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ВСТУП 

 

Методичні вказівки щодо виконання курсового проекту «Проектування 

планування і забудови населеного пункту» розроблено відповідно до робочої 

навчальної програми з навчальної дисципліни «Планування та забудова 

поселень» і визначають методику та порядок її виконання. 

Виконання курсового проекту має на меті формування у студентів знань з 

теорії та практики проектування житлової, виробничої, ландшафтно-

рекреаційної зон та інженерного благоустрою сільського населеного пункту з 

урахуванням умов навколишнього середовища. 

У результаті виконання курсового проекту студент повинен  

знати: 

– порядок проектування сельбищної, виробничої та ландшафтно-

рекреаційної зон сільського населеного пункту;  

– особливості розміщення установ і підприємств обслуговування 

населення, вулично-дорожньої мережі населеного пункту;  

уміти: 

– виконувати розрахунок проектної чисельності населення сільського 

населеного пункту; 

– розробляти функціонально-планувальну структуру сільського 

населеного пункту;  

– проектувати забудову сельбищної та виробничої зон, формувати 

ландшафтно-рекреаційну зону;  

– розташовувати установи та підприємства обслуговування населення;  

– раціонально планувати вулично-дорожню мережу. 

Студенти, які виконали і належним чином оформили курсовий проект, 

допускаються до його захисту. 

Отримані навички в подальшому можуть бути використані студентом у 

професійній геодезичній і землевпорядній практиці під час розроблення 
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проектів планування та забудови населених пунктів, генеральних планів, 

зонінгу та іншої містобудівної документації. 

Робота студентом виконується після опрацювання рекомендованої 

літератури, відповідного лекційного матеріалу та закріплення його на 

практичних заняттях. 

Кожен студент отримує індивідуальне завдання та електронну версію 

методичних вказівок. 

Оцінка курсового проекту визначається якістю розрахунків, графічних 

побудов, відповідей на контрольні питання та дотриманням строків здачі 

проекту.  

Критерії оцінювання курсового проекту наведено в додатку А. 
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1 ТЕЗАУРУС 

 

1. БЛАГОУСТРІЙ (благоустройство; landscaping) – сукупність робіт, 

які здійснюють для приведення території до стану, придатного для будівництва 

або нормального використання за призначенням, створення здорових, зручних і 

естетичних умов для проживання людини.  

2. БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ ТА ПРАВИЛА (строительные нормы и 

правила; building regulations) – державні нормативні документи (ДБН) 

України у галузі проектування і будівництва, які встановлюють: норми 

проектування населених пунктів, інженерних споруд, будівельних конструкцій; 

правила організації, виконання та приймання робіт; правила ціноутворення у 

будівництві та ін.  

3. ГРОМАДСЬКИЙ ЦЕНТР (гражданский центр; civil) – територія 

концентрованого розміщення закладів, установ і підприємств обслуговування 

населення, адміністративних будівель у планувальній структурі населеного 

пункту.  

4. ЗОНА ГРОМАДСЬКОЇ ЗАБУДОВИ (зона гражданской застройки; 

civil building zone) – зона населеного пункту, яка призначена для 

концентрованого розташування закладів і підприємств обслуговування 

населення населеного пункту та поза його межами.  

5. МІСТОБУДІВНА ДОКУМЕНТАЦІЯ (градостроительная 

документация; town planning documentation) – комплекс документів про 

містобудівне планування розвитку території міста: генеральний план, проекти 

планування, межування, забудови міста. 

6. НАСЕЛЕНИЙ ПУНКТ (населенный пункт; inhabitet locality) – 

первинна одиниця розселення людей у межах однієї забудованої земельної 

ділянки: місто, селище міського типу, село. Обов’язковою ознакою населеного 

пункту є сталість його використання як місця перебування рік у рік (або 

сезонно).  
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7. ПРОСТОРОВО-ПЛАНУВАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ ТЕРИТОРІЙ 

(пространственно-планировочная организация территорий; spatial 

planning organization of territories) – організація сельбищної, виробничої, 

рекреаційної та ландшафтної зон, у межах яких окремі земельні ділянки 

об’єднують в окремі функціональні зони. 

8. САНІТАРНО-ЗАХИСНА ЗОНА (санітарно-защитная зона; sanitary 

protection zone) – 1) величина санітарного розриву між промисловим 

підприємством і житловими забудовами, що забезпечує захист населення від 

впливу шкідливих чинників виробництва (хімічних шкідливих речовин, пилу, 

шуму, електричних і електромагнітних полів); 2) зона, що відокремлює 

промислові підприємства від житлової території. Ширина С.-З. З. залежить від 

ступеня виробничої шкідливості сусідніх промислових  підприємств і становить 

від 50 до 1000 м.  

9. СЕЛЬБИЩНА ТЕРИТОРІЯ (селитебная территория; residential 

territory) – зона розміщення житлової забудови, громадських центрів і зон 

відпочинку населення, призначена для створення сприятливого життєвого 

середовища, яке має відповідати соціальним, екологічним та містобудівним 

умовам, що забезпечують процеси життєдіяльності населення, пов’язані з його 

демографічним і соціальним відтворенням. 

10. СИСТЕМА ЗЕЛЕНИХ НАСАДЖЕНЬ (система зеленых 

насаждений; plantation) – організоване розміщення зелених насаджень різного 

призначення в плані міста і приміської зони, узгоджене із загальною 

структурою міста і системою культурно-побутового обслуговування населення. 

До озеленених територій загального користування населених пунктів 

відносяться багатофункціональні та спеціалізовані парки, сади, сквери, 

бульвари, міські лісопарки, озеленені ділянки набережних і пляжів, ботанічні 

сади та зоологічні парки, парки-пам’ятки садово-паркового мистецтва та інші 

природні і штучно створені ландшафтні об’єкти. 

11. ТЕРИТОРІЯ ВИРОБНИЧА (производственная территория; 

industrial territory) – частина території населеного пункту, що 
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використовується для виробництва, постачання, а також прибирання та 

утилізації відходів. До Т. В. відносяться території промисловості (промислові 

зони, промислові райони, групи підприємств, підприємства), інноваційного 

розвитку, комунальних підприємств, транспортної інфраструктури, складської 

забудови. 

12. ФУНКЦІОНАЛЬНА ЗОНА (функциональная зона; functional 

zone) – частина території населеного пункту з вираженою функцією її 

містобудівного використання (житловою, громадською, виробничою та 

рекреаційною), що відображається у документації з просторового планування. 

13. ЧЕРВОНА ЛІНІЯ (красная линия; red line) – умовна лінія, що 

обмежує забудову по обидва боки вулиці, у межах якої розміщуються основні 

елементи міських вулиць, інженерні й транспортні споруди. 

 

2 ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ 

 

Сільське поселення проектують як елемент єдиної системи розселення 

України з урахуванням чинного адміністративно-територіального поділу, 

фізико-географічного, кліматичного, соціально-економічного, архітектурно-

містобудівного районування, потреб територіальних громад, на підставі 

положень Земельного кодексу України, Закону України «Про регулювання 

містобудівної діяльності» та численних державних стандартів і будівельних 

норм щодо планування територій. 

 

3 ЗМІСТ РОБОТИ 

 

 У межах визначеної завданням території (додаток Б) необхідно виконати 

розрахунок чисельності населення, обсягів будівництва та потрібної площі під 

населений пункт, вибрати місце розташування сільського населеного пункту, 

виконати його раціональне функціональне зонування, архітектурно-

планувальну розробку з урахуванням необхідності дотримання нормативних 
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вимог, сприятливих умов проживання населення, економічності проекту, 

розробити генеральний план. 

 Вихідні дані: район будівництва (табл. 3.1); топографічний план (рис. 3.1, 

а – для варіантів 1–3, рис. 3.1, б – для варіантів 4–6, рис. 3.1, в – для варіантів 7–

9, рис. 3.1, г – для  варіантів 10–12, рис. 3.1, д – для варіантів 13–15, рис. 3.1, е– 

для варіантів 16–18, рис. 3.1, ж – для варіантів 19–21, рис. 3.1, з – для  варіантів 

22–24); площі посіву сільськогосподарських культур (табл. 3.2), кількість 

поголів’я за видами (групами) тварин (табл. 3.3), кількість працівників у 

будівельній бригаді (табл. 3.4).  

Таблиця 3.1 – Район будівництва сільського населеного пункту 

Номер варіанта Адміністративний район  Адміністративна область України 

1 2 3 

1 Вознесенський Миколаївська 

2 Білгород-Дністровський Одеська 

3 Козельщинський Полтавська 

4 Радивилівський Рівненська 

5 Конотопський Сумська 

6 Кременецький Тернопільська 

7 Ізюмський Харківська 

8 Генічеський Херсонська 

9 Шепетівський Хмельницька 

10 Чорнобаївський Черкаська 

11 Новосельцький Чернівецька 

12 Жмеринський Вінницька 

13 Шацький Волинська 

14 Томаківський Дніпропетровська 

15 Новоазовський Донецька 

16 Новоград-Волинський Житомирська 

17 Рахівський Закарпатська 

18 Мелітопольський Запорізька 

19 Коломийський Івано-Франківська 

20 Фастівський Київська 

21 Петрівський Кіровоградська 

22 Самбірський Львівська 

23 Ніжинський Чернігівська 

24 Старобільський Луганська 

 

 Номер варіанта відповідає номеру прізвища студента у списку групи. 



 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.1 – Топографічний план 

 

Таблиця 3.2 – Площі посіву сільськогосподарських культур 

№ 

пор. 

Сільськогосподар-

ські культури 

Номер варіанта 

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1 Озимі зернові 850 870 865 885 890 910 930 920 900 940 880 860 

2 Ярі зернові 630 610 615 595 590 570 550 620 580 560 600 540 

3 Зернобобові 70 71 74 75 72 73 74 75 76 77 78 79 

4 
Кукурудза на 

зерно 
170 200 195 175 240 220 210 180 190 210 230 240 

5 
Кукурудза на 

силос 
400 380 385 395 360 350 370 390 410 420 430 440 

6 Цукровий буряк 350 330 335 345 340 320 310 300 290 280 270 260 

7 Соняшник 30 31 34 36 32 33 34 35 36 37 38 40 

8 Картопля 60 64 62 71 66 68 70 72 74 76 78 80 

9 
Кормові 

коренеплоди 
65 66 63 64 67 68 69 70 71 72 73 74 

 

 
 а    б   в   г 

 
д    е   ж   з 
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Продовження таблиці 3.2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

10 Однорічні трави 90 91 95 94 92 93 94 95 96 97 98 100 

11 Багаторічні трави 260 264 261 263 268 270 272 274 276 262 278 280 

12 
Плодові 

культури 
60 61 65 66 62 63 64 65 66 67 68 69 

13 Овочі 25 25 27 28 25 25 26 27 28 29 30 29 

14 
Природні 

сіножаті 
600 610 605 615 620 630 640 650 660 670 680 600 

 

Таблиця 3.3 – Кількість поголів’я за видами тварин 

№ 

пор. 

Сільськогоспо-

дарські культури 

Номер варіанта 

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 

1 Корови 700 690 695 685 680 670 660 650 640 630 620 610 

2 
Інші групи 

ВРХ 
700 710 705 715 720 730 740 750 760 770 780 790 

3 Свиноматки 150 160 155 165 170 180 190 200 210 220 230 240 

4 
Свині на 

відгодівлі 
900 890 895 885 880 870 860 850 840 830 820 810 

5 Вівці 270 280 272 282 285 290 295 300 310 320 330 340 

6 Кури 1200 1150 1170 1120 1100 1050 1000 1180 950 1080 970 900 

7 Качки дорослі 800 850 820 870 900 950 1000 1050 1100 1150 1180 1200 

8 
Качки 

молодняк 
1000 1050 1020 1080 1100 1150 1200 1250 1300 1350 1400 1500 

9 Гуси дорослі 600 610 605 615 620 640 650 630 660 680 690 700 

10 Гуси молодняк 700 710 705 715 720 730 740 760 770 790 750 800 

11 Бджоли (сім’я) 150 151 161 162 152 154 155 153 157 156 158 160 

 

Таблиця 3.4 – Кількість працівників у будівельній бригаді  

Номер варіанта 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

Кількість працівників 

34 31 32 33 30 35 36 37 38 39 40 41 

 

 

 



 12 

4 РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ВИКОНАННЯ ТА ОФОРМЛЕННЯ 

КУРСОВОГО ПРОЕКТУ 

 

4.1 Попередні розрахунки до проекту планування та забудови 

населеного пункту 

Попередні розрахунки передбачають визначення проектної чисельності 

населення. Серед різних методик визначення проектної чисельності населення 

на перспективу застосована методика, використана у Методичних вказівках [6]. 

Особливості розв’язання різних планувальних завдань під час складання 

проекту населеного пункту та відповідні розрахункові формули наведено у 

Методичних вказівках щодо виконання практичних робіт [5]. Тому порядок 

виконання курсового проекту викладено на конкретному прикладі, за яким 

необхідно розробити проект із планування та забудови сільського населеного 

пункту у Закарпатській області із чисельністю населення 785 осіб та 

виробничою діяльністю, пов’язаною з вирощуванням основних 

сільськогосподарських культур, утриманням 1250 молодняка качок. 

4.1.1. Визначення витрат праці в рослинництві щодо 

сільськогосподарських культур. Прямі витрати праці в рослинництві 

обчислюють за формулою (1.1) Методичних вказівок [5] у формі таблиці      

(табл. 4.1). Значення показника Вр вибирають із табл. 1.2 Методичних вказівок 

[5], S – із табл. 1.3 (з урахуванням табл. 1.1). 

 Таблиця 4.1 – Витрати праці в рослинництві 

№ 

пор. 

Сільськогосподарська 

культура 

Витрати 

на 1 га, 

люд.-год., Вр 

Площа,  

S 

Загальні витрати,  

МР 

люд.-год. люд.-днів 

1 2 3 4 5 6 

1 Озимі зернові 49,4 950 46930 5866 

2 Ярові зерна 27,6 530 14628 1828 

3 Зернобобові 45,1 75 3382,5 422 

4 Кукурудза на зерно 107,3 230 24679 30854 

5 Кукурудза на силос 135,2 300 40560 5070 
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Продовження таблиці 4.1 

1 2 3 4 5 6 

6 Цукровий буряк 403,3 300 120990 15123 

7 Соняшник 49,8 35 1743 217 

8 Картопля 380,1 82 31168,2 3896 

9 Кормові коренеплоди 554,4 67 37144,8 4643 

10 Однорічні трави 36,8 100 3680 460 

11 Багаторічні трави 68,8 278 19126,4 2390 

12 Продукти садівництва 764,5 65 49692,5 6211 

13 Овочі 1025,6 27 27691,2 3461 

14 Природні сінокоси 26,4 650 17160 2145 

Усього  54816 

 

Необхідну кількість працездатного населення для виконання 

сільськогосподарських робіт у рослинництві обчислюють за формулою (1.2) 

Методичних вказівок [5]: 

.26215,12,1
288

54816
21 осібКК

П

М
Т

р

р

р   

4.1.2. Визначення затрат праці в тваринництві. Прямі витрати праці в 

тваринництві обчислюють за формулою (1.3) Методичних вказівок [5] у формі 

таблиці (табл. 4.2). Значення показника Втв  вибирають із табл. 1.4 Методичних 

вказівок [5], К – із табл. 1.5 (з урахуванням табл. 1.1). 

Таблиця 4.2 – Витрати праці в утриманні молодняка качок 

№ 

пор. 

Види тварин Витрати на 1 

погол., люд.-

год., Втв 

Кількість 

поголів’я, 

К 

Загальні витрати, Мтв 

люд.-год. люд.-днів 

1 Качки-молодняк 1,0 1250 1250 156 

Усього 156 
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Необхідну чисельність працездатного населення для 

сільськогосподарських робіт у тваринництві обчислюють за формулою (1.4) 

Методичних вказівок [5]: 

.115,1
365

156
2

. особаК
П

М
Т

тв

тв
тв   

4.1.3. Визначення затрат праці в будівництві. Склад будівельної 

бригади визначають за табл. 1.1 Методичних вказівок [5] залежно від номера 

студента у списку групи. У Закарпатській області будівельна бригада 

складається з 40 осіб. 

4.1.4. Визначення працездатної чисельності населення. Загальну 

чисельність працівників у рослинництві, тваринництві та будівництві 

обчислюють за формулою (1.5) Методичних вказівок [5]: 

.303401262 особиТТТТ бтвр   

4.1.5. Визначення розрахункової чисельності населення. 

Абсолютну численність селоутворювальних кадрів обчислюють за 

формулою (1.6) Методичних вказівок [5]: 

.466
65

100303

65

100
осіб

Т
А 





  

Чисельність проектного населення обчислюють за формулою (1.7) 

Методичних вказівок [5], обслуговуючу групу населення беруть на рівні 12 

%; несамодіяльну групу населення – 49 %: 

.1194
)4912(100

100466

)(100

100
особи

ВБ

А

р
Н 









  

4.1.6. Прогнозування перспективного розвитку населення.  

Перспективний розвиток населення визначають за демографічним 

прогнозуванням за формулою (1.8) Методичних вказівок [5]: 

.822

100

15,0
1

1194

100
1

250 особи
УР

Нр
Н

Т
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 Остаточну розрахункову чисельність населення обчислюють за 

формулою (1.9) Методичних вказівок [5]: 

.201682211940 осібHHH рост   

 Проте, ураховуючи фактичну неможливість за такої кількості населення 

нанесення усіх елементів генерального плану сільського населеного пункту в 

крупному масштабі на ватман формату А1, за погодженням з викладачем 

беруть для подальших розрахунків попередньо визначену у завданні кількість 

населення, а саме: 785 осіб. 

 

 4.2 Визначення обсягів будівництва 

Для житлового будівництва необхідно визначити кількість сімей, які 

мешкатимуть у різних типах житлових будинків залежно від складу сім’ї та 

району будівництва. 

Кількісний склад сімей визначають залежно від району будівництва    

(табл. 1.1 Методичних вказівок [5]) і структурного складу населення у 

Передгір’ї і гірських районах Карпат (табл. 1.7 Методичних вказівок [5]) у 

формі таблиці (табл. 4.3).  

Таблиця 4.3 – Розрахунок кількісного складу сімей 

Кількісний 

склад сімей 

% від загальної 

кількості 

населення 

Розрахункова 

чисельність 

населення, люд. 

Кількість людей 

за складом 

сімей 

Кількість  

сімей 

1 0,6 

785 

5 5 

2 26,5 208 104 

3 28,8 226 76 

4 25,5 200 50 

5 12,9 101 20 

6 5,8 45 8 

Усього 785 263 
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Наближений розмір території під населений пункт визначають за 

рекомендованим укрупненим показником: 50 га на 1000 чол. у 1-2 поверховій 

забудові [1].  

Отже, за проектної кількості населення, площа сельбищної зони 

становить: .2,39
1000

78550
гаSсел 


  

4.2.1. Визначення обсягів житлового будівництва. Розрахунок 

житлового будівництва полягає у виборі окремого житлового будинку для 

кожної сім’ї залежно від її кількісного складу та району будівництва із 

урахуванням нормативних рекомендацій щодо розміру житлової площі:  

 на 1 людину – 21 м
2
; 

 на сім’ю – 10 м
2
. 

Житлову та загальну площу, як і конфігурації будинків, визначають 

згідно з вибраним типом житлового будинку з відповідного каталогу [4]. 

Розрахунок виконують формі таблиці (табл. 4.4). 

Таблиця 4.4 – Розрахунок житлового будівництва 

№ 

пор. 

Склад  

сім’ї  

Кількість 

сімей 

Норма житлової 

площі, м
2
 

Загальна 

розрахункова 

площа на 

сім’ю, м
2
 

Фактична 

площа, м
2 

На 1 люд. 
На 1 

сім’ю Житлова 
Загаль-

на 

1 1 5 

21 10 

31 33,66 75,80 

2 2 104 52 33,66 75,80 

3 3 76 73 45,00 105,83 

4 4 50 94 61,88 127,32 

5 5 20 115 63,11 121,83 

6 6 8 136 76,73 169,85 

 

Розміри присадибних ділянок для кожної сім’ї і населеного пункту в 

цілому визначають у табл. 4.5, ураховуючи забезпечення нормальних умов  

проживання: для сімей у складі 1–2 особи – 0,15 га; для сімей у складі 3 і 

більше осіб – 0,25 га.  
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Таблиця 4.5 – Розрахунок розмірів присадибних ділянок 

Склад  

сім’ї  

Кількість 

сімей 

Розмір земельної 

ділянки, га 

Розрахункова 

площа на всі 

сім’ї, га 

Загальна площа 

присадибних 

земельних ділянок, га 

1 5 0,15 0,75 

54,85  

2 104 0,15 15,60 

3 76 0,25 19,00 

4 50 0,25 12,50 

5 20 0,25 5,00 

6 8 0,25 2,00 

 

4.2.2. Визначення обсягів культурно-побутового будівництва. Кількість 

та види об’єктів культурно-побутового будівництва та їх розміри встановлюють 

згідно з рекомендованим переліком об’єктів культурно-побутового будівництва 

та нормативних показників (табл. 1.8 Методичних вказівок [5]). 

Розміри земельної ділянки на кожний об’єкт визначають (табл. 4.6) з 

урахуванням кількості жителів у населеному пункті шляхом введення 

поправкового коефіцієнта в норму земельної ділянки на об’єкт, який 

обчислюють за формулою (1.9) Методичних вказівок [5]. 

Таблиця 4.6 – Розрахунок обсягів культурно-побутового будівництва 

Номер 

пор. 
Назва закладу 

Одиниця 

вимірю-

вання 

Норматив-

ний 

показник 

на 1000 

жителів 

Норма 

земельної 

ділянки на 

об’єкт, га 

Поправ-

ковий 

коефіцієнт 

Розмір 

земельної 

ділянки, 

га 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Клуб місце 200 0,94 

0,785 

0,74 

2 

Аміністративн

ий будинок 

сільради 

об’єкт 1 0,4 

0,3 

3 

Фельдшерсько-

акушерський 

пункт 

об’єкт 1 0,1 

0,08 

4 
Лазня з 

пральнею 

кг сухої 

білизни 
5 0,44 

0,35 

5 
Відділення 

зв’язку 
об’єкт 1 0,4 

0,3 
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Продовження таблиці 4.6 

1 2 3 4 5 6 7 

6 
Будинок 

побуту 
робочих 9 0,4 

 0,3 

7 
Продовольчий 

магазин 
м

2 
70 0,4 

0,3 

8 

Контора 

сільськогоспо-

дарського 

підприємства 

об’єкт 1 0,4 

0,3 

9 Пожежне депо машина 1 0,4 0,3 

Усього 2,97 

 

4.2.3. Визначення обсягів виробничого будівництва. Вибирають об’єкти 

виробничого будівництва, які призначені для забезпечення нормального 

функціонування тваринницької ферми, а також для зберігання та підтримки в 

робочому стані сільськогосподарської техніки. 

Ураховуючи специфіку виробничої діяльності населеного пункту, що 

проектується, визначають (табл. 4.7) розміри земельних ділянок для кожного з 

об’єктів виробничого призначення на підставі норм земельної ділянки на 

одиницю (площі або об’єкта) та кількості худоби або працівників (табл. 1.9 

Методичних вказівок [5]). Місця розташування всіх зазначених об’єктів 

вибирають, ураховуючи зручність користування, санітарно-гігієнічні, 

ветеринарні, протипожежні та виробничі умови.  

Ширину санітарно-захисної зони беруть відповідно до ДБН Б.2.2-12:2018. 

Планування і забудова територій [1]. Вона становить 300 м. 

Складають титульний список забудови сельбищної зони населеного 

пункту, до якого вносять усі об’єкти житлового, соціально-культурного та 

побутового призначення (табл. 4.8). Форми об’єктів беруть з каталогів типових 

проектів. 
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Таблиця 4.7 – Розрахунок обсягів виробничого будівництва 

Номер 

пор. 

Напрям 

господарю-

вання 

Розрахункова 

одиниця 

потужності 

Норми 

земельної 

ділянки 

на 

одиницю, 

м
2 

Кількість 

качок-

молодняка 

або людей 

Площа 

земельної 

ділянки, га 

1 2 3 4 5 6 

1 
Господарське 

подвір’я 
1 м

2 
 площі 3 

1250 0,38 

2 Склад 1 м
2
 забудови 2,5 1250 0,31 

3 
Будівельне 

подвір’я 
1 м

2
 забудови 3 

1250 0,38 

4 Теплиця 1 м
2
 теплиці 3 785 0,24 

5 
Ветеринарна 

амбулаторія 
об’єкт 5000 

1250 0,5 

6 Птахоферма 1 качка 5 1250 0,63 

Всього 2,44 

 

 

Таблиця 4.8 – Загальний список запроектованих об’єктів 

№  

пор. 
Об’єкт 

Кількість, 

шт. 

Площа 

забудови, 

м
2 

Площа 

земельної 

ділянки, 

га 

1 2 3 4 5 

1 
Одноповерховий одноквартирний 

двокімнатний житловий будинок 
7 99 0,15 

2 
Одноповерховий одноквартирний 

двокімнатний житловий будинок 
104 99 0,15 

3 
Одноповерховий одноквартирний 

трикімнатний житловий будинок  
75 119 0,25 

4 
Одноквартирний мансардний 

чотирикімнатний житловий будинок 
50 110 0,25 

5 
Двоповерховий одноквартирний 

чотирикімнатний житловий будинок 
20 99 0,25 

6 
Двоповерховий одноквартирний 

п’ятикімнатний житловий будинок 
7 150 0,25 

7 Клуб 1 836 0,74 

8 Аміністративний будинок сільради 1 96 0,3 

9 Фельдшерсько-акушерський пункт 1 100 0,1 

10 Лазня з пральнею 1 144 0,35 
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Продовження таблиці 4.8 

1 2 3 4 5 

11 Відділення зв’язку 1 96 0,3 

12 Будинок побуту 1 72 0,3 

13 Продовольчий магазин 1 112 0,3 

14 
Контора сільськогосподарського 

підприємства 
1 108 0,3 

15 Пожежне депо 1 72 0,3 

 

4.2.4. Розрахунок території під населений пункт та її планування. 

Загальну площу території під населений пункт визначають за формулою [6]: 

      ,
14321

КПППППП
ВН
          (4.1) 

де: П1 – площа житлових територій; складається з площ, необхідних для 

будівництва житлових будинків прийнятих типів забудови; П2 – площа 

зелених насаджень; визначають 10 м
2
 на одного жителя першої черги; П3 – 

площа території громадського призначення; П4 – площа ділянок, непридатних 

для будівництва; визначається вимірюванням контурів відповідних ділянок на 

плані; К1 = 1,2 – коефіцієнт вуличної мережі; Пв – площа виробничої зони. 

  .22,732,144,2097,279,085,54 гаПН   

На підставі кількості сімей населеного пункту, розмірів земельних 

ділянок для кожної із сімей, переліку об’єктів соціально-культурного 

призначення, площ житлової та виробничої зон, рози вітрів, починають ескізне 

проектування і розробляють архітектурно-планувальні креслення. 

Характер місцевості, де проектують сільський населений пункт (рис. 3.1), 

спокійний, рівномірно понижується на північний захід. 

Населений пункт проектується поблизу перехрестя доріг. Із західної 

сторони відносно до сельбищної території передбачена ферма для утримання 

качок-молодняка. 

Під час складання генерального плану аналізом рельєфу місцевості (рис. 

3.1), вибирають місце для зручного розташування населеного пункту і 

забезпечення нормальних житлово-побутових та виробничих умов для всіх 

жителів з урахуванням загальних рекомендацій: 
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- як головна, так і житлові вулиці населеного пункту мають бути за 

можливості рівнопохилі; 

- розташування головної та житлових вулиць не повинні збігатися з 

напрямком дії панівних вітрів; 

- виробничу зону населеного пункту розташовують з підвітряної 

сторони, особливо у літній період; 

- якщо населений пункт знаходиться на березі річки, виробничу зону 

розташовують нижче за течією річки. 

Питання влаштування інженерних мереж (водопровід, гаряче 

водопостачання, каналізація, тепло-, газо-, енерго-, електропостачання) під час 

розробки курсового проекту не розглядаються. 

Приклад генерального плану сільського населеного пункту наведено на 

рис. 4.1. 

 

Рисунок 4.1 – Схема генерального плану сільського населеного пункту 

 

На рис. 4.1: 1 – громадський центр сельбищної зони; 2 – зона секційної 

забудови; 3 – зона блокової забудови; 4 – зона індивідуальної забудови; 5 – 

санітарно-захисна зона; 6 – центр виробничої зони; 7 – машино-тракторний 

двір; 8 – ферма ВРХ; 9 – підсобна зона ферми; 10 – комунально-побутова зона; 

11 – теплиці; 12 – склади; 13 – нафтобаза; 14 – будівельний центр; 15 – центр 
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тваринницького комплексу; 16 – головні будівлі та споруди; 17 – допоміжні 

будівлі та споруди; 18 – шлях для гусеничних машин; 19 – під’їзний шлях; 20 – 

дорога загального користування. 

 

4.3 Техніко-економічне оцінювання проекту планування та забудови 

населеного пункту 

Найважливішим показником економічності планування та забудови є 

проектний баланс території за генеральним планом (табл. 4.9). Критерієм 

економічності є відношення забудованої території до загальної площі 

відповідної зони. 

Таблиця 4.9 – Баланс території сільського населеного пункту 

Територія га % м
2
 / люд. 

А. Сельбищна зона 

Житлова територія: 

 одноповерхова; 

 двоповерхова  

Ділянки будівель підприємств обслуговування 

Зелені насадження загального користування  

Вулиці, дороги, проїзди, площі 

70,09 

54,85 

47,90 

6,75 

2,97 

0,79 

11,68 

96,0 

74,8 

65,6 

9,2 

4,1 

1,1 

16,0 

893 

699 

610 

86 

38 

10 

149 

Б. Виробнича зона 

Підприємства з виробництва та переробки 

сільськогосподарської продукції 

Підприємства з ремонту сільськогосподарських 

машин, комунально-складські та інші об’єкти 

Дороги, проїзди, майданчики для стоянки автомобілів 

2,93 

 

1,37 

 

1,07 

0,49 

4,0 

 

1,9 

 

1,5 

0,7 

37 

 

17 

 

14 

6 

Загальна площа сільського населеного пункту 73,22 100 933 

 

4.4 Вимоги щодо оформлення курсового проекту 

Приклад оформлення титульної сторінки наведений у додатку В. 

Пояснювальну записку до курсового проекту студенти оформляють на 

аркушах формату А4 комп’ютерним набором. У пояснювальній записці 

студенти наводять вихідні дані, розрахункові формули, обґрунтування 

прийнятих проектних рішень, схематичні рисунки і таблиці з результатами 

обчислень. 
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Графічним додатком є генеральний план сільського населеного пункту, 

виконаний на ватмані формату А1 у масштабі 1:2000, на якому позначають усі 

запроектовані об’єкти житлової, громадської. виробничої забудови та рельєф і 

ситуацію місцевості. У правому верхньому куті плану наносять орієнтовану на 

північ розу вітрів, у лівому верхньому – ситуаційну схему у масштабі 1:25000. 

У нижній частині аркуша наносять поперечні профілі головної та житлової 

вулиць у масштабі 1:100, план присадибної ділянки у масштабі 1:500, таблицю 

експлікації будівель і споруд, умовні позначення. 

Графічний додаток до роботи студенти креслять від руки або у програмах 

«Compas» чи «AutoCad» на ватмані формату А2 за прикладом рис. 4.2. 
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Рисунок 4.2 – Приклад графічного додатка до курсового проекту 
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5 КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ 

 

1. чинники, що впливають на вибір території для забудови населеного 

пункту. 

2. Кліматичне зонування території України. 

3. Природні умови, що мають містобудівне значення. 

4. Містобудівне районування України на підставі природно-

географічних та інженерно-будівельних умов. 

5. Попередній розрахунок чисельності населення у населеному пункті. 

Навести відповідні формули. 

6. Склад функціональних зон населеного пункту. 

7. Розробка ситуаційного плану населеного пункту. 

8. Сутність вертикального планування населеного пункту. 

9. Чинники, що визначають розміщення зон сільського населеного 

пункту. 

10. Рекомендації щодо формування мережі вулиць сільського населеного 

пункту. 

11. Склад виробничої зони сільського населеного пункту. 

12. Особливості планування житлової забудови сільського населеного 

пункту. 

13. Завдання благоустрою присадибної ділянки сільського населеного 

пункту. 

14. Техніко-економічні показники проекту планування та забудови 

населеного пункту. 

15. Склад генерального плану сільського населеного пункту. 



 26 

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ 

 

1. ДБН Б.2.2-12:2018. Планування і забудова територій. – К. : Мінрегіон 

України, 2018. – 230 с. 

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

пункту. – К. : Мінрегіон України, 2012. – 33 с. 

3. ДСТУ-Н Б В.1.1-27:2010. Будівельна кліматологія. – Київ : 

Мінрегіонбуд України, 2011. – 123 с. 

4. Индивидуальный жилой дом. Каталог проектов усадебных домов для 

строительства в УССР. – К. : УкрНИИграждансельстрой, 1989. – 176 с. 

5. Методичні вказівки щодо виконання практичних робіт з навчальної 

дисципліни «Планування та забудова поселень» для студентів денної та заочної 

форм навчання зі спеціальності 193 – «Геодезія та землеустрій» освітнього 

ступеня «Бакалавр» (у тому числі скорочений термін навчання) / [укл. 

В. В. Артамонов, М. Г. Василенко, П. Б. Міхно]. – Кременчук : КрНУ, 2018. –  

33 с. 

6. Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни 

«Планування та забудова поселень» для студентів зі спеціальності 7.070904 

«Землевпорядкування та кадастр» денної та заочної форм навчання / [укл. 

М. С. Жорняк]. – Кременчук : КДПІ, 1999. – 34 с. 

7. Стукалов О. К. Благоустройство усадьбы / О. К. Стукалов. – К. : 

Урожай, 1990. – 168 с. 

8. Тосунова М. И. Планировка городов и населенных мест / 

М. И. Тосунова. – М. : Высш. школа, 1986. – 207 с. 

9. Усова В. П. Планировка и застройка поселка / В. П. Усова. – 

Ульяновск : УлГТУ, 2009. – 92 с. 

10. Геодезичний енциклопедичний словник / за ред. В. Літинського. – 

Львів : Євросвіт, 2001. – 668 с. 

 



 27 

Додаток А 

Критерії оцінювання курсового проекту 

Критерії оцінювання 
Національна 

шкала 

Шкала 

ESTC 

100-

бальна 

система  

1 2 3 4 

Матеріали курсової роботи не містять 

помилок у розрахунках і кресленнях, 

відзначаються високою графічною 

культурою і здані викладачеві у 

визначений термін. Правильних 

відповідей на контрольні питання –               

75–100 % 

Відмінно A 90–100 

Матеріали курсової роботи не містять 

помилок у розрахунках і кресленнях, 

здані викладачеві у визначений термін, 

але є незначні недоліки в оформленні. 

Правильних відповідей на контрольні 

питання – 70–75 % 

Дуже добре   B 83-89 

Матеріали курсової роботи не містять 

помилок у розрахунках і кресленнях, 

здані викладачеві у визначений термін, 

але є допустимі недоліки в оформленні. 

Правильних відповідей на контрольні 

питання – 60–70 % 

Добре C 74–82 

Матеріали курсової роботи не містять 

помилок у розрахунках і кресленнях, але 

мають недоліки в оформленні, здані 

викладачеві не у визначений термін 

(запізнення становить від трьох до п’яти  

днів). Правильних відповідей на 

контрольні питання – 60 % 

Задовільно D 64–73 

Матеріали курсової роботи не містять 

помилок у розрахунках і кресленнях, але 

мають значні недоліки в оформленні, 

здані викладачеві не у визначений 

термін (із запізненням не більше тижня). 

Правильних відповідей на контрольні 

питання – 50–60 % 

Задовільно E 60-63 
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Продовження додатка А 

1 2 3 4 

Матеріали курсової роботи містять 

помилки у більшості розрахунків і 

кресленнях, мають значні недоліки в 

кресленнях і оформленні пояснювальної 

записки, здані викладачеві не у 

визначений термін (із запізненням 

більше тижня). Правильних відповідей 

на контрольні питання – до 50 % 

Незадовільно 

з можливістю 

повторного 

складання 

FX 35–59 

Матеріали курсової роботи виконані не в 

повному обсязі, містять грубі помилки у 

розрахунках і кресленнях, мають суттєві 

недоліки в оформленні, здані 

викладачеві не у визначений термін. 

Правильних відповідей на контрольні 

питання – до 20 % 

Незадовільно 

з 

обов’язковим 

повторним 

вивченням 

навчальної 

дисципліни 

F 0–34 
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Додаток Б 

Завдання на курсовий проект  

КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ  

ІМЕНІ МИХАЙЛА ОСТРОГРАДСЬКОГО 
форма № Н-9.01у 

Кафедра геодезії, землевпорядкування та кадастру 

Дисципліна Планування і забудова поселень 

Спеціальність: 193 - Геодезія та землеустрій 

Курс __ група _______семестр ___ 

                                                                                                
 

З  А  В  Д  А  Н  Н  Я 
НА КУРСОВИЙ ПРОЕКТ СТУДЕНТУ 

 

______________________________________  

(прізвище, ім’я,  по батькові) 

 

1.Тема проекту (роботи) «Проект планування і забудови сільського населеного 

пункту» 

2.Термін здачі студентом роботи ____________________________ 

3. Вихідні дані до проекту  

3.1 Схема топографічної карти в масштабі 1:25000 згідно з варіантом  

3.2 Район будівництва  _________________________________ 

3.3 Природно-кліматичні умови згідно з варіантом 

3.4 Чисельність населення _________людей 

3.5 Напрям виробничої діяльності______________________________________ 

4. Зміст розрахунково-пояснювальної записки (перелік питань, які потрібно 

розробити) Розрахунок чисельності населення, балансу території, об’ємів 

житлового, культурно-побутового і об’ємно-планувального рішення, 

інженерної підготовки і обладнання території сільського населеного пункту. 

5. Перелік графічного матеріалу (розробляється на ватмані формату А1)  

5.1 Ситуаційний план у масштабі 1:10000 (1:25000) 

5.2 Генеральний план у масштабі 1:2000, що містить: 

5.3 Схему планування та благоустрій присадибної ділянки у масштабі 1:500. 

5.4 Поперечний профіль головної та житлової вулиць у масштабі 1:100. 

6. Дата видачі завдання ________________ 
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Продовження додатку Б 

 КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН 

№ 

пор. 

Назва етапів курсового 

проекту (роботи) 

Терміни  

виконання 

етапів 

курсового 

проекту  

Вказівки та 

зауваження 

викладача (з 

вказанням 

дати 

консуль-

тації) 

Оцінювання етапів 

проекту 

За націо-

нальною  

шкалою 

За 

шка-

лою  

ЕСТ

S 

Кіль-

кість 

балів 

1 Попередні розрахунки 

до проекту планування 

та забудови населеного 

пункту 

     

2 Визначення обсягів 

будівництва 

     

3 Планування населеного 

пункту і техніко-

економічне оцінювання 

проекту 

     

5 Захист      

6 Усього      

 

 

                                                                        Студент (ка) _______         ________________________ 

                                                                                                        
( підпис )                                  (прізвище та ініціали)

 

 

Керівник проекту ________       ________________________ 

                                                                                                          
( підпис )                           (прізвище та ініціали) 

______   ____________20__ р.
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Додаток В 

 

Зразок титульної сторінки курсового проекту 
 

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського 
(повне найменування вищого навчального закладу) 

геодезії, землевпорядкування та кадастру 

(повна назва кафедри, циклової комісії) 

 
 

 

 

КУРСОВИЙ ПРОЕКТ 

з навчальної дисципліни «Планування та забудови поселень» 
(назва дисципліни) 

на тему «Проектування сільського населеного пункту» 

 

 

 
Студента (ки) __ курсу  групи ________ 

Спеціальності 193 – Геодезія та землеустрій_______ 

____________________________________ 
(прізвище та ініціали) 

 

Керівник _____________________________________ 
 (посада, вчене звання, науковий ступінь, прізвище та ініціали)    

 

Національна шкала ________________     

Кількість балів: __________Оцінка:  ECTS _____  

 

                                                                     Члени комісії          ________________  ____________________ 

                                                                                                                                             (підпис)                        (прізвище та ініціали) 

                                                                                                      ________________  ____________________ 

                                                                                                                                              (підпис)                        (прізвище та ініціали) 

                                                                                                                                ________________  ____________________ 
                                                                                                                                              (підпис)                         (прізвище та ініціали 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

м. Кременчук 20 __рік 
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Методичні вказівки щодо виконання курсового проекту з навчальної 

дисципліни «Планування та забудова поселень» для студентів денної та заочної 

форм навчання зі спеціальності 193 – «Геодезія та землеустрій» освітнього 

ступеня «Бакалавр»  

 

 

 

Укладачі: д. т. н., проф. В. В. Артамонов; 

старш. викл. М. Г. Василенко; 

к. т. н., старш. викл. П. Б. Міхно 

 

 

Відповідальний за випуск доцент кафедри геодезії, землевпорядкування та 

кадастру І. М. Шелковська 

 

 

 

 

 

Підп. до др. ______________. Формат 60х84 1/16. Папір тип. Друк ризографія. 

Ум. друк. арк. ____. Наклад _______ прим. Зам. №___________. Безкоштовно. 

 

 

 

 

 

Видавничий відділ  

Кременчуцького національного університету  

імені Михайла Остроградського 

вул. Першотравнева, 20, м. Кременчук, 39600  

 




