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I. ВИХІДНІ ДАНІ ДЛЯ ПРОЕКТУВАННЯ 
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1. ВСТУП 
 
1.1. Відомості про організації, які є замовником та розробником генерального плану. 
Замовник генерального плану: Перегінська сільська рада, Рожнятівського району, Івано-
Франківської області. 
Адреса: 77662, Івано-Франківська обл., Рожнятівський р-н, смт Перегінське, вул. 
Сагайдачного, 26 
Розробник генерального плану: ФОП Микуляк О.В. 
Адреса: 76018, Івано-Франківська обл., місто Івано-Франківськ, вул. Військових ветеранів, 
буд.14 
Кваліфікаційний сертифікат на розроблення містобудівної документації, серія АА, № 002548. 
 
1.2. Законодавчі та нормативні підстави розроблення. 
Генеральний план розроблено на підставі Рішення сесії Перегінської сільської ради № 537-
45/2019 від 6 червня 2019 року 
Генеральний план розроблений у відповідності до норм ДБН Б.2.2-12 2019 Планування та 
забудова територій, ДБН Б.1.1-15-2012 «Склад та зміст генерального плану населеного 
пункту», Законів України «Про регулювання містобудівної діяльності», «Про основи 
містобудування», «Про генеральну схему планування території України», «Земельного 
Кодексу України».  
Генеральний план села Закерничне розробляється з метою визначення територіального 
розвитку на проектний період з урахуванням перспектив, обґрунтованих раціональним 
використанням територіальних та природних ресурсів, встановлення меж населеного пункту, 
а також з метою оптимальної функціональної організації поселення, яка має забезпечувати 
розвиток та реконструкцію сільського поселення, найкращі умови проживання та праці. 
 
Генеральний план села передбачає: 
- обґрунтування довгострокової стратегії планування та забудови території населеного 
пункту; 
- визначення основних напрямків і тенденцій територіального розвитку села, його 
функціонального зонування, інженерної інфраструктури, вулично-дорожньої мережі; 
- визначення територіальних ресурсів для житлової та громадської забудови в межах села та 
надання пропозиції щодо їх раціонального використання; 
- надання пропозицій щодо розвитку системи культурно-побутового обслуговування; 
- визначення напрямків розвитку промислово-виробничого комплексу та можливості 
освоєння земель промислових підприємств, що нераціонально використовуються для потреб 
села; 
- надання  пропозицій  щодо  реконструкції  сельбищних  та виробничих територій села; 
- визначення майбутніх потреб переважних напрямів використання території; 
- урахування державних, громадських і приватних інтересів під час планування забудови та 
іншого використання територій; 
- обґрунтування зміни межі населеного пункту, черговості й пріоритетності забудови та 
іншого використання територій; 
- визначення меж функціональних зон, пріоритетних та допустимих видів використання і 
забудови територій; 
- формування планувальної структури та просторової композиції забудови населеного 
пункту; 
- оцінку загального стану населеного пункту основних факторів його формування, 
визначення, містобудівних заходів щодо поліпшення екологічного та санітарно-гігієнічного 
стану; 
- визначення територій, що мають будівельні, санітарно-гігієнічні, природоохоронні та інші 
обмеження їх використання; 



- визначення етапів і механізмів забезпечення реалізації, терміну дії генерального плану, 
перелік раніше прийнятих рішень, що втрачають чинність і тих, до яких необхідно внести 
відповідні зміни. 
 
Вимоги Постанови Кабінету Міністрів України від 04.06.2003р. №863 «Про затвердження 
Програми забезпечення безперешкодного доступу людей з обмеженими фізичними 
можливостями до об’єктів житлового та громадського призначення» повинні обов’язково 
виконуватись на наступних, більш детальних стадіях проектування конкретного об’єкту 
містобудування. 
 
Генеральний план розроблений на розрахунковий термін до 2039 року.  
В складі генерального плану с. Закерничне  визначено І чергу будівництва з деталізацією 
заходів реалізації генплану на 2026 рік 
 
Термін дії генерального плану – безстроковий. 
На період після розрахункового терміну – територіального розвитку села не передбачено. 
 
1.3. Джерела вихідних даних. 
Вихідні дані отримані:  
- від замовника в ході проектування - заповнені анкети розробника генерального плану, копії 
рішень сільської ради, матеріали землевпорядної документації. 
- від районного відділу архітектури та містобудування – вимоги щодо врахування державних 
інтересів під час планування і забудови с. Заерничне, Рожнятівського району, раніше 
розроблена містобудівельна документація;  
- від інженерних служб району – нанесені на матеріалах виконавця траси інженерних мереж. 
- від обласної державної адміністрації  - сема планування території Івано-Франківської 
області; 
- з відповідних державних порталів – відкриті дані; 
 
1.4. Топографо-геодезична основа. 
В якості топогеодезичної основи прийнята топографічна основа М1:2000, надана замовником 
в електронному варіанті.  
Топогеодезична основа виконав у 2019 році  ФОП Керкер Віталій Борисович. 
Топогеодезична основа не містить інформації, що становить службову інформацію. Існуюча 
межа села, межі земельних ділянок  нанесена по відповідних координатах.  
 
При розробленні генерального плану були враховані наступні документи, зокрема такі, як:  
- схема планування Івано-Франківської області, розроблена ДП "Український державний 
науково-дослідний інститут проектування міст "ДІПРОМІСТО" імені Ю.М.Білоконя 
- матеріали анкетного і натурного обстежень, проведених ФОП Микуляк О.В. 
- діючий генеральний план с. Закерничне 
- публічна кадастрова карта 
- довідки, надані Перегінською сільською радою 
 
  



2. АНАЛІТИЧНА ЧАСТИНА. 
2.1. Характеристика географічного розташування населеного пункту, його 
адміністративний статус, відомості про площу території та чисельність населення, 
місце в системі розселення. 
Рожнятівський район розташований у південно-західній частині області, у басейні річки 
Лімниця та її приток. Межує з Долинським, Калуським та Богородчанським районами Івано-
Франківської області. По гірському хребту південно-західної сторони — із Закарпатською 
областю.  
 

 

Рис. 1 – Схема Рожнятівського району, Івано-Франківської області 
 
Безпосередніми сусідами Закерничного є смт. Перегінське з північного сходу та села Сливки 
і Ясень з південного сходу. Село є кінцевим у дорожній інфраструктурі Рожнятівського 
району. 
 
Відстані від Закерничного до найближчих населених пунктів: 
 

• м. Івано-Франківськ — 75 км; 



• смт Рожнятів — 20 км; 
• смт Перегінське — 5 км; 
• с. Небилів — 6 км; 
• с. Ясень — 3,2 км; 
• с. Сливки — 1,6 км. 

 
Село з північного заходу оточує гірський масив — Північні Ґорґани.  Протилежний бік села 
омиває річка Лімниця 
 
 
Перегінсько сільська рада розташована на захід від обласного центру – міста Івано-
Франківськ та на півдні від районного центру – селища міського типу Рожнятів. Село 
знаходиться на віддалі від магістральних шляхів, з районним центром з’єднується дорогою 
місцевого значення. Основна транспортна артерія перебуває в поганому стані. 
 
Площа в існуючих межах населеного пункту складає 362,2 га. Чисельність населення с. 
Закерничне становить 1121 особи.  
 
Село входить в склад Перегінської селищної ради. Селищній раді підпорядковані населені 
пункти: 

• смт Перегінське 
• с. Закерничне 

 
Транспортне сполучення з обласним центром забезпечується регіональною автомобільною 
дорогою Р-21 Долина — Міжгір’я — Хуст. Проходить територією Івано – Франківської та 
Закарпатської обсластей. 
В системі розселення село Закерничне  тяжіє до районного центру – смт Рожнятів. 
 
Коротка історична довідка. 
 
Очевидно, що назва села зазначає певну територію, що знаходиться за криницею. Проте, 
вдалось з‘ясувати, з чим саме це пов‘язана одна з найстаріших на сьогодні криниць села. 
Найбільш вірогідний переказ стосується Ангелівської домни — металоплавильної печі в 
урочищі Ангелові, що діяла на межі XVIII—XIX ст. У період розвитку ринкових відносин на 
Галичині, залізоробні промисли перетворилися на великі мануфактури і стали 
підприємствами. Однією з таких була доменна піч в урочищі Ангелові, розташованому між 
селами Ясенем та Гриньковом. Вона належала до греко-католицької консисторії у Львові. 
Будівництво почав Антін Ангелович (1756—1818) — галицький митрополит, церковний та 
громадський діяч, іменем якого і названо урочище. Крім власної залізної руди, на 
виробництві використовували ресурси, видобуті в Перегінському. Люди, які займалися 
їхньою доставкою, вочевидь проїжджали через територію сучасного Закерничного. Біля 
однієї криниці вони зупинялись втамувати спрагу і орієнтувались, скільки залишилось 
шляху. Повертаючись, казали: «Переїхали за керницю і вже Перегінськ видно». Згодом поле 
біля цієї криниці почали називати Закерничним (за місцевим діалектом «керниця» — 
криниця). Крім того, орні землі і сінокоси на території сучасного Закерничного були 
власністю перегінців, які приходили працювати на поля «за керницю», що є ще одним 
поясненням. 
 
Існує проблема варіативності назви села. Серед самих селян побутують п‘ять варіантів: 
Закерничне, Закреничне, Закирничне, Закриничне, Закерничний. Це зумовлено 
особливостями бойківського діалекту. Оскільки в літературній українській мові вживається 
слово «криниця», то достовірним варто було б вважати варіант Закриничне. Він і 
використовувався в адміністративних документах до 1991 року. Однак, через те, що в цій 
місцевості побутують діалектизми керниця, крениця, і кирниця, назви Закерничне, 



Закреничне і Закирничне витіснили літературний варіант. Визначати їх правильність чи 
неправильність не варто, бо вони вже прижилися у мовленні селян. Тому зараз село 
називається Закерничним. Ця назва і фігурує в сучасній офіційній документації.[1] 
 
 
Землі сучасного Закерничного належали перегінським господарям, тому безсумнівно 
першими його жителями були уродженці Перегінського. З огляду на зібрані факти, 
найпершим відомим з них був Матвій Семко, який міг поселитися тут приблизно у 1860-их 
р.р. Чітким підтвердженням цьому є архівні документи: 1865 року зі згадкою про Матвія 
Семка (І коліно) та договори купівлі-продажу землі, що датуються 1888, 1894, 1903, 1910, 
1912 роками, де фігурує його син Андрій Семко (ІІ коліно), що придбав тут чимало земель 
для своїх малолітніх дітей. Це вказує на те, що родина вже осіла на цій території. Крім того, 
саме маєтки Матвія та його синів згодом знаходились найближче до криниці, яка фігурує в 
історії походження назви села і збереглась досі. А місцевість, де знаходилась перша хата 
Матвія, зараз називається урочищем Хатище. 
 
Важливо зазначити, що існує кілька родів Семків, не пов‘язаних між собою, що в свій час 
оселились у Закерничному: Матвія, Михайла, Василя, Петра та інших. Відомо, що 
наприкінці ХІХ сторіччя в селі було сім родів: чотири роди Семків та роди Скрипок, Лесюків 
і Куликів. Згодом поселились Чічаки, Халуси та Черпаки. Пізніше, діти з цих родів 
одружувались, у тому числі, і з жителями сусідніх сіл, створючи нові сім‘ї. Так, у 20-их 
роках ХХ сторіччя у Закерничному з‘явились родини Сеничів, Стурків, Люльчаків, Дубеїв, 
Андрішаків, Горблянських. 
 
Вже в 40-их роках ХХ сторіччя в Закерничному проживало близько сорока сімей. З них 
розрослось сучасне село[1]. 
 
У складі Австро-Угорської імперії та Польської республіки 
 
Період приналежності території Рожнятівського району, і Закерничного в тому числі, до 
складу Австро-Угорської імперії та Польської республіки відзначився помітним розвитком 
інфраструктури. Це було зумовлено масштабними лісозаготівельними роботами, що в свою 
чергу були спричинені демографічним ростом та потребою у розширенні посівних площ. 
Найбільше деревини заготовляли приватні фірми. Її від весни до осені сплавляли плотами 
Лімницею, що руйнувало береги річки. Тому влада обмежила обсяги сплавів. Щоб розв‘язати 
проблему транспортування деревини, було вирішено будувати вузькоколійку. Процес 
фінансували лісозаготівельні компанії, зокрема, «Польсько- швейцарська лісова 
промисловість Йосифа Ґлезінґера», про масштабний вклад якої в розвиток інфраструктури 
Галичини не можливо не згадати. 1927 року було збудовано вузькоколійку на с. Осмолоду 
Рожнятівського району, 1933-го — на с. Пороги Богородчанського району, а розвилка колій 
знаходилась в Закерничному. З 30-х років ХХ сторіччя колія протяжністю 106 км стала 
власністю Галицької митрополії. 
 
Ця ж компанія збудувала й міст «Ферма Журавського» через річку Лімницю з 
c.Закерничного до с. Сливок, що забезпечувало зв‘язок між населеними пунктами. 
Залізничний міст відігравав надважливу роль у сполученні села як з обласним центром, так і 
зі Сливківською школою, де навчалось дитяче населення Закерничного. Міст було 
пошкоджено під час повеней 1969-го та 1980-го років і повністю зруйновано повінню 2008 
року. Для Закерничного значення вузькоколійки неможливо переоцінити. Через село 
проходив залізничний шлях, що забезпечував населення транспортом і робочими місцями на 
самій залізниці та в лісовій промисловості. 
 
Старше покоління селян досі живе за так званим «старим часом» — на годину ранішим за 
київський час — тобто так само, як жили під час польської влади в Галичині, або ж за часом 



теперішньої Польщі. І, враховуючи те, що Україна навесні переводить годинники на годину 
вперед, з березня до листопада «старий час» від київського відрізняється на дві години. 
Навіть при оголошенні розпорядку богослужінь в храмі для уникнення непорозумінь 
вказують: за «старим» чи «київським» часом. Ті, хто користується «старою годиною», 
пояснюють це тим, що цей час краще відповідає природним явищам доби.[1] 
Друга світова війна. Підпілля та діяльність УПА 
 
Друга світова війна була особливо складною для мешканців Галичини через те, що кожна 
сім‘я страждала від трьох сторін, що ворогували між собою на цій території.  
 
Непростою була доля закерничанської сім'ї Мельників. Четверо старших синів вступили до 
лав повстанців і троє з них загинули від рук НКВС в смт. Перегінському та с. Суходолі 
Рожнятівського району. 1947 року батька з матір'ю та молодших дітей вивезли із 
Закерничного в Карагандинську область Казахської РСР. 1962 року батько там і помер. Їхня 
хата стала приміщенням для першої в історії Закерничного початкової школи. Сім'ю Олексія 
Семка з дітьми в липні 1950 року виселили до Сибіру через зв'язок сина Костянтина з УПА. 
На засланні в Хабаровському краї вони проживали протягом 11-ти років. 
 
10.11.1950 р. біля села під час військово-чекістської операції із розшуку Крайового 
провідника ОУН Карпатського Краю Степана Слободяна «Єфрема» загинула група 
повстанців на чолі з Дмитром Юрківом (псевдо «Пісня», «Перемога») — провідником 
Перегінського районного проводу ОУН в 1948—1950 рр. і технічним референтом 
референтури пропаганди Калуського надрайонного проводу ОУН, на цьому місці встановили 
12 серпня 2013 року березовий хрест[5]. 
 
Загиблі вояки Радянської армії із Закерничного: 
 
    Мирон Іванович Кулик, 1912 р.н.; 
    Степан Петрович Семко, 1913 р.н.; 
    Володимир Йосипович Кулик, 1925 р.н. 
 
Вояки УПА із Закерничного: 
 
    Федір Черпак (1903—1978); 
    Леон Мельник (1914—1945); 
    Василь Мельник (1919—1945); 
    Савелій Люльчак (1920—1990); 
    Федір Мельник (1922—1945); 
    Степан Семко (1923—1943); 
    Ярослав Андрішак (1924—2011); 
    Костянтин Семко (1924—2009); 
    Павліна Семко (1927—2010); 
    Степан Стурко (1927—1990); 
    Дмитро Мельник (невідомо-1988).[1] 
 
Становлення села у період СРСР 
 
Ніщо не спричинило такий фатальний розрив у світоглядах поколінь українців, як існування 
протягом двох третин сторіччя Союзу Радянських Соціалістичних Республік і згодом 
здобуття Україною незалежності. Радянський період був неоднозначний і неодноплановий. 
Після складних повоєнних років було зроблено певні кроки в розвитку освіти, медицини, 
економіки та сільського господарства. Водночас, характерними рисами новоутвореної 
культури були її всеосяжна ідеологізація, нав‘язування штучних цінностей, розвивалось 
упередження до капіталістичного світу. На противагу цьому утверджувалась ідея побудови 



комуністичного суспільства братніх народів з його основними філософськими засадами — 
колективізмом і атеїзмом. Таким чином всіма силами викорінювалась українська 
ідентичність. 
 
Основною формою колективізації у сільській місцевості було створення великих 
колективних господарств, які базувались на ідеї рівності і розкуркулення. Це дозволяло 
також одержати майже задарма значну кількість продовольства для держави. Та 
колективізація в західних областях УРСР відбувалась примусово і без врахування специфіки 
краю. 
 
1952 року у Перегінському було створено артіль «Більшовик», згодом об‘єднану з колгоспом 
села Вільхівки і артілями сіл Небилова, Слободи-Небилівської, Рошнятого. Приєднано було 
й Закерничне. Так утворено єдиний колгосп «Більшовик» з правлінням у Перегінському. В 
часи «Перебудови», наприкінці 80-их, його було переформовано в акціонерну спілку 
«Прикарпаття». Правління спілки сприяло виділенню фінансової допомоги, столярів та лінії 
пилорами на будівництво храму Преображення Господнього в Закерничному. У колгоспі 
працювало 4 бригади робітників. Закерничне входило у склад другої бригади разом з 
частиною Перегінського — Радовою. За цим господарством було закріплено 1573 га орної 
землі, 1384 га сінокосів та 2260 га лісів.[1] 
 
 
2.2. Оцінка реалізації попереднього генерального плану, характеристика стану 
території населеного пункту та існуючих проблем та її використання. 
 
Для села Закерничне затверджений генеральний план виконаний Івано-Франківською філією 
УРСР ДІПРОМІСТ. Діючий генплан передбачає формування житлового фону за рахунок 
влаштування нових вулиць  паралельно існуючих, збереження та розвиток соціально-
побутової інфраструктури. Але наразі Генеральний план не відповідає вимогам розвитку 
населеного пункту. Частина ділянок з житловою забудовою знаходяться поза проектними 
межами генплану. А фактичні межі села ширші аніж заплановані. Таким чином значна 
територія населеного пункту не має визначених планувальних обмежень та стратегії 
розвитку. Крім того, дотримання проектної планувальної структури затрудняється існуючим 
поділом земельних ділянок. У ряді випадків земельний кадастр принципово суперечить 
генеральному плану, що створює додаткові труднощі для нової забудови та реконструкції. 
Таким чином село потребує розроблення нового Генерального плану з причин його 
застарілості та невідповідності сучасному стану та динаміці розвитку населеного пункту. 
 
Село має сформований громадський центр, що включає клуб, церкву, магазини, заклади 
громадського харчування та інші елементи соціально-побутової інфраструктури. 
Громадський центр знаходиться у географічному центрі села та задовільній  доступності для 
більшості мешканців. Спортивна зона зі стадіоном розташована на деякій відстані від інших 
закладів. Склад територій громадського центру задовольняє потребам розвитку соціально-
побутової інфраструктури, але з розширенням села порушуються нормативні радіуси 
доступності.  
 
Житлова забудова в селі – капітальна, одно- та двохповерхова та дуже щільна. Забудова 
ведеться вздовж головної вулиці та відгалужень від неї. Планувальна структура села задана 
розібраної вузькоколійкою. Просторовий розвиток Закерничного обмежений зі однієї 
сторони складним гірським рельєфом, а з іншою – річкою Лімницею. Між цими природніми 
перешкодами для будівництва утворилась рівна територія сприятлива для розвитку села. 
 
Нова забудова села відрізняється від старої та здебільшого ведеться на територіях в 
південній  стороні села вздовж існуючих вулиць. Як правило, ділянки нової забудови 



відповідають вимогам будівельних норм, але вільні ділянки вздовж існуючих вулиць 
вичерпуються. 
 
В північній  частиін села знаходиться діючий цвинтар. Неподалік розміщена сучасний 
церковний комплекс. 
 
Система зелених насаджень загального користування не сформована. Благоустрій 
підтримується частково та не є достатнім. 
 
Село газифіковане, телефонізоване та електрифіковане. 
 
Вдовж річки Лімниця в північній стороні розміщені два підприємства з деревообробки. Їх 
території частково потрапляють в прибережно-захисну смугу заповідної річки. Нормативні 
відстані до садибної території витримані частково. 
 
Поряд з кладовищем є території, що сприятливі з точки зору залучення інвестицій у 
виробництво. 
 
Територія сільради має перспективи розвитку туристичної галузі. Зважаючи на хороший 
екологічний стан, трудові та природні ресурси, ця галузь економіки є перспективною для 
місцевості. 
 
В селі існує проблема з централізованим забезпеченням води. 
Як наслідок розвитку населеного пункту с.Закерничне  має такі основні проблеми 
використання територій: 
 
1. Відсутня стратегія розвитку поза межами діючого Генерального плану 
2. Відсутність центральних мереж водопроводу та водовідведення. 
3. Невиконання нормативних радіусів доступності соціально-побутової інфраструктури. 
4. Території деревообробних підприємств порушують екологічні норми. 
 
2.3. Аналіз зовнішніх та внутрішніх факторів, що визначають конкурентні переваги та 
обмеження розвитку населеного пункту. 
Зовнішніми факторами, що визначають переваги для розвитку села є: 
- високий рекреаційний потенціал регіону; 
-          наявність вільних територій для розвитку інвестиційних проектів; 
- можливість інженерного забезпечення територій; 
Внутрішніми факторами що визначають переваги для розвитку села є: 
- наявність трудових кадрів; 
-          сформований громадський центр; 
До зовнішніх факторів, що визначають обмеження для розвитку села можна віднести: 
- віддаленість районного центру; 
- незадовільне транспортне сполучення; 
До внутрішніх факторів, що визначають обмеження для розвитку села можна віднести: 
- відсутність централізованих систем водопостачання та водовідведення; 
- порушення радіусів доступності до об’єктів соціально-побутової інфраструктури; 
- застарілий Генеральний план; 
- складний рельєф, що обмежує просторовий розвиток села; 
- cанітарно-захисна зона кладовища; 
 
2.4. Характеристика структури та обсягів існуючого житлового фонду, об’єктів 
обслуговування, перелік об’єктів господарського комплексу, інженерно-транспортної 
інфраструктури, інженерної підготовки і благоустрою, захисту території від 
небезпечних природніх та техногенних процесів; 



 
2.4-1 Житловий фонд. 
 
Житлова забудова здебільшого цегляна, одно- та двохповерхова. Житловий фонд 
представлений щільно розміщеною садибною забудовою та малоповерховим 
багатоквартирним будинком. На присадибних ділянках знаходяться господарчі будівлі. 
Впритул до садибної забудови розміщені сільськогосподарські землі. Середня площа 
садибних будинків – 150 кв.м. 
 
Стан житлового фонду відповідно: 
  

Тип забудови Кількість  
будинків 

Тис. м2 заг. 
площі будинків 

Житлова 
садибна 251 37,65* 

Багатоквартирна 
забудова - - 

 
 *розрахункове значення 
 
2.4-2 Система обслуговування. 
На проектованій території села, що розглядається функціонують наступн об’єкти культурно-
побутового обслуговування: адмінбудівля сільської ради, Закерничанська загальноосвітня 
школа І-ІІ ступенів, клуб, медпункт, бібіліотека, підприємства торгівлі та харчування, церква 
“Cвятого преображенія Господня”. 
 
Характеристика сучасної мережі культурно-побутового обслуговування населення с. 
Звкерничне наводиться нижче в таблиці. 
 
Сучасна забезпеченість установами та підприємствами. 
 

№ 
п/п 

  

Назва установ 
та підприємств 
обслуговування О

ди
ни

ця
 

ви
м

ір
у 

  

На
яв

ні
ст

ь 
вс

ьо
го

 
  

Примітки 

1 2 3 5 6 

1.                   Дитячі дошкільні 
установи місць -  

2.                   Школа І-ІІ ступенів учнів 200 117 учнів 
41 працюючих 

3.                   Народний дім місць 200  2 працюючих 
4.                   Сільська бібліотека м² 1  1 працююча/ий 

5.                   Лікарська 
амбулаторія закладів 1  3 працюючих 

6. Футбольний стадіон закладів 1 
Футбольний клуб 
«Закерничне-
Ялинка» 



7.                   
Магазини 
продовольчих 
товарів. 

закладів 4   

8. Магизини-кафе. закладів 2  

9.               
Підприємства 
громадського 
харчування  

закладів 1   

10.               
Кладовище 
традиційного 
поховання 

га 1,02  

 
В селі діє Закерничанськазагальноосвітня школа І-ІІ ступенів. Будівля школи знаходиться за 
адресою вул. Українська, 13А. В школі викладають українською мовою, з іноземних мов 
вивчають англійську та німецьку. 
 
Відомості по Закерничанській загальноосвітній школі I-II ст: 
 

 
Розподіл учнів 

Зага
лом 

1 
клас 

2 
клас 

3 
клас 

4 
клас 

5 
клас 

6 
клас 

7 
клас 

8 
клас 

9 
клас 

10 
клас 

11 
клас 

Кількість 
класів 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Наповнюван
ість класів 117 17 6 9 15 12 12 - - - - - 

 
Характеристики приміщення 
 
Характеристика Опис 
Кількість поверхів в основній будівлі  2 
Кількість класних кімнат  23 
Кабінети інформатики  1 
Кабінети фізики  1 
Кабінети хімії  1 
Кабінети іноземної мови  1 
Робочі місця з комп'ютером  3 
Фізкультурна зала  наявна 
Басейн  відсутній 
Їдальня  наявна 
Водогін  наявний 
Опалення  Наявне 
Каналізація  наявна 

 
 
2.4-3 Виробничо-господарський комплекс. 
Виробничий комплекс в селі представлений деревообробними підприємствами. Село оточене 
лісами та присутні підходящі для вантажного сполучення дороги. 
 
Території підприємств частково потрапляють в межі заказника місцевого значення “Ріка 
Лімниця” та прибережно-захисну смугу річки Лімниці. В силу складного рельєфу та 
поганого стану доріг, розвиток багатьох галузів виробництва обмежений. 
 



2.4-4 Інженерно-транспортна інфраструктура. 
Інженерно-транспортна інфраструктура в селі розвинута недостатньо добре. Централізоване 
водопостачання наявне в громадських будівлях. Житлова забудова забезпечується водою  з 
індивідуальних джерел. Центральне каналізування житлової забудови не здійснюється. 
Забезпечення села електрикою відбувається за допомогою повітряних ЛЕП потужністю 10кВ 
та рядом відповідних трансформаторів. 
Село газифіковане. По території Закерничного проведений газопровід середнього тиску, 
точки підключення користувачів обладнані редукторами. 
В селі є стільниковий зв’язок та доступ до мережі Інтернет. 
Існуючий стан інженерного обладнання наведений у відповідному розділі записки.  
 
Вулиці села мають тверде покриття, але не мають асфальту. Лише дороги, що ведуть в поля 
мають проїзні частини з ґрунтовим покриттям. Частий проїзд лісовозів вулицями села 
швидко руйнує покриття. Реконструкція та нове будівництво доріг повинні здійснюватися, 
щодо покращення технічного стану та параметрів вулиць та доріг і влаштування 
нормативних поперечних профілів, як в житлових кварталах, так і поза них.  
 
Село має автобусне сполучення з обласним центром. Автобус Івано-Франківськ - Закерничне 
ходить раз на день по буднях. Біля центральної частини облаштована автобусна зупинка. 
 
Через село проходила вузькоколійка Креховичі – Рожнятів – Перегінське – Осмолода – 
Бруштури довжиною 60 км. Відкриття якої відбулось 1909 році. 
 
Наразі вузькоколійка розібрана, але залишився транспортний коридор для неї з відступами 
20 метрів до житлових будинків. Періодично виділяються кошти та залучаються громадські 
організації до відновлення залізниці.  
 
Як приклад, була відновлена Вигодська вузькоколійка коштом лісопереробного 
підприємства. Зараз вона використовується не лише для вантажних перевезень, але і як 
туристична принада. Що приваблює інвесторів вкладати в туристичну інфраструктуру 
регіону. 
 

 
Фото. Продовження залізниці в Осмолоді. 2003 рік. 



 
Рис.Схема залізниць 
 
2.4-5 Інженерна підготовка і благоустрій, захист території від небезпечних природніх та 
техногенних процесів. 
Дощова каналізація на території села відсутня. 
В межах села зелені насадження загального користування представлені озелененням вздовж 
струмків, у ярах, біля школи та церкви в центральній частині села.  
Крізь низини села прохядять численні струмки, що під час повені виходять з берегів та 
частково затоплюють вулиці. 
 
Найближча пожежно-рятувальна частина знаходиться у м.Вигода (33,2 км, 1год27 хв)  
 



 

Рис. 2 – Доступність підрозділів МНС відносно с.Закерничне (http://okc.ho.ua/) 
 
2.5. Аналіз відомостей про стан навколишнього природного середовища. 
 
Клімат. 
Клімат передгірської частини Рожнятівського району помірно континентальний, надмірно 
зволожений, прохолодний влітку та м'який взимку. Середня тривалість безморозного періоду 
155—160 днів, вегетаційного — 205—215 днів. Весняні приморозки припиняються в 
середньому в третій декаді квітня. Осінні приморозки настають в третій декаді вересня. 
Відповідно    до    довідки Івано-Франківського    обласного    центру    з гідрометеорології  
ДСНС  України  від 29.10.2019р.  No 517/27.04-М-52  в с.Закерничне Рожнятівського  району  
Івано-Франківської  області  спостереження не проводяться. За даними спостережень 
найближчої метеорологічної станції м.Долина, дані якої є характерними і для с.Закерничне, 
кліматичні характеристикинаступні: 
1. Коефіцієнт стратифікації атмосфери, А –200 ; 
2. Середньорічна температура повітря –плюс 6,90 0С; 
3. Абсолютний мінімум температури повітря-мінус 26,70С; 
4. Середня температура повітря найбільш холодного місяця (січень) -3,80С;  
5. Середня (із абсолютних мінімумів) мінімальна температура повітря (січень) –мінус 
17,10С; 
6. Абсолютний максимум температури повітря –плюс 36,5 спостерігався20 серпня 1946 року; 
7. Середня  температура  повітря  найбільш теплого  місяця  (липень)  –плюс 16,30С; 
8. Середня  (із  абсолютних максимумів)  максимальна  температура  повітря(липень)  -плюс 
29,40С; 
9. Кількість опадів за рік–931мм; 
10. Добовий максимум опадів –173 мм; 
11. Середньомісячна відносна вологість повітря найбільш холодного місяця–(січень) -75%:; 
12. Середньомісячна  відносна  вологість  повітря  найбільш  теплого  місяця –(липень) -
77%:; 
 
Флора та фауна 
Ліси займають значну частину території сільсьокої ради. Організацією проведення рубок 
головного користування, санітарних рубок займається ДП «Осмолодське лісове 
господарство».і 



 

Рис. 3 – Схема територіального розміщення держлісгоспів Івано-Франківської області 
 
Рожнятівський    район    знаходиться в    Передкарпатській    зоні середньоєвропейської  
широколистяної  лісової  та  ялицевої  провінції  ялиново-букової зони.  В  загальній  площі  
лісів  переважають  ялина,  ялиця,  бук,  береза, вільха,  явір,  ясен  тощо.  Бук  формує  тут  
одноярусні  і  багатоярусні  лісостани,  в яких лише поодиноко зустрічаються інші види 
дерев. Зрідка трапляються ліщина звичайна,  бузина  чорна,  жимолость  пухнаста,  ожина  
лісова.  Трав’яний  покрив представлений  наступними  видами:  маренка  запашна,  зубниця  
залозиста,  осокаволохата, переліска багаторічна, живокіст серцевидний, яглиця, чорниця 
тощо. На ділянці  планованого  проведення  будівництвавідсутні  об’єкти  природно-
заповідного   фонду.   Територія   відноситься   до   Карпатського   гірського 
зоогеографічного  округу,  який  є  складовою  частиною  Західноєвропейської провінції    
Європейсько-ОбськоїпідобластіПалеарктики.    Ландшафтнофауністичний  комплекс  
перехідний  від  передгірного  до  гірсько-лісового.  В цілому, в водоймах та на суші 
постійно або тимчасово мешкають близько десяти видів  риб,  земноводних,  плазунів,  
декілька  десятків  видів  птахів  та  ссавців. Плазуни  і  земноводні  на  даній  території  
представлені  наступними  видами: веретельниця,  звичайний  вуж,  мідянка,  звичайна  
гадюка  та  деякі  види  ящірок. Серед земноводних можна відмітити карпатського тритона та 
декілька видів жаб. Фауна  наземних  молюсків  також  представлена  десятками  видів.  
Досить різноманітний  видовий  склад  на  даній  ділянці  і  орнітофауни.  Серед  її 
представників можна зустріти горобців, ворон, сорок, сов, зозуль, денних хижаків, дрімлюг,  
сиворакш,  дятлів  та  численні  види  горобиних.  В  букових  лісах  є  такі види  птахів:  



довгохвоста  синиця,  біла  плиска,  малинівка,  чорний  та  співочий дрозди,   жовтобровий   
вівчарик.   Серед   ссавців   можна   відмітити   таких представників:  заєць,  польовка,  
косуля,  дикий  кабан,  лисиця,  ласка.  Теріофауна даної території містить ряд представників 
комахоїдних та рукокрилих (кріт, їжак, кажан, лісовий нетопир). 
 
Природньо-заповідний фонд 
Через територію населеного пункту проходить річка Лімниця, що є частиною ландшафтного 
заказнику місцевого значення. Площа заказника –2440 га. Річка Лімниця – джерело чистої 
води, має сприятливі умови для життя, нересту і розвитку цінних видів риб. 
Геологічна будова, рельєф та корисні копалини 
Територія  Рожнятівського  району  знаходиться  в  західній  частині  Івано-Франківської  
області,  що  входить  до  складу  двох  великих  геоструктурних одиниць:  Карпатської  
геосинклінальної  області  і  південно-західної  окраїни Руської   платформи   (Волино-
Подільська   плита).   У   межах   Карпатської геосинклінальної області виділяються дві 
основні одиниці: Карпатська складчаста область і Передкарпатський крайовий прогин. В 
адміністративно-територіальному відношенні район планованого проведення робіт 
знаходиться в с. Закерничне  в урочищіЗакути Рожнятівського   р-ну   ІваноФранківської   
області.   В геоморфологічному  відношенні  ділянка  вишукувань  розташована  в  межах 
Рожнятівського  підрайону  Калуської  низовини  та  займає  першу  надзаплавну терасу 
річки Лімниця. 
 
Водні ресурси 
Через село протікають численні струмки. Витоки знаходяться на горі і протікають вздовж 
всього села з заходу на схід. Впадають в річку Лімниця на межі населеного пункту.  
Лімниця стікає з північних схилів г.Буштул, витоки її починаються на висоті близько 1150 м. 
За довжиною — це найбільша ріка (122 км) з карпатських приток р.Дністер після р.Стрий. 
Площа водозбору – 1430 км , а густота річкової мережі – 1,2 км/км. Верхів’я Лімниці 
розташоване в одному з найвищих районів Горган – хребті Яйко-Молода (1600-1752 м). Тут 
вона має сильно розгалужену мережу приток – Молода, Мшана, Дарів, Петрос та інші. 
Найвищим населеним пунктом долини Лімниці є с.Осмолода (717 м н.р.м.), яке розташоване 
біля місця впадіння в ріку притоки – р.Молода. До Закерничнго Лімниця тече в північно-
східному напрямку, тобто впоперек карпатських хребтів. Тут її долина порівняно вузька, 
береги обривисті, вкриті лісами. В районі с.Закерничне правий берег невисокий і майже 
безлісий. Вздовж села ріка повертає на північ, і в такому напрямку тече до виходу її у 
Передкарпаття біля смт. Рожнятів.  
Русло ріки розбивається на ряд рукавів, дно кам’янисте.  
Лімниця збирає води з найвищих гір, де річна сума атмосферних опадів понад 1000 мм, тому 
вона відрізняється багатоводністю, як влітку від дощів, так і навесні від танення снігу, що 
часто приводить до великих паводків. 
 



 
Фото. Річка Лімниця 
 
На захід від села знаходиться водоспад Скрупнтар. Загальна висота перепаду води — 8-9 м. 
Водоспад розташований на невеликому маловодному потоці, в місці, де потік перетинає 
урвище флішового типу. Водоспад особливо мальовничий після рясних дощів або в морозні 
зими, коли водні струмені замерзають, утворюючи крижані сталактити. В посушливу пору 
вода у водоспаді майже відсутня.  
 
Санітарний та екологічний стан території села. 
В цілому санітарний та екологічний стан території с. Закерничне є сприятливий. Відсутність 
значного шкідливого виробництва та сприятливий вплив гірських районів Карпат, що 
знаходяться поряд, створюють підґрунтя для розвитку курортного комплексу села. 
Ситуацію погіршує відсутність централізованого збору каналізаційних скидів. Частина садиб 
скидує неочищену воду в струмки, що впадаються в річку Лімницю. 
Діючі лісопереробні підприємства знаходяться в безпосередній близькості до садибної 
забудови. Що погіршує якість життя мешканців цих територій. 
 
2.6. Аналіз ресурсного потенціалу, тенденцій розвитку населеного пункту та прилеглих 
територій. 
Ресурсний потенціал – це сукупність засобів, можливостей, запасів, використання яких 
дозволяє досягнути економічного ефекту.  
Економічні ресурси – це природні та соціальні сили, які можуть бути залучені у виробництві 
в процесі створення товарів, послуг та інших цінностей. В економічній науці ресурси 
поділяють на чотири групи – природні, матеріальні, трудові та фінансові. Ще однією 
особливістю категорії «ресурси» є їх відновлення, здатність відновлюватись замість 
спожитої частини. До невідновлюваних ресурсів відносяться земельні угіддя, корисні 
копалини та інші ресурси, які практично, неможливо відновити. 



Фінансово-бюджетна політика – це основний інструмент регулювання та стимулювання 
економічних і соціальних процесів в селі, що реалізується за рахунок бюджетних ресурсів, 
власних коштів підприємств, установ та організацій, коштів позабюджетних фондів та 
коштів спонсорів. 
 
В межах Перегінської сільської ради є ряд ресурсних потенціалів. Їх комплексне  
використання може дозволити виявити та диверсифікувати джерела надходження сільського 
бюджету та створити сприятливі умови для праці та життя місцевого населення.  Потенціал 
села є як у використанні природнього багатства, так і талантів та здібностей людського 
ресурсу.  
 
Наразі основними по наповненню сільського бюджету є доходи від податку з доходу 
фізичних осіб та плата за нерухоме майно (оренда та податки). 
 

 
Рис. Виконання бюджету в розрізі фондів с.Закерничне https://openbudget.gov.ua 
 
Демографічні ресурси. 
Згідно даних Рожнятівської районої адміністрації на 2019 рік, чисельність постійного 
населення с. Закреничне становить 1112 особи. З них чоловіків – 501, жінок - 611. В селі 
проживає 201 пенсіонерів. В селі 1 багатодітна сіме’я та 18 малозабезпечених сімей. 
У відповідності до державних будівельних норм Б.2.4-1-94 назване вище село відноситься до 
великих сільських населених пунктів (від 0,5 до 3,0 тис. осіб). 
 
Демографічна динаміка має негативний показник: народилось 9, померло 8, прибуло 1, 
вибуло 4. 
 
  



Демографічні показники згідно з даними за 2018 рік наступні: 
 

№
№ 
п/
п  

Показники Одини-
ця виміру 

Р о к и 

2014 2015 2016 2017 2018 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Населення села – всього осіб 1001 1114 1114 1112 1121 

2 Структура населення міста       

 а) Населення до 16 років осіб 268 252 253 251 250 

 в тому числі:       

 0-5 років осіб 105 93 94 91 88 

 6-10 років осіб 80 83 79 79 77 

 11-15 років осіб 70 64 69 67 71 

 16-17 років осіб 25 31 30 25 28 

 б) Чоловіки від 18 до 60 років осіб 282 322 320 321 323 

 в) Жінки від 18 до 55 років осіб 307 322 322 328 332 

 г) Населення старше 55 (60) 
років осіб 132 199 200 201 202 

3 Природний і механічний рух 
населення       

 г) Народилося осіб 28 9 19 9 9 

 б) Померло осіб 4 4 6 8 6 

 Природний приріст (+; - ) осіб +24 +5 +7 +1 +3 

 в) Прибуло на постійне місце 
проживання осіб 3 10 9 1 19 

 г) Вибуло осіб 12 8 8 4 7 

 Механічний приріст (+ ;- ) осіб -9 +2 1 -9 +12 

 Приріст, всього ( + ; - ) осіб +15 +7 +8 -2 +15 
 
 
Прогноз вікової структури населення Рожнятівського району Івано-Франківської області: 
 

Рік 
Вікова структура 

0-15 Працездатний 
вік 

Старше 
працездатного Всього 

2014 14,2 41,8 17,3 73,3 
2016 14,8 41,8 18,0   74,6 
2021 16,3 40,1 20,0 76,4 
2026 17,1 39,3 21,7 78,1 
2031 17,2 39,0 23,2 79,4 
2036 16,6 39,0 24,8 80,4 

  
  



Виробничі ресурси 
Наразі с.Закерничне не має чітко сформованої території для власного виробничого 
комплексу в межах села. Хоча є ряд сприятливих факторів, що можуть позитивно впливати 
на залучення інвестицій та створення робочих місць і наповнення місцевого бюджету. 
Зокрема в селі наявні зареєстровані розміщені лісопереробні підприємства: 
 

• ПП. "ФОРЕСТ-ВУД" 
Діяльність: 46.73 Оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та 
санітарно-технічним обладнанням 
 

• ТОВ "ЛІСОВА КОМПАНІЯ РАДОВА" 
Діяльність: 02.20 Лісозаготівлі 
 

• ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНА ФІРМА " СТП " 
Діяльність: 02.10 Лісівництво та інша діяльність у лісовому господарстві 

 
Серед можливостей розвитку виробничого сектору економіки в межах Перегінської сільської 
ради є потенціал розвитку деревообробної промисловості, що може надати новий поштовх 
до розвитку в межах населеного пункту. Також наявність попиту на будівельні матеріали 
робить персепктивною для розвитку цю галузь. 
Однією з успішних сфер діяльності для с.Закерничне може стати організоване сільське 
господарство. Прилеглі до села території сприятливі для вирощування, випасання та догляду 
за худобою. 
 
Рекреаційні ресурси 
Хороший екологічний стан, близькість гірського масиву Ґорґани та монастира Покрови 
Пресвятої Богородиці Івано-Франківської єпархії Української греко-католицької церкви, 
наявність підприємців в селі роблять можливим розвиток рекреаційних територій с. 
Закерничне.  
  
Водні ресурси. 
Прикарпатський регіон багатий на поверхневі води. Через село протікають гірські струмки. 
Поряд - річка Лімниця. На її основі з 1979 р. діє ландшафтний заказник місцевого значення. 
На села розташовано декілька ставків. 
Питну воду населення відбирає з індивідуальних джерел. Підземні водні ресурси на сьогодні 
достатньо не вивчені.  
 
Земельні ресурси. 
 
Структура земельного фонду с.Закерничне та прилягаючих земель в межах Перегінської 
сільської ради є наступна: 
 

Вид цільового призначення земель Кількість 
ділянок 

01.03 Для ведення особистого селянського господарства 133 
02.01 Для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка) 218 

03.02 Для будівництва та обслуговування будівель закладів освіти 1 
03.04 Для будівництва та обслуговування будівель закладів охорони здоров'я та соціальної 
допомоги 1 

03.05 Для будівництва та обслуговування будівель закладів культурно-просвітницького 
обслуговування 1 

03.07 Для будівництва та обслуговування будівель торгівлі 2 
03.07 Для будівництва та обслуговування будівель торгівлі 1 



03.08 Для будівництва та обслуговування об'єктів туристичної інфраструктури та закладів 
громадського харчування 1 

11.02 Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд 
підприємств переробної, машинобудівної та іншої пр 2 

16.00 Землі запасу (земельні ділянки кожної категорії земель, які не надані у власність або 
користування громадянам чи юридичним особам) 39 

Для будівництва та обслуговування об'єктів туристичної інфраструктури та закладів 
громадського харчування 1 

ВСЬОГО 400 
 
Дані наведені згідно з Публічним земельним кадастром. 
 
2.7. Комплексна оцінка планувальних обмежень, які мають суттєвий вплив на 
планування різних видів використання територій. 
В межах с. Закерничне визначені території для розміщення житлової та громадської 
забудови, але вони вичерпались або їх розвиток пов’язаний з суттєвими обмеженнями, 
пов’язаними з власністю земель. Території для розміщення комунальних, громадських 
об’єктів та зелених насаджень не відповідають сучасним потребам містобудівних норм та 
громади. 
 
Щільність населення  в садибній забудові 17,0 чол/га. 
 
На території с. Закерничне є суттєва кількість різних планувальних обмежень, які заважають 
нормальному формуванню перспективної забудови і створюють дискомфортні умови 
проживання населення в існуючій забудові.  
До планувальних обмежень відносяться: санітарно-захисна зона кладовища та виробничих 
підприємств, охороні зони ліній електропередачі; прибережна захисні смуги річок та 
струмків; території природньо-заповідного фонду; інженерно-геологічні, гідрогеологічні та 
інші умови. 
 
Згідно ДСП 173-96 від існуючих об’єктів встановлюються наступні планувальні обмеження:  
• санітарно-захисні зони 300 м: 
- Діюче кладовища с.Закерничне 
• до планувальних обмежень слід віднести: 
- охоронна зона повітряних ліній електропередач (10кВ) – 10м; 
- санітарно-захисна зона виробництва по обробці деревини; 
- прибережні захисні смуги річок та струмків – 25м, 100м; 
 
В межах села знаходиться природньо-заповідний фонд. Його територія визначена планом 
організації ландшафтного заказника місцевого значення «Ріка Лімниця з водоохоронною 
смугою вздовж берегів шириною 100м» 
 
Інженерно-геологічні умови. 
За інженерно геологічними умовами територію с. Закерничне та прилеглі землі слід 
розділити на 3 категорії: 
1. Території сприятливої категорії для забудови – розташовані окремими смугами і 
ділянками. 
Це невеликі вододільні ділянки з ухилом поверхні землі від 0,5 до 5%, рівнем підземних вод 
глибше 2,0 м від поверхні землі, ґрунти з розрахунковим тиском 1,5 кг/см2 і більше. 
2. Території обмежено сприятливої категорії для забудови – з рівнем підземних вод 1-2 м від 
поверхні землі, ґрунти з розрахунковим тиском 1,5 кг/см2. 
3. Території особливо несприятливої категорії для забудови – з ухилом поверхні землі 0,5- 1 
% (місцями менше 0,5 %), рівнем підземних вод 1,0 м і вище від поверхні землі, ґрунти з 
розрахунковим тиском 1,5 кг/см2. 



 
Територія с. Закерничне знаходиться переважно в обмежено-сприятливих інженерно-
геологічних умовах. Сейсмічність району 6 балів. 
 
 
3. ОБҐРУНТУВАННЯ ТА ПРОПОЗИЦІЇ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНУ. 
3.1. Основні пріоритети та цільові показники соціального і демографічного розвитку 
території населеного пункту з метою формування повноцінного життєвого середовища 
 
Рівень соціально-економічного розвитку проектованого села визначається з врахуванням 
пріоритетності соціальних та екологічних критеріїв на основі комплексної оцінки території, 
виходячи з повного розкриття потенційних ресурсних можливостей і потреб населення, 
планів соціально-економічного розвитку даного населеного пункту. 
За оцінкою вікової структури в селі спостерігається сприятлива на даний час ситуація за 
часткою населення працездатного віку. За часткою дітей до 16 років ситуацію можна 
віднести до сприятливої, спостерігається процес омолодження населення. Присутня 
тенденція міграції трудового населення. 
 
 

Розрахунок перспективної чисельності населення. 

 
ХАРАКТЕРИСТИКА ЗМІН ЗАГАЛЬНОЇ ЧИСЕЛЬНОСТІ НАСЕЛЕННЯ 
 

Роки Населення Різниця 
2014 1001 - 
2015 1114 + 113 
2016 1114 - 
2017 1121 + 7 
2018 1121 - 

Сердньорічний відсоток +2,7% 
 
 
ВІКОВА СТРУКТУРА НАСЕЛЕННЯ 
 

Населений 
пункт 

Вікові групи 

Разом 0-5 
років 

6-10 
років 

11-15 
років 

16-17 
років 

18 -  
55/60 
років 

Старше 
55/60 
років 

с.Закерничне 88 77 71 28 655 202 1121 
 
На основі характеристики змін загальної чисельності населення с.Закерничне з 2017 по 
2018 рік намітились тенденції до його збільшення.  
Передбачити всі нюанси розвитку села в нових економічних умовах, які проводяться 
в Україні, практично неможливо, тому, враховуючи територіальні можливості, 
містобудівну ємність території села та рекомендації п. 3.14 ДБН Б.2.4-1-94, чисельність 
населення села визначається на основі існуючої та проектної кількості квартир різної 
структури забудови з коефіцієнтом сімейності 3. 
Чисельність населення, яке фактично проживає в існуючих будівлях становить: 
 

1121 чол. 
 



На нових територіях житлової забудови може бути розселено: 
 

у садибній забудові 
3 чол. х 230 будинки = 691 чол. 

 
У тому числі в першій черзі: 
 

у садибній забудові 
3 чол. х 63 будинки = 189 чол. 

 
Для розрахунків на розрахунковий етап за генеральним планом села Закерничне  
приймається 1721 чоловік населення. На етап першої черги – 1310 чоловік населення. 
 
Формування нових житлових зон і можливість розселення населення. 
Враховуючи, що село  Закерничне є активним елементом системи поселень, перспективна 
чисельність населення визначається за критерієм наявності територіальних ресурсів, 
придатних для індивідуального (садибного) житлового будівництва. Забудова нових 
територій в попередні роки почала вестись поза проектними межами діючого Генерального 
плану. 
Ситуація, що сьогодні склались в господарському і життєвому середовищі села в нових 
соціально-економічних умовах, вимагає створити на основі сталого розвитку населеного 
пункту високоякісні умови життєдіяльності його населення на довготривалу перспективу.  
Розширення меж населеного пункту, виділення земель під житлову забудову, сприяння 
підведення інженерної інфраструктури до житлових кварталів, розбудова об’єктів соціальної 
інфраструктури дасть поштовх до механічного приросту населення села, вирівнювання 
демографічної ситуації (зменшення навантаження на працездатне населення, збільшення 
кількості дітей, тощо). 
Розбудова власної соціальної інфраструктури села дасть можливість розвитку населеного 
пункту із забезпеченням державних будівельних норм та формування повноцінного 
житлового середовища. 
Економічний розвиток будь-якої території в перспективі значною мірою залежить від 
існуючого рівня розвитку та територіальної організації населеного пункту.  
Розвиток крупних та малих підприємств на перспективу вимагає формування нових 
промислових кварталів, забезпечення їх інженерною інфраструктурою, впровадження 
цілеспрямованої політики по його підтримці шляхом реалізації взаємопов’язаних заходів 
щодо забезпечення сприятливих правових та організаційних умов становлення та 
ефективного його розвитку. 
 
3.2. Цільові показники і галузева структура економічної діяльності і зайнятості 
населення 
 
В межах району діють підприємства різних виробничих галузей. 
Прогноз чисельності зайнятих за видами промислової діяльності в Рожнятівському районі 
Івано-Франківської області, станом на 2036 рік 
 

Вся промисловість 3120 
Добувна промисловість і розроблення кар`єрів 700 
Виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів 200 
Текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших 
матеріалів 50 

Виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна 
діяльність 1250 

Виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення - 



Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції 250 
Виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів - 
Виробництво гумових і пластмасових виробів; іншої неметалевої мінеральної 
продукції 100 

Металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім 
машин і устаткування 50 

Машинобудування[1] 200 
Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря 
Водопостачання; каналізація, поводження з відходами 320 

Інші виробництва - 
 
 
В межах села проектом Генерального плану передбачається розвиток виробничих територій. 
 

Підприємства 
Підприємства 3 

категорії 
шкідливості 

Підприємства 4 
категорії 

шкідливості 

Підприємства 5 
категорії 

шкідливості 

Комунальні 
території 

Пропозиція Створення Створення Створення Створення 

Площа ділянки 1,5 га 3,42 га 3,7 га 0,59 га 

Прогноз 
кількості 
працівників 

50 50 50 20 

Варіанти 
використання 

М’ясопереробк
а, Глибока 
переробка 
деревени, 

Виробництво 
будівельних 
матеріалів 

Лісопереробка, 
Виробництво 
будівельних 
матеріалів, 

Виробництво 
споживчих 

товарів, Ремонт 
та 

обслуговування 
техніки 

Лісопереробка, 
Виробництво 
будівельних 
матеріалів, 

Виробництво 
споживчих 

товарів, Ремонт 
та 

обслуговування 
техніки 

Очисні споруди, 
Господарський 

двір 

 
 
Враховуючи планувальні переваги с. Закерничне,  наявність вільних територій, потенціалу та 
перспективи розвитку інженерної інфраструктури, тенденції останніх років розвитку 
курортних закладів в регіоні, генеральним планом закладється розвиток рекреаційних 
об’єктів в межах с.  Закерничне. 
Позитивні сторони розвитку виробничих об’єктів: 
- забезпечення місцями праці населення сільської ради та суміжних населених пунктів; 
- надходження до місцевого бюджету, а відтак фінансування розвитку с. Закерничне; 
- більш ефективне використання територій; 
- можливість модернізації інженерно-транспортної інфраструктури; 
- збільшення механічного приросту населення, як наслідок покращення демографічної 
структури села; 
- покращення економічного розвитку Вигодської ОТГ. 
 
Негативні сторони розвитку територій транспорту, логістики та виробничих об’єктів: 



- існуючі підприємства знаходяться в межах заказника місцевого значення “Ріка 
Лімниця” та прибережно-захисній смузі від водойм. 
- витрати на розвиток соціальної та інженерної інфраструктури. 
- погіршення екологічної ситуації на окремих територіях 
 
3.3. Житлове будівництво, обсяги та черговість розвитку 
 
На території с. Закерничне передбачається реконструкція наявних приватних будинків та 
нове садибне житлове будівництво, обсяги якого розраховані виходячи з територіальних 
ресурсів, величини садибної ділянки 0,25га з врахуванням по 0,02-0,03 га для кожної садиби 
на проїзди та площі будинку – 100-130 м². 
Розрахунки існуючого стану і нового житлового будівництва на розрахунковий період та 
періоду першої черги приведені в таблиці. 
 

Етап розвитку Показник Значення 

Існуючий стан 

Чисельність населення, (осіб) 1121 

Кількість  помешкань 251 

Тис. м2 заг. площі будинків 37,65 

Перша черга 
до 2025 року 

Чисельність населення, (осіб) 1310 

Кількість  помешкань 315 

Тис. м2 заг. площі будинків 50,25 

Друга черга 
до 2038 року 

Чисельність населення, (осіб) 1812 

Кількість  помешкань 481 

Тис. м2 заг. площі будинків 92,25 

 
  
3.4. Соціально-громадська інфраструктура комунальної та державної власності, обсяги 
та черговість розвитку, пропозиції щодо формування громадських центрів 
 
Сучасна мережа об’єктів культурно-побутового призначення с. Закерничне частково 
забезпечує потреби проживаючого в селі населення. 
Для забезпечення населення проживаючого на існуючих територіях житлової забудови та 
для обслуговування населення на перспективних ділянках розвитку села об’єктами 
культурно-побутового обслуговування  планується реконструювати та створювати нові  
об’єкти громадської інфраструктури, а також використовувати незадієні ресурси сусідніх сіл. 
Генпланом резервуються ділянки для перспективних громадських об’єктів та місць 
відпочинку на придатних для рекреації територіях. Можливість освоєння даних територій, 
привабливих для розміщення комерційних об’єктів, сприятиме залученню потенційних 
інвесторів. 
 
 
  



Потреба в закладах та установах культурно-побутового обслуговування.  
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Розрахункова потреба 
Примітка 

(місце 
розміщення) 

  
  

На 
існуючий 
стан 
(1121чол) 

на I чергу 
(1310чол) 

на розрах. 
період 

(1812чол) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

УСТАНОВИ НАРОДНЇ ОСВІТИ 

1 
Дитяча 
дошкільна 
установа 

місць 
70% заг. 
кількості 
дітей 

0 40 50 70 
Проектний в на 
території існуючої 
школи 

2 
Школа  
Діти 7-16 
років 

учнів 
100% 
усіх 
дітей 

200 165 200 285 Існуюча 

ЗАКЛАДИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я 

3 Стаціонар 
усіх типів ліжок 6,9-7,6 - 7  9 12 Перегінська 

районна лікарня 

4 Лікарська 
амбулаторія 

відвід. 
в зміну 28 32 29  36 50 

Фельдшерсько-
акушерський 
пункт 

5 Аптека об’єкт 0,143 - 8 8 8 

В територіях 
громадської або  
житлової 
забудови 

УСТАНОВИ КУЛЬТУРИ 

6 Будинок 
Культури  місць 200 200 200 250 350 Реконструкція 

існуючого 

7 Бібліотека 
робоч. 
місць 0,5 1 1  1 1 Існуюча 

8 Культові 
споруди об’єкт 

За 
завдан-
ням на 
проекту-
вання 

1 1 1 1 
Церква “Cвятого 
преображенія 
Господня”. 

ФІЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНІ СПОРУДИ 

9 

Територія 
(стадіони, 
спортивні 
майданчики) 

га 0,9 2 2  2 2 Існуючий стадіон 

10 

Спортивні 
зали 
загального 
користування 

м² площі 
підлоги 98 - 100 130 200 

На проектних 
громадських 
територіях в 
складі 



11 

Басейни 
криті і 
відкриті 
загального 
користування 

м² площі 
дзеркала 
води 

48 - 50 65 100 

спортивного  
комплексу 
 

ПІДПРИЄМСТВА ТОРГІВЛІ, ГРОМАДСЬКОГО ХАРЧУВАННЯ, ПОБУТОВОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ 

12 

Магазини 
(змішана 
торгівля) в 
т.ч. 

м² площі 250 н/д 250 325 450 
В складі  
громадськії та 
житлової забудові 

15 
Підприємства 
громадського 
харчування 

м² площі 40 н/д 40 50 70 

16 

Комплексний 
приймальний 
пункт (КПП) 
сільського 
населеного 
пункту з 
кількістю 
жителів 
понад 200 
чол. 

робоч. 
місць 2 - 2 2 2 

В складі 
громадської та 
комунальної 
забудові 

17 Хімчистки кг речей 
в зміну 9,2 - 10  15 20 в смт.Перегінське 

та смт.Рожнятів 

18 Бані й душові помив. 
місць 7 - 7 10 15 

В складі житлової 
чи громадської 
забудові 

ОРГАНІЗАЦІЇ ТА УСТАНОВИ КРЕДИТНО-ФІНАНСОВІ УСТАНОВИ ТА ПІДПРИЄМСТВА ЗВЯЗКУ 

19 

Відділення  
і філіали 
ощадного 
банку 

операц. 
місця 

1 
операц. 
місце  
2-3 тис. 
чол. 

- 2 2 2 
В складі  
громадської 
забудові 

20 АТС   

ДБН  
Б.2.4-1-
94 
п.8.64 

- 1 1 1 Існуюча 

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

УСТАНОВИ ТА ОБ’ЄКТИ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА 

22 Установи 
управління  

робоч. 
місць 2 н/д 2 2 2  

23 Пожежне 
депо 

пожежна 
від 8 до 
20 тис. 
чол.  

- - - - Проектне в 
смт.Перегінське 

авто-
машина 

(1 авто 
на  4 
тис. 
чол.) 

24 Громадські 
вбиральні прилад 1 - 1 2 2 

В складі 
громадських 
закладів 



25 
Кладовище 
традиційного 
поховання  

га 1,02 га 0,36 0,36 0,36 2,14 
Рохширення 
існуючого  
кладовища 

 
3.4-1 Пропозиції щодо формування громадських центрів. 

В межах основних структурно-планувальних елементів села сформований громадський 
центр, в якому доцільно реконструювати чи добудовувати громадські споруди для 
забезпечення належного соціального обслуговування. 
 
Дещо на віддалі розміщений спортивне ядро населеного пункту. Генеральним планом 
визначений його подальший розвиток як громадських територій. 
 
При розміщенні об’єктів громадського обслуговування необхідно враховувати забезпечення 
безперешкодного доступу людей з обмеженими фізичними можливостями до них (згідно 
постанови КМ № 863 від 4.06.2003р.), що визначається на наступних стадіях проектування. 
При проектуванні потрібно враховувати планувальні обмеження Генерального плану, 
Зонінгу та іншої містобудівної документації. 
 
3.5. Озеленення територій загального користування, ландшафтно-рекреаційні території 
населеного пункту 
 
Для озеленення застосовуються дерева та кущі декоративних порід. В с. Закерничне 
основні зелені насадження зосереджені в парковій зоні та прибережних захисних смугах 
вздовж ставків, струмків та каналів. 
На головній та житлових вулицях висаджуються дерева ширококронних порід. 
Зелені насадження спеціального призначення висаджуються в прибережних 
захисних смугах, вздовж ставків та в санітарно-захисних зонах від виробничих територій. 
На час складання проекту зелені насадження в селі представлені приватними садами 
на присадибних ділянках. 
У зв’язку з перспективним розвитком села і його впорядкуванням генеральним 
планом передбачено збільшити кількість зелених насаджень загального і 
спеціального призначення, що створить кращі санітарно-гігієнічні умови проживання і 
відпочинку населення села. 
 
 
3.6. Території  промислового, сільськогосподарського виробництва та іншої 
економічної діяльності, обсяги та черговість розвитку 
 
Генеральним планом визначається нові територій для промислового та 
сільськогосподарського виробництва. 
 
Закерничне розташований у сприятливих умовах для розвитку твариництва та 
деревообробної промисловості. Поряд знаходяться значні лісові масиви, а серед населення 
наявні трудові ресурси. Зокрема на території села вже працюють два підприємства з 
переробки деревини. Генеральним планом  заплановані території на котрих можливе 
розміщення виробництв до 3 класу шкідливості включно.  
 
Зокрема, але не виключно: 
 

• Виробництво виробів із деревинної шерсті: деревинно-тружкових плит, деревинно-
волокнистих плит з використанням синтетичних смол як зв'язуючих. 

• Виробництво деревинної шерсті. 
• Заводи лісопильні, фанерні та деталей дерев'яних стандартних будівель. 



• Підприємства столярно-теслярні, меблеві, паркетні та по виготовленню ящиків. 
• Виробництво бондарних виробів із готової клепки. 
• Підприємства по обробці сирих хутряних шкір тварин та фарбуванню: овчинно-

шубні, овчинно-дубильні, хутряні; виробництва замші, сап'яну, лайки та ін. з 
переробкою відходів. 

• Підприємства по миттю вовни. 
• Бойні дрібних тварин та птахів. 
• Підприємства сироварні. 
• Твариницькі ферми до 1000 голів в залежності від видів тварин 

 
На західній стороні Генеральним планом передбачені виробничі території сумарною площею 
8,62га. Віддаленість від житлової забудови, наявність ресурсів та відповідних трудових 
резервів дозволяє розвивати на даних територіях підприємства, без значного обмеження 
класу шкідливості, завдяки значним санітарним розривам. 
 
В сучасних умовах динамічної ринкової економіки важко передбачити зацікавленість 
інвесторів, тим самим спрогнозувати черговість розвитку виробництва та галузі послуг. Всі 
напрямки розвитку села, включаючи сільськогосподарське, енергетичне виробництва, сфери 
послуг, тощо можуть і мають розвиватись паралельно в залежності від сприятливих умов. 
Функціональним зонуванням генерального плану запроектована можливість гнучкого та 
зручного розвитку різних галузей економіки села. 
 
До часу початку роботи підприємств по своєму профілю дозволяється використовувати 
виробничі та рекреаційні території, а також їх проектні санітарно-захисні зони, за теперішнім 
призначенням. 
 

Підприємства Пропозиція Черга Площа ділянки 

Підприємства 3 категорії 
шкідливості Створення I, ІІ 1,5 га 

Підприємства 4 категорії 
шкідливості Створення I, ІІ 3,42 га 

Підприємства 5 категорії 
шкідливості Створення I, ІІ 3,7 га 

Комунальні території Створення I, ІІ 0,59 га 

 
 
3.7. Планувальна структура населеного пункту та  функціональне  зонування 
 
По функціональному використанню на проектованій території с. Закерничне виділені 
сельбищна (житлові квартали, громадські об‘єкти, зелені насадження), виробнича територія, 
території інженерної інфраструктури (лінії електропередач та ділянки трансформаторних 
підстанцій), території сільськогосподарського призначення (особисті селянські господарства, 
сади, пасовища, паї, фермерські господарства), території комунальних об’єктів (кладовища, 
комунальні об‘єкти), виробничі території, території зелених насаджень загального 
користування (озеленені території та рекреація), території водного фонду (водойми та їх 
водоохоронні зони), території транспортної інфраструктури (дороги, вулиці, автостоянки), 
рекреаційні території. 
 



 
 

Території 
Площа, га 

Існуючі Проектні Вулиці та 
дороги Всього 

Виробничі 1,92 4,92 0,00 6,84 
Водойм 11,59 0,00 0,00 11,59 
Вулиці та дороги в червоних лініях 0,00 0,00 36,16 36,16 
Громадської забудови 3,47 1,94 0,00 5,41 
Житлової садибної забудови 66,31 44,09 0,00 110,40 
Зелених насаджень спецпризначення 65,63 133,60 0,00 199,23 
Кладовищ 0,96 0,97 0,00 1,93 
Комунальні 0,00 1,01 0,00 1,01 
Сільськогосподарських угідь 5,44 0,00 0,00 5,44 

Зелених насаджень загального 
користування 

0,00 1,06 0,00 1,06 

Всього 155,31 187,59 36,16 379,07 
 
 
3.8. Характеристика територій, необхідних для подальшого розвитку населеного пункту 
а також територій спільних інтересів суміжних територіальних громад 
 
Структура територій поза меж населеного пункту, запропонованих для його розширення 
виглядає наступним чином: 
 
Площа с. Закерничне існуюча 362,3 га, проектна 379,1 га. 
 
Спорудження та експлуатація будівель та споруд на меліорованих територіях повинне  
здійснюватися за погодженням із спеціально уповноваженими державними органами у сфері 
меліорації земель і після відповідних заходів з підготовки ділянки. Будівництво не повинне  
перешкоджати експлуатації меліоративних систем, окремо розташованих гідротехнічних 
споруд і лісових захисних насаджень.  
 
3.9. Пропозиції щодо зміни межі населеного пункту 
 
Генеральним планом обґрунтовано прогноз розвитку житлових, сільськогосподарських, 
рекреаційних та промислово-складських територій, території громадського центру та 
зелених насаджень загального користування. 
 
Розширення меж населеного пункту запропоновано на 16,8  га.  
 
3.10. Характеристика територій та визначення заходів щодо їх освоєння у тому числі 
Території пріоритетного розвитку та умови їх освоєння. 
 
До територій пріоритетного розвитку, які пропонується освоювати на І чергу відносяться 
території, що мають високу ймовірність короткострокових інвестицій, а також території, що 
можуть без значних додаткових капіталовкладень бути забезпечені інженерною 
інфраструктурою. А також території що вимагають першочергового влаштування в межах 
проектного функціонального призначення. 
 
Зокрема це проектна садибна забудова для воїнів АТО. А також території садибної забудови, 
що знаходяться в безпосередній близкості до існуючої забудови. 
 



В першочергових завданнях просторового розвитку Генеральним планом визначені 
виробничі території для перенесення розташованих в межах ландшафтного заказничка 
виробничих підприємств. А також територія очисних споруд. 
 
Території освоєння у першій черзі дозволяється використовувати виключно згідно з 
проектом Генерального плану одразу після його затвердження. 
 

Території 
Площа, га 

I черга II черга Вулиці та 
дороги Всього 

Виробничі 5,34 1,50 0,00 6,84 
Водойм 1,85 9,74 0,00 11,59 
Вулиці та дороги в червоних лініях 0,00 0,24 35,92 36,16 
Громадської забудови 3,69 1,72 0,00 5,41 
Житлової садибної забудови 91,04 19,35 0,00 110,40 
Зелених насаджень спецпризначення 74,03 125,21 0,00 199,23 
Кладовищ 0,96 0,97 0,00 1,93 
Комунальні 1,01 0,00 0,00 1,01 
Сільськогосподарських угідь 1,36 4,08 0,00 5,44 

Зелених насаджень загального 
користування 

1,06 0,00 0,00 1,06 

Всього 180,34 162,80 35,92 379,07 
 
 
3.11. Вулично-дорожня мережа та транспорт 
 
Транспортний зв’язок села забезпечується автошляхом Т 0902 територіального значення в 
Івано-Франківськії області. Проходить територією Калуського та Богородчанського районів. 
Загальна довжина — 54 км.  
 
Генеральним планом села передбачається реконструкція існуючих і будівництво нових 
вулиць, яким надається значення житлових вулиць та провулків. Існуючі та проектні вулиці і 
проїзди села виділені в генеральному плані у їх проектних червоних лініях, дотримання яких 
є обов’язковим надалі. 
Ширина в червоних лініях головної вулиці села прийнята 18м з влаштуванням кюветів для 
водовідведення. Основні вулиці пропонується будувати шириною 14м у червоних лініях. 
Житлові вулиці та проїзди села запроектовані шириною в червоних лініях 11,5 м в 
залежності від поперечного профілю вулиці з організацією канав для водовідведення. 
 

Профіль Ширина в 
червоних лінях Довжина, км 

Головна вулиця 18,00 6,22 
Основна вулиця 14,00 1,55 
Другорядна вулиця 11,50 18,26 
Тупікова вулиця 11,50 2,72 
Провулок 8,00 3,60 
Тупікова вулиця (Односторонній рух) 5,00 1,52 
Вузькоколійна залізниця - 7,22 
Проїзд - 0,40 
Всього 18,00 41,49 



 
Довжина тупикових проїздів має бути не більше 150м. Проїжджа частина тупикових проїздів 
повинна закінчуватись майданчиками для розвороту розміром 12х12м. До житлових і 
громадських будинків слід передбачити проїзди завширшки 3,5м придатні для проїзду 
пожежних машин. 
 
На кресленнях вказані шляхи зарезервовані для вузькоколійної залізної дороги. А також 
вказаний відновлення залізнодорожнього мосту через р.Лімницю з добудовою 
автомобільного полотна паралельно коліям. 
 
Зберігання індивідуального транспорту передбачається: 
- для мешканців, що проживають в індивідуальній садибній забудові – в боксових гаражах на 
присадибних ділянках і у вбудованих та прибудованих гаражах садибних житлових 
будинків. 
- відкриті стоянки для тимчасового зберігання автотранспорту передбачаються: в 
адміністративно-громадському центрі, біля торгових об’єктів та об’єктів громадського 
харчування. 
Пасажирські зв’язки населення села з іншими населеними пунктами будуть продовжувати  
здійснюватися автобусними маршрутами, які входять в мережу міжміського громадського  
пасажирського транспорту.  
У зв’язку з розміщенням нових кварталів житлової та громадської забудови, кварталів 
промислових, комунальних підприємств, підприємств з логістики, розширенням меж села - 
прокладання нових вулиць та проїздів буде здійснюватися на територіях цих проектованих 
кварталів. 
 
3.12. Інженерна інфраструктура 

Водопостачання 
 
Існуючий стан 
На сьогодні централізоване водопостачання та каналізування с. Закерничне наявне лише для 
ЗОШ та громадських будівель.  
Населенням садибної забудови використовується вода з шахтних колодязів. Якість води з 
цих джерел не завжди відповідає санітарно – гігієнічним вимогам.  
 
Проектні пропозиції 
Витрата води 
Витрата води на господарсько-питні і виробничі потреби підраховується відповідно до норм 
водоспоживання визначених у діючих нормативних документах: ДБН Б.2.2-12:2019 
"Планування і забудова територій" та ДБН В.2.5-74:2013 «Водопостачання. Зовнішні мережі 
та споруди». 
 
Загальна витрата води на с. Закерничне для господарсько – питних і виробничих потреб 
надана в (Табл. 1, 2) і складає: 
- на першу чергу – 370,2 м³/добу; 
- на розрахунковий термін – 510,7  м³/добу, 
 
Річна витрата води: 
- на першу чергу – 135123 м³; 
- на розрахунковий термін – 186405,5 м³. 
 



Таблиця 1 - Таблиця водоспоживання с. Закерничне 

№ 
п/п Споживачі 

Перша черга (2025 р.) Розрахунковий строк (2038 р.) 

Кількість 
споживачі

в осіб,u 

Норма 
водоспо-
живання

, 
л/добу,g 

Середньо
-добове 

водоспо-
живання, 

м³/добу 
ug/1000 

Кількість 
споживачі

в осіб,u 

Норма 
водоспо-
живання
, л/добу,g 

Середньо
добове 

водоспож
ивання, 
м³/добу 
ug/1000 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

Забудова з 
водопроводом, 
каналізацією та 
місцевими 
водопідігрівачам 

1310 210 275,1 1812 210 380,5 

2 Невраховані витрати     13,8     19,0 

3 Полив вулиць та 
зелених насаджень 1310 40 52,4 1812 40 72,5 

4 
Об’єкти загально 
сільського значення 
(див. Табл. 1) 

    28,95     38,70 

 Разом:     370,2     510,7 
 
Таблиця 2 - Таблиця водоспоживання і водовідведення 

№ 
п/п 

Назва 
споживачів 

Од, 
вим, 

К-сть Норма Водоспожи
в,, м3/добу 

 
Водовідвед,, 

м3/доб, 
При- 
мітка на І 

чергу 

на 
розра

х 
термі

н 

водоспож
ив,/ 

водовідве
-дення, 
л/добу 

на І 
чергу 

на 
розра

х 
термі

н 

на І 
чергу 

на 
розра

х 
термі

н 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 
Дитяча 

дошкільна 
установа  

місць 50 70 120 6,00 8,40 6,00 8,40   

2 Школа учнів 200 285 20 4,00 5,70 4,00 5,70   

3 Лікарська 
амбулаторія 

відвід. в 
зміну 36 50 10 0,36 0,50 0,36 0,50   

4 Аптека робоч. 
місць 1 1 30 0,03 0,03 0,03 0,03   

5 Будинок 
Культури  місць 250 350 10 2,50 3,50 2,50 3,50   

6 Бібліотека робоч. 
місць 1 1 15 0,02 0,02 0,02 0,02   

7 

Територія 
(стадіони, 
спортивні 

майданчики) 

гляд. 200 200 3 0,6 0,6 0,6 0,6   

спортсм 30 30 50 1,50 1,50 1,50 1,50   

8 
Спортивні зали 

загального 
користування 

відвід. 40 50 50 2,0 2,5 2,0 2,5   

9 Басейни криті і 
відкриті відвід. 40 50 100 4,0 5,0 4,0 5,0   



загального 
користування 

  
Магазини 
(змішана 

торгівля) в т.ч. 
                  

10 Продовольчих 
товарів 

робоч. 
місць 20 27 250 5,00 6,75 5,00 6,75   

11 Непродовольчи
х товарів 

робоч. 
місць 26 36 20 0,52 0,72 0,52 0,72   

12 
Підприємства 
громадського 
харчування 

к-ть посад. 
місць 26 36 16 0,42 0,58 0,42 0,58   

13 

Комплексний 
приймальний 
пункт (КПП) 

сільського 
населеного 

пункту з 
кількістю 

жителів понад 
200 чол. 

робоч. 
місць 2 2 15 0,03 0,03 0,03 0,03   

14 Бані і душові відвід. 10 15 180 1,80 2,70 1,80 2,70   

15 

Відділення і 
філіали 

ощадного 
банку  

операц. 
місця 2 2 15 0,03 0,03 0,03 0,03   

16 АТС робоч. 
місць 1 1 25 0,025 0,025 0,025 0,025   

17 Відділення 
зв’язку 

робоч. 
місць 2 2 15 0,03 0,03 0,03 0,03   

18 
Установи 

управління 
(сільська рада) 

робоч. 
місць 2 2 15 0,03 0,03 0,03 0,03   

19 Громадські 
вбиральні прилад 2 2 15 0,03 0,03 0,03 0,03   

20 
Кладовище 

традиційного 
поховання 

робоч. 
місць 2 2 16 0,03 0,03 0,03 0,03   

  Всього         28,95 38,70 28,95 38,70   
 
Пожежогасіння 
 
Для забезпечення пожежної безпеки передбачається будівництво пожежного депо на 2 
автомобілі на території смт. Перегінське, яке буде обслуговувати с. Закерничне. 
  
Система водопостачання населеного пункту згідно ДБН Б.2.2-12:2019 "Планування і 
забудова територій" та ДБН В.2.5-64:2012 «Внутрішній водопровід та каналізація» повинна 
забезпечити подачу води на гасіння однієї розрахункової пожежі об’ємом 10 л/сек. Зовнішнє 
пожежогасіння передбачається здійснювати від пожежних гідрантів, встановлених на 
кільцевій водопровідній мережі. 
Необхідний тиск при пожежогасінні передбачається забезпечувати пересувними авто-
насосами. Вільний тиск в мережі водопроводу при пожежогасінні повинен бути не менше 10 
м над поверхнею землі на вводах в будинок. 
 
Система водопостачання с. Закерничне на розрахунковий період, першу та другу чергу 
приймається об’єднана господарсько – питна і протипожежна. 



Схема водопостачання кільцева, низького тиску,  однозонна. 
Відбір води на господарсько – питні потреби передбачається в існуючих і проектованих 
будинках, на протипожежні потреби - з пожежних гідрантів, що передбачаються на 
проектованій вуличній водопровідній мережі.   
 
Облік витрат води передбачається лічильниками води, що встановлюються на вводах в 
житлові будинки і на вводах в будівлі об’єктів громадського призначення. 
Після вводу в дію централізованої системи водопостачання, існуючі локальні водозабірні 
споруди передбачається перевести в резерв, або використовувати для забезпечення 
малопотужних окремих об’єктів, якщо якість води з цих джерел відповідатиме санітарним 
вимогам. 
Джерелом водопостачання приймаються 3 артезіанські свердловин, які знаходяться в 
західній частині від села, поза його межами. Водоохоронна зона від свердловин – 30 м. 
 
 
Система каналізування 
 
Згідно ДБН В.2.5-75:2013 «Каналізація. Зовнішні мережі та споруди. Основні положення 
проектування»  на першу чергу і розрахунковий термін приймається централізована 
господарсько-побутова каналізація для житлової і виробничої зон сіл. 
Система каналізації – неповна роздільна. 
 
Загальна витрата стоків с. Закерничне складає: 
- на першу чергу (2025 р.) – 304 м³/добу; 
- на розрахунковий термін (2038 р.) – 419,2 м³/добу. 
 
Річна витрата стоків: 
- на першу чергу (2025 р.) – 110960,0 м³; 
- на розрахунковий термін (2038 р.) – 153008 м³. 
 
Побутові і виробничі стічні води самопливними колекторами відводяться на проектовані 
споруди повного біологічного очищення “BIOTAL – 600” продуктивністю 600 м³/добу. 
 
Таблиця 3 - таблиця технічних характеристик очисних споруд 

Тип  установки   Приток 
(м3/добу)  

Спожив. 
потужність 

(кВт)  

Споживавча 
потужність у 
економних 

режимах (кВт)  

1-й  2-й  3-й  

BIOTAL-600  600 36,0 23,0 18,6 14,2 
 
Даним проектом Генерального плану передбачається влаштування закритої системи 
каналізування с. Закерничне з будівництвом очисних споруд повної біологічної очистки. Для 
одержання глибшої очистки стоків, після очисних споруд повної біологічної очистки 
передбачено влаштування доочистки стоків на вертикальних пісчано – гравійних фільтрах. 
Степінь очистки каналізаційних стоків після комплексу повної біологічної очистки 
передбачені по БПК5 3-5 мг/л. 
 
Надлишковий мул з очисних споруд повної біологічної очистки передбачено вивозити 
спеціальним автотранспортом на підприємства водоекотехпром (по окремій угоді). 
 



Відведення поверхневих стоків 
 
В місці концентрації (збору) поверхневих стоків, перед випуском в річку Ломниця 
передбачається очищення поверхневих стоків на очисних спорудах для поверхневих стоків у 
вигляді земляних відстійників з бензомаслоуловлювачами. 
 
 
Газопостачання 
 
Централізованого теплопостачання житлових кварталів та існуючих громадських об’єктів не 
передбачається. Опалення та гаряче водопостачання індивідуальних житлових будинків - 
індивідуальне (опалювальні апарати - котли). 
Теплопостачання громадських будівель - від вбудованих, прибудованих опалювальних, або 
дахових котелень. 
 
На даний  час  с. Закерничне – газифіковане.  На території села  існують 2 газорегуляторні  
пункти (ГРП). Генпланом передбачається влаштування нової забудови, а саме громадських 
та індивідуальних житлових будинків. Тому нову забудову на І чергу будівництва і 
розрахунковий період передбачено газифікувати від існуючого газопроводу середнього 
тиску з його подальшою модернізацією. Поквартальна розводка передбачена газопроводом 
низького тиску, від встановлених газорозподільних пунктів, по двоступеневій системі подачі 
газу з використанням поліетиленових трубопроводів. 
Потреба природнього газу для нового будівництва по попередніх розрахунках згідно ДБН 
В.2.5-20-2001 «Газопостачання. Інженерне обладнання будинків і споруд. Зовнішні мережі та 
споруди» складає: 
 
Таблиця 4 - Витрати газу на приготування їжі та комунально – побутові потреби 

№ 
п/п 

Споживачі 
газу 

Норма 
газоспожив
ання на рік, 

м3 

Перша черга Розрахунковий строк 

Населення 
чол. 

Витрати 
газу, 

млн.м3/ рік 

Населення, 
чол. 

Витрати 
газу, 

млн.м3/ рік 
1 2 3 4 5 6 7 

1 Житлові 
квартали 165 1310 0,216 1812 0,3 

2 
Підприємства 
соцкультпобу
ту 

    0,0108   0,0149 

  Разом: ——   0,227   0,314 
 
 
Електропостачання 
 
Існуючий стан 
Електропостачанням охоплений весь населений пункт. Електропостачання об’єктів 
комунально-побутового призначення та житлових будинків здійснюється по існуючих ЛЕП-
10кВ від електромережі ПАТ «Прикарпаттяобленерго» через трансформаторні підстанції 
10/0,4кВ. Розподіл електроенергії від трансформаторної підстанції 10/0,4кВ до споживачів 
виконується по існуючих повітряних ЛЕП-0,4кВ.  
 
Проектні пропозиції 
Проектом передбачається будівництво додаткової трансформаторної підстанцій для живлення проектованих 
споживачів.  



Для електропостачання нової житлової забудови кварталів передбачається будівництво ЛЕП-10кВ, які 
відгалужуються від існуючих ліній 10кВ. Розподіл електроенергії від трансформаторної підстанції 10/0,4кВ до 
споживачів виконується по існуючих та проектованих повітряних та, частково, кабельних лініях 0,38кВ. До 
житлової забудови проектованими повітряними лініями з самоутримними ізольованими проводами (СІП).  
Кількість та переріз жил визначається робочим проектом. В житлових кварталах залізобетонні опори типу СВ-
95-2 встановлюються через кожні 30-40м. Відгалуження від ЛЕП-0,4кВ до вводів в будинки будуть 
виконуватись проводом типу СІП-4 перерізом 2х16мм2. Розрахунок електронавантажень споживачів с. 
Закерничне проведений відповідно до вимог ДБН Б.2.4-1-94 “Планування і забудова сільських поселень” та 
ДБН В.2.5-23-2010 “Проектування електрообладнання об'єктів цивільного призначення”. Питомі розрахункові 
електричні навантаження об'єктів комплексних підприємств та служб побуту прийняті за табл. 3.15, 
навантаження житлової забудови за табл. 8.8 ДБН Б.2.4-1-94. Решта електронавантажень прийняті виходячи з 
прогнозованої потужності об'єктів. Категорія надійності електропостачання житлової забудови та частини 
громадських споруд – ІІІ, ІІ-. 
 
Для резервного живлення споживачів віднесених до ІІ-ї категорії надійності електропостачання в громадських 
будинках передбачається влаштування резервних стаціонарних або переносних дизель-генераторів (ДЕС). 
Потужність ДЕС і запас палива повинні забезпечувати безперервну роботу електроприймачів протягом часу 
необхідного для ліквідації аварії основного живлення. 

Таблиця Е-1. Електроспоживання та електричні навантаження комунально-побутових 
споживачів по селу Закерничне. 

№ 
п/п Назва споживачів Од. вим. 

Кількість 
Питоме 
навант. 
кВт/ д.вим 

Розрахункова 
потужність, кВт 

Розрахунко
ва 

потужність, 
кВт 

Етап 
до2025

р 

Етап до 
2038р  Етап до2025р Етап до 

2038р 

1 2 3 4 5 6 7 8 

•  Чисельність 
населення чол. 1310 1812 800/950кв

т.год/рік 349,4 429,4 

УСТАНОВИ НАРОДНОЇ ОСВІТИ 

•  Дитячі дошкільні 
установи  Місць  50 70 0,45 22,5 31,5 

•  Школа  Місць 200 285 0,25 50,0 71,25 
ЗАКЛАДИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я 

•  Лікарська 
амбулаторія 

відвід. в 
зміну 36 50 0,15 5,4 7,5 

•  Аптека кВт на м2 
торг, зали 50 60 0,12 6,0 7,2 

УСТАНОВИ КУЛЬТУРИ 
•  Будинок Культури  місць 250 350 0,45 112,5 157,5 
•  Культові споруди об’єкт 1 1 - 10 10 

•  Бібліотека м2корисн
ої, площі 100 120 0,08 8,0 9,6 

ФІЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНІ СПОРУДИ 

•  

Територія 
(стадіони, 
спортивні 
майданчики  
 

га 2 2 - 4 4 

•  
Спортивні зали 
загального 
користування 

м2корисн
ої, площі 130 200 0,035 4,55 7,0 

ПІДПРИЄМСТВА ТОРГІВЛІ , ГРОМАДСЬКОГО ХАРЧУВАННЯ ТА ПОБУТОВОГО 
ОБСЛУГОВУВАННЯ 

•  Магазини 
(змішана торгівля) 

м2торг, 
площі 325 450 0,15 48,75 67,5 

•  
Підприємства 
громадського 
харчування 

місць 50 70 1,03 51,5 72,1 



•  

Комплексний 
приймальний 
пункт (КПП) 
сільського 
населеного пункту 
з кількістю 
жителів понад 200 
чол. 

Робочих 
місць 2 2 0,6 1,2 1,2 

ОРГАНІЗАЦІЇ ТА УСТАНОВИ КРЕДИТНО-ФІНАНСОВІ УСТАНОВИ ТА ПІДПРИЄМСТВА ЗВЯЗКУ 

•  
Відділення  
і філіали ощадного 
банку 

об’єкт 1 1 - 5,0 5,0 

•  Відділення зв’язку 
з АТС об’єкт 1 1 - 15,0 15,0  

УСТАНОВИ ТА ОБЄКТИ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА 
•  Установи 

управління 
(сільська рада) 

м2корисп
лощі 

450 450 0,055 24,75 24,75 
 

•  Насосна 
водопровідна 
станція 

 
об’єкт 

 
1 

 
1 

 
- 5,0 5,0 

•  КНС об’єкт - 1 - - 5 

•  
Очисна споруда 
BIOTAL-600 
 

об’єкт 1 1 - 36,0 36,0 

•   Зовнішнє 
освітлення км 34,08 34,08 2 68,16 68,16 

Всього по періодах (кВт): 827,71 1034,66 
Річне використання тис.квт.год/рік 1959,4 2777,3 

 
Зовнішнє освітлення 
 
Зовнішнє освітлення вулиць та територій, які прилягають до громадських будівель, 
проектується світильниками з світлодіодними лампами потужністю 50Вт  Відкриті площадки 
та стоянки освітлюються світлодіодними прожекторами що встановлюються на мачтах. 
Управління зовнішнім освітленням здійснюється в автоматичному режимі від фотореле 
трансформаторних підстанцій 10/0,4кВ. 
 
Телефонізація і радіофікація 
 
Існуючий стан 
Телефонізація с. Закерничне здійснюється від телефонної станції по опорах зв`язку  
Радіофікація села здійснюється від радіофідера напругою 240 В, який розведений по опорах 
існуючих ПЛ-0,38кВ села. 
 
Проектні пропозиції 
Проетом передбачається будівництво вузлу зв`язку з встановленням в ній АТС. Кількість 
номерів визначається  за проектом споруди. Подальша перспектива розвитку проводового 
телефонного зв`язку відсутня. Передбачено прокладання мереж Інтернету  само несучими 
оптоволоконними кабелями по опорах електромереж Розвиток мереж Інтернету виконуються  
провайдерами інтернетзв`язку за рахунок абонентів по погодженню з власниками опор. 
 
Згідно з вимогами ДБН Б.2.4-1-94 для упорядження радіомовлення в будинку культури. та в 
школі передбачена апаратура „Веллез”, потужність якої визначена з розрахунку 90-100Вт на 



445 людей, і установка радіоточок у всіх виробничих, адміністративних, культурно-побутових 
приміщеннях.  
 
Проектовані радіотрансляційні мережі прийняті повітряні - ізольованими проводами марки 
ПРСП-3 сумісною підвіскою по опорах низьковольтних мереж напругою 380В. 
 
Підключення нових об’єктів радіотрансляційної мережі передбачається шляхом розвитку 
радіомереж та реконструкції існуючих. 
 
 
 
3.13 Повітряний басейн. 
Для зменшення загазованості на вулицях і дорогах пропонується застосувати наступні 
технічні заходи: 
- розвивати екологічно чисту вітрову енергетику; 
- перевести автотранспорт на екологічно чисте паливо; 
- покращити експлуатацію транспортних засобів і встановлення контролю за вмістом 
шкідливих речовин в вихлопних газах; 
 
3.14. Водний басейн. 
Одним з важливих заходів по захисту водного басейну від забруднення є захист ґрунтових та 
поверхневих вод від забруднення. 
Для цього передбачається провести: каналізування всієї забудови села, організований відвід 
поверхневих вод, інженерну підготовку території, планову санітарну очистку села. 
Через  село протікає ряд струмків  від яких встановлюється прибережна смуга до 25 м. 
По санітарно-технічних заходах намічається: 
- Охопити централізованою системою побутової каналізації всю забудову села; 
- Побудувати очисні споруди; 
В інженерно-планувальному відношенні передбачається благоустрій, озеленення берегів 
водотоків та водоймищ, оздоровлення та благоустрій прибережних зон ставків та струмків в 
межах села. 
 
3.15. Охорона ґрунтів. 
Для підтримання нормального санітарного стану ґрунтів передбачається вдосконалення 
санітарної очистки села, каналізування всієї забудови, що дозволить ліквідувати забруднення 
ґрунтів стоками. 
Зменшення долі забруднюючих речовин, що попадають в ґрунт з атмосфери, передбачено 
заходами по захисту повітряного басейну від забруднення. 
 
3.16. Пропозиції щодо збереження та охорони нерухомих пам’яток культурної 
спадщини, територій, що мають статус земель історико-культурного призначення 
 
На території с. Закерничне пам’ятка охорони історичної та археології не виявлені 
 
 
3.17. рекомендації щодо встановлення режиму використання територій, визначених для 
майбутніх містобудівних потреб 
 
Території, визначені генеральним планом для містобудівного освоєння, слід використовувати 
за функціональним призначенням.  
Рішення генерального плану повинні враховуватись і прийматись за основу при підготовці 
прогнозів і програм соціально-економічного розвитку територій, формуванні бюджетів, 
прийнятті рішень сільської ради щодо використання територій, розробленні містобудівної 
документації та моніторингу її реалізації на наступних стадіях проектування житлових 



кварталів та окремих громадських, промислових, комунальних об’єктів та інженерно-
транспортної інфраструктури. 
Для територій існуючої забудови, що знаходиться в санітарно-захисних зонах, 
встановлюється особливий обмежений вид містобудівного освоєння – не дозволяється нове 
будівництво та реконструкція із добудовою чи надбудовою існуючих житлових будинків.  
Враховуючи проведений містобудівний та економічний аналіз, даним проектом на 
розрахунковий термін передбачається розвиток с. Закерничне за рахунок земель Перегінської 
сільської ради. Згідно з проектом генерального плану села передбачається зміна межі 
населеного пункту.  
 
Показники площ: 
- площа території Перегінської селищної ради –  3062,8 га;   
- існуюча площа населеного пункту с. Закерничне – 362,3 га; 
- проектна площа населеного пункту с. Закерничне – 379,1 га.   
 
Територіальний розвиток с. Закерничне з західної та східної сторони обмежений річкою 
Лімниця та гірським масивом. Резервні землі для розвитку знаходяться у північній та 
південній стороні села. 
 
 
3.18. Рекомендації щодо розроблення плану зонування території або черговості 
виконання плану зонування її окремих частин та детальних планів території 
 
Метою Зонінгу є збереження і раціональне використання середовища для забезпечення 
соціально – економічного розвитку населеного пункту та гармонійного розвитку людини. В 
основу правил зонування території покладено такі засади, які б забезпечували 
функціональну, соціально-економічну, екологічну, планувальну, естетичну сумісність всіх 
існуючих або перспективних видів її використання і забудови та найбільше б відповідали 
інтересам її розвитку. 
Зонінгові правила дозволяють зміну використання земельної ділянки її власнику чи 
орендарю в залежності від прибутковості чи попиту на ринку даного виду використання. 
Зонінг розробляється в складі Генерального плану. Включає в себе, згідно з концепцією 
генерального плану, організацію умов, норм та стандартів забудови земель, проектування та 
розташування будинків на землі відповідно до функціональних зон населеного пункту. Він 
дозволяє особам, які мають право володіти, використовувати та забудовувати земельні 
ділянки, знати від самого початку, які типи використання, споруди чи будинки можуть бути 
встановлені ними на даній території. Це також дає змогу вибирати із кількох варіантів 
найбільш прийнятий, що в кінцевому результаті дає власнику чи орендарю можливість 
отримання прибутку. 
Кожна зона розглядається з позиції досягнення функціональної цілісності, а також 
економічної і соціальної достатності. 
Схема зонування території розроблюється та погоджується в складі Генерального плану. 
 
3.19. Організаційні заходи щодо реалізації положень генерального плану, перелік 
пошукових та проектних робіт для реалізації генерального плану 
 
Заходи щодо реалізації рішень генерального плану с. Закерничне слід здійснювати за умови 
дотримання принципів комплексного освоєння території населеного пункту. Слід зазначити, 
що реалізація рішень Генерального плану вимагає не лише наявності значних фінансових 
ресурсів, але перед усім – реалізації послідовної, зваженої та принципової політики розвитку 
міста згідно рішень Генерального плану. 
При цьому необхідно визнати, що Генеральний план є концептуальною стадією 
містобудівної документації та базується на містобудівних та економічних прогнозах. 



Відповідно певні рішення Генерального плану, особливо щодо функціонального 
призначення територій можуть коригуватись в ході дії Генерального плану. 
Особливу увагу слід звертати на реалізацію рішень щодо інженерно-транспортного та 
соціального забезпечення територій проектування. Проте є рішення, які мають перш за все 
послідовно і неухильно виконуватись мешканцями міста та органами місцевого 
самоврядування. І насамперед це трасування вулиць, доріг та коридорів інженерних мереж, 
фіксація їх в червоних лініях і неухильне дотримання даних червоних ліній в ході 
проектування. Саме дотримання червоних ліній і заборона відведення землі і будівництва в 
червоних лініях мають ключове значення для сталого розвитку населеного пункту. 
Резервування територій вулиць, доріг в червоних лініях – це формування транспортного та 
інженерного каркасу міста і гарантія його майбутнього розвитку, розвитку і покращення 
вуличної мережі, прокладання інженерних мереж, доступу спеціального автотранспорту, 
забезпечення надійних транспортних зв’язків в селі та ОТГ, тощо. 
Важливим є дотримання функціонального зонування територій та розташування основних 
об’єктів інженерної інфраструктури та комунального господарства (насосні підстанції, 
очисні споруди, тощо) в місцях і зонах передбачених Генеральним планом. 
Дуже важливим для забезпечення радіусів доступності, комфорту проживання та 
правильного формування житлових районів є резервування територій для розташування 
об’єктів соцкультпобуту (школи, дитячі дошкільні заклади, заклади медицини, тощо). 
 
Відповідно для реалізації основних положень генерального плану необхідно: 
- При відведенні земельних ділянок, прийнятті рішень (в тому числі попередніх та рішень 
про розроблення ДПТ) про відведення чи зміну цільового призначення земель 
дотримуватись рішень Генерального плану щодо функціонального і цільового призначення 
територій і трасування вулиць у червоних лініях. Для цього слід звіряти пропоноване 
призначення та червоні лінії із матеріалами затвердженого генерального плану. 
- При виникненні запитань чи складностей у трактуванні рішень Генерального плану 
письмові роз’яснення можна отримати у розробника Генерального плану. 
- При розробленні детальних планів територій приймати планувальні рішення на основі 
Генерального плану. Детальні плани території повинні уточнювати рішення Генерального 
плану, а не вносити в нього зміни. 
- Керуватись положеннями генерального плану при розробленні концепцій та стратегій 
розвитку села, економічних проектів, тощо. 
- Послідовно реалізовувати рішення Генерального плану з дотриманням принципів 
комплексної забудови територій, а саме проектування і будівництво вуличної мережі, 
інженерних мереж та об’єктів інфраструктури в комплексі з житловою та громадською 
забудовою або випереджуючими темпами. 
- Дотримання принципів переваги інтересів громади над приватними інтересами, зокрема у 
справах щодо забезпечення нормативних вимог щодо доступності, проїзду та проходу, 
підходів та під’їздів, тощо. 
Улаштування та розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури слід 
здійснювати як за кошти бюджетів різного рівня так і з залученням для цих потреб коштів 
забудовників в порядку, визначеному чинним законодавством щодо встановлення 
граничного розміру залучення коштів замовників на розвиток інженерно-транспортної та 
соціальної інфраструктури населених пунктів». (ст.271 Закону України «Про планування і 
забудову територій»). 
Внесення змін в містобудівну документацію може здійснюватися у встановленому порядку 
за обов‘язковим погодженням з розробником Генерального плану. 
Внесення змін у Генеральний план населеного пункту регулюється Законом України «про 
регулювання містобудівної діяльності» та підзаконними актами і нормативами ДБН. 
 
 
 
 



  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ОСНОВНІ ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ ПРОЕКТУ.  
БАЛАНС ТЕРИТОРІЙ. 

 
  



Основні техніко-економічні показники проекту генерального плану с. Закерничне. 
 
 

Показники Одиниця 
виміру 

Існуючий 
стан 

Етап до 2038 
року 

1. Населення чол. 1121 1812 
2. Територія га 362,3 379,1 

3. Житловий фонд, всього тис. м² 
помешкань 37,65/315 92,25/481 

у т.ч. непридатний -“-   
середня житлова забезпеченість населення м²/чол. 28,74 50,91 
вибуття житлового фонду, всього тис. м²   
у т.ч. непридатного -“-   
у зв’язку з реконструкцією -“-   

нове житлове будівництво, всього тис. м² 
садиб  54,6/230 

4. Об’єкти соціальної сфери, у т.ч.:    
дитячі дошкільні заклади, всього місць - 70 
на 1 тис.чол. населення місць  38,6 
школи, всього місць   285 
на 1 тис.чол. населення місць  157,3 
медичні заклади, всього (Амбулаторія) Об’єкт 1 1 
на 1 тис.чол. населення Об’єкт 0,44 0,55 
5. Протяжність вулиць з твердим покриттям км  34,08 
6. Благоустрій (озеленені території) га 3,75 6,17 
7. Інженерне обладнання:    
Водопровід:    
сумарний відпуск води тис.м³/добу 370,2 510,7 
потужність головних споруд -“-   
джерела водопостачання, що 
використовуються    

Каналізація:    
загальне надходження стічних вод тис.м³/добу 304 419,2 
сумарна потужність очисних споруд -“- 304 419,2 
Газопостачання:    
споживання газу, всього млн.м³/рік 0,227 0,314 
джерела газопостачання    
Теплопостачання: Гкал/год   
Електропостачання:    

сумарне споживання електроенергії тис.кВт/ 
год на рік 1959,4 2777,3 

потужність джерел 
покриття електронавантажень МВт   

8. Санітарне очищення території:    
Об’єми побутового сміття (всього) тонни/рік 622,7 1006,7 
9. Інженерне підготовлення території га   
10. Рекреаційні об’єкти тис. м² За окремим завданням 
11. Виробничі об’єкти тис. м² За окремим завданням 

 
  



Баланс територій с.Закерничне 

Території 
Площа, га 

I черга II черга Вулиці та 
дороги Всього 

Виробничі 5,34 1,50 0,00 6,84 
Водойм 1,85 9,74 0,00 11,59 
Вулиці та дороги в червоних лініях 0,00 0,24 35,92 36,16 
Громадської забудови 3,69 1,72 0,00 5,41 
Житлової садибної забудови 91,04 19,35 0,00 110,40 
Зелених насаджень спецпризначення 74,03 125,21 0,00 199,23 
Кладовищ 0,96 0,97 0,00 1,93 
Комунальні 1,01 0,00 0,00 1,01 
Сільськогосподарських угідь 1,36 4,08 0,00 5,44 

Зелених насаджень загального 
користування 

1,06 0,00 0,00 1,06 

Всього 180,34 162,80 35,92 379,07 
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