів, випромінювань та опромінювань з урахуванням 

стану природних ресурсів і природних факторів. 

Екологічна ситуація визначається діяльністю виробництв 

газонафтодобувної залузі з недосконалими енерго- та ресурсозатратними 

технологіями, що впливають на навколишнє природне середовище.  

Крім промислових об’єктів, суттєві впливи на середовище мають ще й 

крупні сільськогосподарські підприємства та комунальні водопровідно-

каналізаційні господарства  з застарілими технологіями експлуатації. 

Основними екологічними проблемами є: 

- незадовільний стан систем водопостачання та каналізаційних мереж та 

споруд для очищення комунальних стоків населених пунктів; 

- недосконалість систем санітарної очистки населених пунктів; 

-  низька якість охорони лісів та лісозахисних смуг. 

Зокрема, дедалі відчутним стає вплив економіко-географічного 

фактору, оскільки населений пункт та прилеглі до нього території ресурсно-

багаті, та мають значний туристичний потенціал, в основному завдяки 

щорічному проведенню Сорочинського ярмарку, зазнає впливу забруднення 
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повітря від інтенсивних потоків автотранспорту, в тому числі транзитного, 

забруднення ґрунтів і водних об’єктів від розвитку добувних галузей, аварій 

на трубопроводах тощо.  

                                Атмосферне повітря 

Забруднення в повітряний басейн надходять від стаціонарних та 

мобільних джерел. 

Крупні промислові підприємства-забруднювачі на території відсутні. 

Головним забруднювачем атмосфери є пересувні засоби автомобільних 

доріг регіонального та територіального значення, які перетинають, або 

проходять повз село. До того ж, окремі ділянки доріг не відповідають 

сучасним технічним вимогам та вимогам безпеки, що створює відповідні 

екзотехнічні навантаження. Погіршує ситуацію застарілий рухомий склад та 

недостатньо розвинена мережа об’єктів технічного обслуговування 

автотранспорту. 

Сільськогосподарські тваринницькі об’єкти, які є джерелами 

забруднення атмосферного повітря розташовані на відокремлених ділянках 

на півдні села, в цілому на достатній відстані від сельбищної території. 

 

                      Екологія водокористування 

Забрудненням водних об’єктів відбувається через скиди забруднюючих 

речовин із зворотними водами сільськогосподарських та промислових 

підприємств і комунально-побутових стічних вод. Основною причиною 

забруднення поверхневих вод є неякісна очистка стічних вод, які поступають 

від ОС житлово-комунального сектору. 

На річці Псел спостерігається порушення гідрологічного та 

гідрохімічного режиму – замуленість, поширення болотної рослинності, 

втрати дренажної спроможності, що призводить до заболоченості та 

підтоплення заплавних земель. Потребують очистки ділянки річки Псел. Не 

забезпечення винесення в натуру прибережних захисних смуг річок з 

впровадженням відповідного режиму їх експлуатації. 

Загальним недоліком в організації водопостачання в районі є стан 

водопровідного господарства – резервуари знаходяться в незадовільному 

санітарно-технічному стані, їх очищення від сторонніх домішок проводиться 

нерегулярно. 

В результаті природних і техногенних впливів на водні акваторії 

сформувався несприятливий санітарно-гігієнічний про що свідчить наявність 

анофелогенних водойм. 

Аналіз стану водно-болотного фонду свідчить, що вся площа боліт та 

штучних водойм (канали, водотоки) роками заростала рослинністю, 

замулилась є анофелогенною та потребує оздоровлення. 

 



 

74 

 

 

 

                    

                           Екологія землекористування 

Землі здебільшого представлені найродючиміши ґрунтами – 

чорноземами, які відносяться до земель високої та середньої якості, з 

високою продуктивністю гумусового горизонту. 

Не зважаючи на значні площі зайняті чорноземами та високий вміст 

гумусу в ґрунтах, на території населеного пункту та прилеглих до нього 

земель мають місце процеси, що негативно позначаються на стані ґрунту та 

зменшують його родючість. Основним процесом є втрата гумусу. До цього 

призводить деградація земель, а саме ерозія, незбалансований виніс та 

внесення поживних речовин.  

Основні чинники негативного впливу на земельні ресурси 

сільськогосподарського призначення є: 

- значна розораність земель, особливо на схилах; 

- порушення і недотримання сівозмін; 

- застосування важкої техніки; 

- недостатність внесення органічних та мінеральних добрив; 

- надмірна насиченість посівних площ технічними культурами; 

- зупинка будівництва, або його відсутність взагалі, 

протиерозійних гідротехнічних споруд. 

Подібне використання земельних ресурсів не відповідає вимогам 

раціонального природокористування. Співвідношення площ ріллі, природних 

кормових угідь та лісових насаджень негативно впливає на стійкість 

аґроландшафтів. 

Серед об’єктів промисловості найбільш негативний вплив на стан 

земельних угідь чинять підприємства нафтогазового комплексу при 

будівництві та експлуатації газонафтових свердловин і трубопровідному 

транспорті, при пошкодженні трубопроводів. 

Локальними джерелами аналогічного забруднення є об’єкти 

комунального сектору та сільського господарства – очисні споруди, звалища 

та скотомогильники. 

Важливою ланкою активного природокористування є сільське 

господарство з його об’єктами впливу. Негативно впливають на довкілля 

неперероблені відходи тваринницьких комплексів. 

Специфічними відходами сільського господарства є трупи тварин, за 

межами населеного пункту є один скотомогильник. 

Місця поховання трупів тварин інфекційно небезпечного характеру 

відсутні. 
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                        Екологія лісокористування 

Територія характеризується задовільним санітарним станом лісів, що 

пов’язано, як з віковою структурою деревостанів, так і лісогосподарською 

діяльністю лісокористувачів.  

Радіологічний стан лісів задовільний, оскільки територія не зазанала 

ураження під час аварії на ЧАЕС ,а стаціонарні джерела радіаційної 

небезпеки відсутні. 

Усі види господарської діяльності велись згідно чинних нормативних 

актів. Вони були направлені на підвищення якісного стану і продуктивності 

лісів, збереження і підвищення їх захисних властивостей. Негативного 

впливу на навколишнє середовище господарська діяльність не спричинила. 

 

                         Екологія надрокористування 

Найбільш шкідливими в екологічному відношенні надрокористувачами 

є підприємства з видобутку вуглеводнів. 

На прилеглих до села територіях підприємства здійснюють свою 

виробничу діяльність з видобутку покладів нафти і газу. 

НГВУ «Полтаванафтогаз» видобуває нафту, газ природний, конденсат, 

газ нафтовий. Відповідно є джерелом викидів в атмосферу елементів, сполук 

та сажі. 

Для виробничої ділянки розроблено проект з розрахунком його СЗЗ 

300м, фактична 840 м (упорядкована). 

На прилеглій території ТОВ «Прайм-газ» експлуатує Сорочинське 

газоконденсаторне родовище (свердловина № 201 Сорочинська). 

Перспективні об’єкти: 

- свердловини № 202-207 з облаштуванням та шлейфом-газопроводом; 

- установка комплексної підготовки газу Сорочинського ГКР; 

- газопровід-підключення від УКГП Сорочинського ГКР до МГ ШПК. 

                Техногенно-екологічна небезпека 

Екологічну ситуацію можна оцінити як відносно стабільну, але за 

наявності розвитку газо-нафтодобувного комплексу, наявності енергетичних 

об’єктів техногенне навантаження на екосистему залишається суттєвим. 

Територій, забруднених в результаті аварії на ЧАЕС немає. 

Відсутні об’єкти та відходи атомної енергетики, урановидобування та 

переробної промисловості.  

 

                      Система планувальних обмежень 

В структурі планувальних обмежень враховані нормативні санітарно-

захисні та охоронні зони від регламентованих в екологічному відношенні 

об’єктів промислового та сільськогосподарського виробництва, 

комунального господарства, інженерно-транспортної інфраструктури. 
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Наявність шкідливих джерел забруднення потребує проведення 

інвентаризації об’єктів небезпеки, визначення порядку розробки та 

узгодження проектів їх СЗЗ. 

На території розташовані, функціонують і мають перспективу 

подальшого розвитку сільськогосподарські об’єкти. 

Важливими об’єктами планувальних обмежень є СЗЗ кладовищ, на 

перспективу передбачено закриття кладовищ розташованих в 

існуючих/перспективних житлових, рекреаційних районах тощо. 

Через та повз територію проходять транспортні комунікації 

представлені автомобільним, трубопровідним транспортом та об’єктами їх 

технічного забезпечення. 

Об’єкти інженерно-транспортної інфраструктури створюють комплекс 

планувальних обмежень. 

Розташування ЛЕП 110-35 кВ регламентовано влаштуванням технічних 

коридорів і охоронних зон. 

Всі вищезазначені об’єкти регламентуються санітарно-екологічними 

відстанями та потребують дотримання правил їх експлуатації. 

На півдні села розташована промислова зона, на території якої 

розміщені сільськогосподарські підприємства, відстань від громадських та 

сельбищних територій не порушує екологічні та санітарні правила. На 

території села, зокрема у центральній частині дискретно розташовані 

сільськогосподарські, промислові та комунальні об’єкти, вплив яких на 

оточуючі території порушує стале функціонування села, проектом 

передбачено винос цих об’єктів на територію промислової зони, а саме: 

- млин, олійниця АОПП «Великосорочинське», розташоване по 

вулГоголя, СЗЗ – 100 м; 

- ТОВ «Аґротехгарантія», розташоване по вул. Гоголя, СЗЗ -100 м; 

- цех по переробці деревини та шиномонтажна майстерня, що 

розташовані в комплексі по вул. Миргородській, СЗЗ -100м. 

Основним планувальним обмеженням природоохоронного характеру є 

прибережна захисна смуга ріки Псел і зона можливого затоплення території 

повінню до 1% забезпеченості. 

Землевпорядна документація щодо встановлення меж ПЗС 

(прибережної захисної смуги) та водоохоронної зони відсутня. 

Для врегулювання питань подальшого освоєння прибережних 

територій необхідне виконання та затвердження сільською радою Проекту 

водоохоронних зон та прибережних захисних смуг. 

Планувальні обмеження показані на кресленні «Генеральний план, 

поєднаний зі схемою проектних планувальних обмежень» арк. 4 

арх.№768 682. 
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Згідно Водного кродексу України (ст. 88, 90) та Земельного кодексу 

України (ст. 60),з метою охорони поверхневих водних об'єктів від 

забруднення і засмічення та збереження їх водності вздовж річок і навколо 

озер, водосховищ та інших водойм в межах водоохоронних зон виділяються 

земельні ділянки під прибережні захисні смуги. 

Прибережні захисні смуги встановлюються по берегах річок та навколо 

водойм уздовж урізу води (у меженний період). Від ріки Псел прибрежно-

захисна смуга складає 50 метрів, від озер та ставків  - 25 метрів. 

Землі прибережних захисних смуг перебувають у державній та 

комунальній власності та можуть надаватися в користування лише для цілей, 

визначених Водним Кодексом. 

Користування пляжною зоною у межах прибережної захисної смуги 

здійснюється з дотриманням вимог санітарного законодавства. 

Прибережні захисні смуги є природоохоронною територією з режимом 

обмеженої господарської діяльності. 

У прибережних захисних смугах уздовж річок,навколо водойм 

забороняється: 

1) розорювання земель (крім підготовки ґрунту для залуження і 

залісення), а також садівництво та городництво; 

2) зберігання та застосування пестицидів і добрив; 

3) влаштування літніх таборів для худоби; 

4) будівництво будь-яких споруд (крім гідротехнічних, навігаційного 

призначення гідрометричних та лінійних), у тому числі баз відпочинку, дач, 

гаражів та стоянок автомобілів; 

5) миття та обслуговування транспортних засобів і техніки; 

6) влаштування звалищ сміття, гноєсховищ, накопичувачів рідких і 

твердих відходів виробництва, кладовищ, скотомогильників, полів фільтрації 

тощо. 

Об'єкти,що знаходяться у прибережній захисній смузі, можуть 

експлуатуватись, якщо при цьому не порушується її режим. Не придатні для 

експлуатації споруди, а також ті, що не відповідають встановленим режимам 

господарювання, підлягають винесенню з прибережних захисних смуг. 

 

                  Основні екологічні проблеми 

Екологічні проблеми обумовлені антропогенним впливом і 

вирізняються інтенсивністю їх прояву на різних територіях. 

Можливості природних систем до самовідтворення ще не вичерпані, 

проте є достатньо проблем, які можуть вивести  їх з рівноваги, привести до 

непоправних негативних змін, якщо не вживати дій для їх своєчасного 

упередження та розв’язання. 
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До основних екологічних проблем, які потребують вирішення на рівні 

сучасних еколого-містобудівних вимог відносяться: 

- забезпечення населення якісною питною водою та налагодження 

контролю її якості. 

- відсутність або незадовільний стан каналізування та очистки 

стоків населеного пункту; незадовільний стан водопровідно-каналізаційної 

мережі в населеному пункті; тенденція до значного забруднення водних 

об’єктів внаслідок неупорядкованого відведення стічних вод від населеного 

пункту, господарських об’єктів і сільськогосподарських угідь. 

- невирішеність питань належної санітарної очистки населеного 

пункту із-за відсутності системи збирання і утилізації промислових і 

побутових відходів; недостатність сучасного облаштованого сміттєзвалища 

для розміщення та знезараження ТПВ; 

- забруднення водних об’єктів скидами забруднюючих речовин із 

зворотними водами промислових підприємств і комунально-побутовими 

стічними водами; 

- налагодження подальшого ефективного розвитку 

сільськогосподарської галузі – раціонального землекористування та охорони 

земельних ресурсів; 

- можливі негативні впливи на довкілля при добування газо-

вуглеводневої сировини; 

- організація заходів, спрямованих на зниження забруднення 

повітря викидами підприємств та автотранспорту; 

- поширення екзогенних геологічних процесів (підтоплення земель 

та населеного пункту)  та запровадження комплексу гідротехнічних заходів з 

інженерного захисту та оздоровлення території; 

- відновлення гідрологічного та гідрохімічного режиму річки, 

розроблення проектів землеустрою прибережних захисних смуг річки та 

водойм, з установленням їх меж в натурі та планувальною організацією 

територій; 

- збільшення площі лісів (в першу чергу за рахунок деградованих 

земель та земель несільськогосподарського призначення), зелених насаджень 

загального користування та створення природно-заповідних територій з 

регламентацією їх користування. 

Висновки: екологічна ситуація продиктована активністю виробничого 

природокористування і підпорядкованою йому негативною зміною 

навколишнього природного середовища в районах активного 

надрокористування. 

Подальший розвиток господарського комплексу потребує 

запровадження сучасних ресурсозберігаючих технологій та 

екологоорієнтованих напрямів природокористування. 
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Заходи щодо оздоровлення навколишнього природного середовища 

 

З метою покращення екологічної ситуації, підвищення ефективності 

використання природних ресурсів були виконані і реалізуються ряд програм, 

основні положення яких реалізовані в проекті: 

- Програма екологія Миргородщини; 

- Програма економічного і соціального розвитку Миргородщини; 

- Програма «Питна вода Миргородщини»;  

- Програма реформування і розвитку житлово-комунального 

господарства. 

Даним проектом на основі аналізу використання природних ресурсів та 

забезпечення екологічної безпеки з урахуванням природних та економічних 

особливостей, існуючої екологічної ситуації та перспектив розвитку 

господарського комплексу запропоновані еколого-містобудівні заходи 

подальшого розвитку території , її раціонального використання та охорони і 

забезпечення комфортних умов проживання. 

 

                          Повітряний басейн 

- Зменшення загальних об’ємів викидів в атмосферу всіма 

господарюючими об’єктами. 

- Створення промислових комплексів сучасного типу – з застосуванням 

екологічно-безпечних технологій та сучасного наукоємного виробництва; 

розвиток високотехнологічного агропромислового виробництва. 

- Модернізація виробничо-технічних процесів та налагодження сучасних 

методів та ефективного функціонування пилогазоочисних споруд на 

основних об’єктах-забруднювачах атмосферного повітря; винесення за межі 

населеного пункту джерел забруднення повітря. 

- Створення системи санітарного озеленення та заліснення в районах 

розміщення екологічно шкідливих об’єктів. 

- Раціональна організація транспортних потоків за рахунок організації 

транзиту автотранспорту, особливо на магістральних та регіональних 

автошляхах, поза межами населених пунктів; будівництво об’їзної дороги 

поз межами населеного пункту із озелененням прилеглих територій. 

- Покращення технічного стану автотранспорту та доріг. 

 

                          Водний басейн 
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- Удосконалення та запровадження системи забезпечення населення 

якісною питною водою; поліпшення якості питної води за рахунок 

запровадження існуючих прогресивних технологій для очистки питних вод. 

- Розвиток водопровідно-каналізаційного господарства; будівництво та 

оновлення мереж згідно сучасних вимог; створення централізованої системи 

каналізації; відновлення роботи селищних очисних споруд; запровадження 

сучасних методів очистки стоків. 

- Застосування прогресивних методів нейтралізації і знешкодження 

продуктів буріння при будівництві нафто-газоконденсаторних свердловин. 

- Планування, організація та дотримання режиму зон санітарної охорони 

джерел питного водопостачання. 

- Відродження і підтримання сприятливого гідрологічного режиму та 

санітарного стану річки та водойм, запобігання забрудненню їх виробничими 

стоками. 

-  Покращення санітарно-гігієнічного стану водно-болотного фонду. 

- Проведення гідротехнічних заходів на болотних площах, каналах 

(засипку, осушення, дренаж, розчистку каналі в від підводних предметів, 

гілля, коряг, скошування рослинності). 

- Проведення гідротехнічних заходів на руслі річки Псел – розчистку, 

поглиблення берегової лінії та дна, очищення дня та ін. 

- Проведення оздоровчих заходів площ водних поверхонь по зменшенню 

та ліквідації мілководних місць. 

- Запровадження заходів щодо економного використання водних 

ресурсів та запобігання забрудненню водних об’єктів стічними водами 

недопущення скидання неочищених стічних вод у природні об’єкти. 

- Розроблення проектів землеустрою, планувальна організація та 

благоустрій з дотриманням водоохоронного режиму, максимальним 

озелененням водоохоронних зон і прибережних захисних смуг річки та 

водойм (інженерне облаштування існуючої житлової забудови, винесення 

промислових об’єктів, організація паркових та зелених зон, благоустрій 

берегівтощо) у відповідності з ВКУ; забезпечення винесення в натуру 

прибережних захисних смуг вздовж периметру водного фонду населеного 

пункту; екологічне оздоровлення природних водних територій шляхом 

визначення водоохоронних зон та прибережних захисних смуг. 

- Здійснення екологічної паспортизації річки; оцінка впливів 

антропогенного навантаження на басейн річки з розробкою реалізації щодо її 

відновлення. 

                                              Транспорт 

- Подальший розвиток транспортної системи населеного пункту, 

екологізація транспортних потоків та господарства шляхом. 



 

81 

 

 

 

- Проведення реконструкції, ремонту існуючих та будівництво нових 

ділянок доріг і обходів населеного пункту; підвищення технічного стану 

автотранспортної мережі – будівництво, реконструкція, ремонт автодоріг з 

покращенням їх технічних параметрів та підвищенням категорійності, 

будівництво транспортних розв’язок та шляхопроводів. 

- Технічне переоснащення та оновлення рухомого складу і дорожнього 

господарства; розвиток мережі об’єктів технічного обслуговування 

автотранспорту. 

- Забезпечення своєчасного оновлення замортизованих ділянок 

трубопроводів; винесення їх за межі ЗСО джерел водопостачання; 

забезпечення належної охорони цих об’єктів. 

  

                               Стан геологічного середовища 

- Упередження негативних впливів на довкілля існуючих та 

перспективних розробок вуглеводневої та енергетичної сировини; попередня 

оцінка геоекологічної ситуації (розробка проектів ОВОС тощо) з метою 

збереження навколишнього середовища та захисту екосистем в районах 

нафто-газокористування. 

- Розробка та узгодження планів виконання геологорозвідувальних та 

експлуатаційних робіт. 

- Запровадження комплексу заходів по стабілізації екологічного 

середовища та заходів з інженерної підготовки та гідротехнічного захисту 

території на існуючий та проектний період (проведення 

берегоукріплювальних робіт, розчищення та регулювання русел річок, 

розчищення русел осушувальних систем, очищення природних озер від 

заболочення, проведення протиповеневих та протиерозійних заходів, 

рекультивація порушених земель тощо); проведення заходів по 

водопониженню, відновлення та налагодження меліоративних систем; 

раціональна організація та очищення поверхневого стоку шляхом 

будівництва мережі зливової каналізації, будівництво ЛОС та випусків 

очищених стоків. 

 

                                   Земельні ресурси. Відходи 

- Комплекс аґротехнічних заходів, спрямованих на поліпшення 

родючості ґрунтів шляхом налагодженості ефективної аґротехніки (якісне 

покращення гумусового горизонту шляхом внесення  мінеральних та 

органічних добрив, вапнування, регулювання водного режиму, 

удосконалення технологій обробки ґрунтів, запровадження екологобезпечних 

та науково обґрунтованих систем землеробства, оптимальної 

структурованості сільгоспугідь, залуження малопродуктивних та заліснення 

деградованих земель, зниження рівня розораності, збільшення площ лісових 
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насаджень тощо); зменшення площ орних земель шляхом виведення з їх 

складу крутосхилів, земель водоохоронних зон, консервації 

малопродуктивних земель шляхом із наступних їх залісненням; розроблення 

проектів землеустрою, що забезпечують еколого-економічне обґрунтування 

сівозмін та впорядкування угідь, з метою ефективного ведення 

сільськогосподарського виробництва; освоєння та розширення площ 

екологічно чистого та органічного землеробства, збереження екологічно 

чистої сировинної зони виробництва продукції тваринництва та 

рослинництва. 

- Підвищення функціональних властивостей тих ділянок землі, які 

втратили свої властивості або використовуються неефективно, шляхом: 

реконструкції протиерозійних гідротехнічних споруд, систем і меліоративних 

мереж, створення нових та відновлення існуючих захисних лісонасаджень, 

розкорчування застарілих та малоефективних полезахисних та багаторічних 

насаджень; створення стійких аґроландшафтів. 

- Проведення інвентаризації (з картуванням) місць знешкодження 

відходів тваринництва, забезпечення санітарно-епідеміологічних нормативів 

їх розташування та функціонування. 

- Удосконалення системи санітарної очистки з метою вилучення з 

довкілля та зменшення обсягів накопичення ТПВ: забезпечення 

централізованого планово-регулярною санітарною очисткою села; створення 

централізованого збору, вивозу та утилізації ТПВ на полігон, що 

розташований на північ від села. 

- Ліквідація несанкціонованих звалищ, рекультивація та санітарне 

оздоровлення цих територій; 

- Запровадження сучасних методів утилізації, знищення і екологічно 

безпечного складування ТПВ на сміттєпереробному заводі, що проектом 

пропонується розмістити коло полігону ТПВ. 

- Здійснення регулювання у сфері погодження з відходами та 

запровадження в дію положень «Обласної програми поводження з твердими 

побутовими відходами». 

- Благоустрій територій та дотримання санітарних правил утримання 

кладовищ, що проектом передбачається закрита, розміщення проектованих 

кладовищ за межами територій населеного пункту. 

- Проведення екологічного моніторінгу земель за рівнем забруднення, 

аґрохімічними показниками, забруднення пестицидами, вожкими металами, 

тощо. 
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2.12. Модель перспективного розвитку села.                          

Рекомендації щодо встановлення режиму використання територій, 

визначених для майбутніх містобудівних потреб 

На схемі "Модель перспективного розвитку населеного пункту" 

відображені: 

- території навколо села; 

- головні напрямки подальшого планувального розвитку населеного 

пункту; 

- основні елементи планувального та транспортного каркаса, 

екологічної мережі; 

- населені пункти в системі розселення; 

- основні функціональні зони (сельбищні, сільськогосподарські, 

природно-ландшафтні, виробничі); 

- система громадських центрів. 

Модель розроблена з урахуванням усієї сукупності планувальних 

обмежень, властивостей і якостей  як села, так і прилеглої до нього території 

і не має визначених часових рамок реалізації. Вона покликана забезпечити 

сталий розвиток населеного пункту, його планувальної структури незалежно 

від важко прогнозованих інвестиційних процесів.  

У складі проекту рішення щодо подальшого розвитку території села 

зображені на графічних матеріалах аркушів: аркуш №1 "Схема розміщення 

населеного пункту в системі розселення" і аркуш №4 "Модель 

перспективного розвитку населеного пункту". На даних кресленнях 

відображено аналіз території, що знаходиться на момент проектування за 

межами сільської межі.  

Для поліпшення екологічного стану населеного пункту проектом 

пропонується створення об’їзної автомагістралі територіального значення 

для винесення існуючих магістралей Т1726 та Т1719. 

На перспективний розвиток села у напрямку автомагістралі Р-42 на 

територіях, що включені в межі села за Генеральним планом (139,1га), 

пропонується створити житловий район, що складається з 13 житлових 

кварталів садибної забудови, що мають впорядковану планувальну структуру 

та нормативне забезпечення закладами побутового обслуговування та 

рекреацією.  

Структурні елементи житлового середовища обмежені проектними 

сільськими вулицями. Також передбачені зелені смуги вздовж основних 

автомобільних магістралей. Умовами швидкого освоєння цих територій є 

будівництво транспортних зв`язків з місцями прикладання праці.  

На території в існуючих межах села, відокремленій проектною 

ділянкою автомагістралі територіального значення, на перспективу 
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пропонується створення житлового району (38,1га) з 5 житлових кварталів з 

нормативним забезпеченням закладами побутового обслуговування та 

рекреацією. 

Модель перспективного розвитку села дозволить закласти за 

розрахунковим етапом Генерального плану необхідну трансформацію 

територій в межах та навколо населеного пункту, що витікає з прийнятих 

пріоритетів їх розвитку та зарезервувати території для подальшого розвитку 

села Великі Сорочинці для покращення житлових умов населення. 

На кресленні "Модель перспективного розвитку населеного пункту" 

показана можливість розвитку не замкнутої (розкритої) планувальної 

структури, яка забезпечує динамічний розвиток села ймовірно строком від 30 

до 40 років. 

Розвиток промислових територій передбачений в межах найбільш 

насиченого промисловими об’єктами південного району для зменшення 

негативного впливу промислових підприємств на житлову забудову. Для 

цього пропонується створити відповідну транспортну інфраструктуру, 

необхідну для функціонування виробництва. 

 

2.13. Організаційні заходи із реалізації генерального плану 

 

1. Учасниками відносин в сфері дії Генерального плану є сільська рада, 

її виконавчий комітет, сільський голова, інші структурні підрозділи 

сільського виконкому та сільської ради, державний орган земельних 

ресурсів, інші зацікавлені місцеві органи виконавчої влади, фізичні та 

юридичні особи. 

2. З метою дотримання встановленого Генпланом, відповідно до 

законодавства, порядку забудови та іншого використання територій, окремих 

земельних ділянок  сільська рада: 

- розробляє та затверджує містобудівні програми; 

- в межах своїх повноважень, визначених законом, приймає рішення 

щодо відповідного використання певних земельних ділянок у випадках, 

визначених Генпланом; 

- виконує інші функції відповідно до законодавства. 

3. Виконавчий комітет сільської ради (за умови делегування 

повноважень сільською радою): 

- розробляє містобудівні програми згідно Генплану; 
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- забезпечує організацію виконання Генплану; 

- забезпечує контроль за виконанням Генплану; 

- готує та вносить на розгляд сільської ради проекти рішень з усіх 

питань, що передбачені Генпланом; 

- інформує населення про зміст, завдання і процедури виконання 

Генплану; 

- в межах компетенції здійснює розгляд спірних питань, що виникають 

під час виконання Генплану; 

4. Спеціалісти виконавчого комітету сільської ради з питань забудови 

територій: 

- здійснюють організаційне забезпечення виконання Генплану, 

координацію діяльності служб та органів виконавчої влади у сфері дії 

Генплану; 

- готують та надають за письмовим запитом фізичних, юридичних осіб 

інформацію про переважні, супутні і допустимі види забудови та іншого 

використання земельних ділянок, містобудівні умови і обмеження забудови 

земельних ділянок у кожній зоні; 

- надають висновки щодо необхідності спеціальних  погоджень; 

- готують висновки (комплексні висновки) щодо відповідності 

Генплану поданих намірів забудови для надання зацікавленим особам 

містобудівних умов та обмежень або відмови у їх наданні; 

- готують вихідні дані для проектування об'єктів містобудування; 

- проводять аналітичні роботи щодо спостереження (моніторингу) 

процесів забудови та землекористування, розвитку інженерно-технічної 

інфраструктури, екологічного стану тощо; 

- надають зацікавленим особам інформацію, яка міститься в Генплані 

та затвердженій містобудівній документації; 

- виконують інші обов'язки, пов'язані з дотриманням та реалізацією 

Генплану; 

- організовують підготовку пропозицій щодо внесення змін та 

доповнень Генплану; 

-  розглядають заяви на отримання необхідних погоджень на 

відхилення від вимог Генплану; 

-  розглядають містобудівну документацію та подає її для 

затвердження на сесії сільської ради; 
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-  розглядають інші питання щодо реалізації Генплану. 

5. Фізичні та юридичні особи: 

- при здійсненні містобудівної діяльності зобов'язані керуватися 

Генпланом та іншою затвердженою містобудівною документацією; 

- мають можливість у встановленому порядку одержувати інформацію 

про форми власності, допустимі види забудови та іншого використання 

земельних ділянок, єдині умови і обмеження забудови земельних ділянок, 

виконувати згідно цієї інформації передпроектні роботи (містобудівні 

розрахунки) та надавати їх в якості супроводжувальних матеріалів під час 

розгляду відповідних питань; 

- мають право вимагати від органів влади та інших фізичних і 

юридичних осіб додержання Генплану; 

- мають право інформувати органи місцевого самоврядування, органи 

влади, інших фізичних і юридичних осіб про порушення, виявлені під час 

реалізації Генплану. 
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Розділ 3. Основні показники генерального плану 

 
№  

з/п 
Показники 

Одиниця 

виміру 

Існуючий 

стан на 

2015р. 

Розрахунковий 

період 

     (2035р.) 

 

1 2 3 4 5 

1 Населення   тис. осіб. 3,4 3,4 

2 Територія в межах села, всього:  га 1548,0 1692,8 

2.1 у т.ч.: Житлової забудови:   --//-- 632,6 698,4 

         садибної  --//-- 631,7 697,5 

         багатоквартирної  --//-- 0,9 0,9 

2.2 Громадської забудови  --//-- 44,7 57,4 

2.3 Виробничої --//-- 69,0 90,6 

2.4 Комунально-складської  --//-- 0,2 9,0 

2.5 

 
Транспортної інфраструктури: --//-- 79,3 151,0 

   у т.ч.: вулично-дорожньої мережі  --//-- 79,1 142,5 

             транспортних об’єктів   0,2 8,5 

2.6 

2.7 
Інженерна інфраструктура --//-- 0,7 0,7 

Ландшафтно-рекреаційної та 

озелененої: 
--//-- 

163,5 272,2 

   у т.ч.: загального користування  --//-- 157,5 77,0 

              рекреаційного призначення  1,2 12,6 

              лісів --//-- 5,1 5,1 

              зелених насаджень спеціального  

             призначення 
--//-- 

- 174,2 

              пляжи --//-- - 3,3 

2.8 Водних поверхонь --//-- 37,0 38,0 

2.9 Сільськогосподарського використання  --//-- 498,9 358,2 

2.10 Кладовища --//-- 17,3 17,3 

2.11 Болота --//-- 4,8 - 

3 Житловий фонд, всього  

  
тис. м2 

квартир 

106,5 

1968 

132,0 

2234 

3.1 Розподіл житлового фонду по видах 

забудови:  
           садибна  

 

         --//-- 

 

105,2 

1964 

 

130,7 

2207 

 
            багатоквартирна  --//-- 

1,3 

27 

1,3 

27 

3.2 Середня забезпеченість населення 

загальною площею  

м2/чол. 

 
31,3 38,8 

3.3 Вибуття житлового фонду, всього:  тис. м2 - 1,3 

4 Нове житлове будівництво, всього тис. м2 

квартир  

 27,0 

270 

           садибне  --//-- 
 27,0 

270 

            Багатоквартирне 

 
--//-- 

 
- 
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1 2 3 4 5 

5 Сфера обслуговування:     

дитячі дошкільні заклади місць 57 110 

загальноосвітні школи --//-- 784 784 

лікарні ліжок 20 20 

поліклініки відвід./зміну 134 134 

пожежні депо 
об’єкт 

пож. авто. 

1 

1 

1 

2 

6 Вулично-дорожня мережа та транспорт 

6.1 Довжина вулиць і доріг, всього км 80,0 93,0 

 в т.ч.: головні вулиці  6,4 9,0 

основні житлові вулиці --//-- 6,8 21,6 

інші вулиці, проїзди --//-- 66,8 62,4 

6.2 Щільність вулиць і доріг, всього км/км2 5,4 6,0 

 в т.ч.: головні вулиці км/км2 0,43 0,58 

6.3 Довжина подвійного шляху ліній 

пасажирського транспорту, всього 
км  - 9,4 

у т. ч.: автобусу --//-- - 9,4 

6.5 Щільність мережі наземного 

пасажирського транспорту, загальна 
км/км2 - 0,6 

       у т. ч.: автобусу  - 0,6 

7 Інженерне обладнання:     

7.1 Водопостачання     

Сумарний відпуск води  м3/ добу 120 578 

Потужність головних споруд водопроводу  --//-- 2016 2016 

7.2 Каналізація     

Загальне надходження стічних вод  тис.м3/добу 120 578 

Сумарна потужність очисних споруд  --//-- - - 

7.3 Електропостачання  

Сумарне споживання електроенергії  
млн.кВтгод. 

на рік 

 3,23 

  

7.4 Теплопостачання     

Потужність централізованих джерел 

тепла, всього  

 

МВт 

- - 

 Подача тепла, всьго МВт  14,2 

7.5 Газопостачання     

Споживання газу, всього млн.м3/рік  10,3 

8. Інженерна підготовка та захист  

території 

 

 
  

Захист від підтоплення  км  370 

Протяжнісь захисних споруд м  70 

Берегоукріплення га  92 

Регулювання русел річок км  8,5 

Дощова каналізація км  2,3 

Очисні споруди дощової каналізації 

(безомаслоуловлювачі) 
од.  23 

9. Санітарне очищення території            1417 

Обсяги твердих побутових відходів тис. т/рік   

Сміттєпереробні підприємства  
одиниць 

 
- 

1 

Полігони  
тис.м3 

га 

47,9 

1,98 

47,9 

1,98 
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