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АНОТАЦІЙНИЙ ЗВІТ 

Село Гречані Поди 

Містобудівна документація виконана на підставі: рішення Гречаноподівської 

сільської ради №431-35/VII від 13 листопада 2017р.; завдання на розроблення 

генерального плану поєднаного з планом зонування території населеного пункту с. 

Гречані Поди Гречаноподівської сільської ради Широківського району 

Дніпропетровської області затвердженого від 18.10.2018 р.  

Згідно інформації Гречаноподівської сільської ради попередня містобудівна 

документація на місцевому рівні була розроблена та затверджена у 1986 році – 

Проект планування і забудови села Рози Люксембург Широківського району 

Дніпропетровської області.  

Генеральний план населеного пункту є основним видом містобудівної 

документації на місцевому рівні.  

Містобудівна документація оновлюється у зв’язку з невідповідністю 

проектних рішень, що були закладені у попередньому проекті (Проект планування 

і забудови села Рози Люксембург Широківського району Дніпропетровської 

області. 1986 року); необхідністю розвитку нової житлової забудови, закладів 

культурно-побутового обслуговування населення, покращення існуючого 

функціонального зонування території населеного пункту, удосконалення вулично-

дорожньої мережі та інженерної інфраструктури; приведення містобудівної 

документації у відповідність із вимогами законодавства у сфері містобудівної 

діяльності, будівельних норм, державних стандартів і правил та у відповідності до 

ст. 16 ЗУ «Про регулювання містобудівної діяльності». 

При розробленні генерального плану населеного пункту були враховані 

раніше розроблені проектні матеріали, зокрема Проект планування і забудови села 



Рози Люксембург Широківського району Дніпропетровської області.; „Схема 

планування території Розилюксембурзької сільської ради Широківського району 

Дніпропетровської області,  розробленої ДП “УкрНДІпроцивільсьльбуд”, у 2011 

році. 

 

Строк дії Генерального плану населеного пункту не обмежується. 

 

Основні показники Генерального плану населеного пункту Гречані Поди 

розраховані на етап 20 років, базуються на демографічному і соціально-

економічному прогнозах, є орієнтовними. 

 Основні показники генерального плану населеного пункту Гречані Поди 

розроблений на розрахунковий період до 2038 року. 

 

Затверджена в чинному порядку дана містобудівна документація є 

обов’язковим документом для всіх організацій та установ, які здійснюють 

будівництво на території населеного пункту. 

Генеральний план населеного пункту виконаний на актуалізованій 

картографічній основі у цифровій  формі, як набір профільних геопросторових 

даних у місцевій системі координат, що має зв’язок із державною системою 

координат УСК-2000, виконаній ФОП Седлецька М.О у 2018 році. 

Можливість розроблення даної містобудівної документації обумовлене 

наявністю кваліфікаційного сертифікату відповідального виконавця окремих видів 

робіт (послуг), пов’язаних із створенням об’єкта архітектури, а саме - містобудівної 

документації (серія АА №002158 від 23.06.2014 року).  

Графічні документи містобудівної документації виготовлені з застосуванням 

програмного комплексу Delta/Digitals 5.0 (XE) та ДСТУ Б Б.1.1-17:2017 «Умовні 

позначення графічних документів містобудівної документації».  

         Гречані Поди – село, що є адміністративним центром Гречаноподівської 

сільської територіальної громади, якій підпорядковані, також населені пункти с. 

Калинівка, с. Красний Під,  с. Миролюбівка, с. Свистунове, с. Трудолюбівка. 

Населений пункт Гречані Поди розташований на відстані 20 км від м. Кривий Ріг.    

Площа населеного пункту Гречані Поди станом на 01.01.2018р. становить 99,74 га, 

населення – 565 осіб. За групою сільських поселень с. Гречані Поди відноситься до 

середнього поселення. 

          Проектом передбачається розширення меж населеного пункту Гречані Поди. 

Пропозиції по зміні меж населеного пункту Гречані Поди вносилися виконкомом 

селищної ради, а також підлягали обговоренню на громадських слуханнях. 

          На території населеного пункту Гречані Поди в наявності сформований 

загальний громадський центр (що не має зосередженого характеру), хоча й не з 

повним комплексом об’єктів громадського обслуговування. В межах території 

населеного пункту розташовані: будинок культури на 400 місць, культова споруда, 



церква, бібліотека, магазин змішаної торгівлі, церква, дитячий садок на 2 группи, 

школа на 11 класів.  

           Планується створення системи озелених територій (парку) вздовж вулиці 

Проектна-1, що повинен мати розсереджений характер розміщення на території 

населеного пункту з метою дотримання нормативних радіусів доступності та 

формування цілісного комплексу «зеленого коридору» сільського поселення, а 

також сприятиме збереженню режиму території в межах нововиявленої ключової 

території, що зарезервонана під подальше створення заповідного об’єкту «Гречані 

Поди». 

Основні принципові рішення Генерального плану населеного пункту: 

- зміна межі населеного пункту за рахунок земель запасу сільської ради; 

- створення територій комунального та виробничого призначення; 

- освоєння вільних територій в межах населеного пункту під житлову та 

громадську забудову; 

- реконструкція кварталів існуючої житлової садибної забудови; 

- створення площі рекреаційних зон, шляхом утворення нових на вільних 

сільських землях; 

- оптимізації розмірів санітарно-захисних зон (далі – СЗЗ) промислових 

об’єктів, шляхом модернізації та переоснащення; 

- вирішення питань щодо діючого кладовища традиційного поховання, що 

вичерпало свій територіальний ресурс; 

- вирішення питань з розміщенння нового кладовища традиційного поховання; 

- розширення мережі транспортної інфраструктури (мережа нових вулиць та 

проїздів); 

- вирішення питань з розміщення споруд водопостачання; 

- вирішення питань централізованого водовідведення. 

-  

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 25 травня 2011 року 

№555 «Про    проведення громадських слухань містобудівної документації», були 

проведені громадські слухання 17 вересня 2018 року з розгляду дійсної 

містобудівної документації, що підтверджується публікацією у виданні «Вісник» 

від 18 серпня 2018 року. По закінченню громадських слухань, був складений 

протокол . 

 

 

 

 

 



з 17 січня 2019 року по 5 березня 2019 року було здійснено громадські 

обговорення відповідно до статті 12 Закону України «Про стратегічну екологічну 

оцінку» з питання розгляду звітів про стратегічну екологічну оцінку до 

документів державного планування - генеральних планів поєднаних з планом 

зонування території населеного пункту села Гречані Поди, Гречаноподівської 

сільської ради Широківського району Дніпропетровської області на підставі 

рішення Гречаноподівської сільської ради від 13.11.2018 року №431-35/VII. 

Замовник документу державного планування та звіту про СЕО, який приймає 

рішення про затвердження документу, - Гречаноподівська сільська рада 

Широківського району Дніпропетровської області, виконавець – ТОВ «Проектне 

бюро «Базис». 

Пропозиції та зауваження від громадськості протягом зазначеного строку не 

надавалися. 

 

Протягом зазначеного строку були здійснені консультацій з Департаментом 

охорони здоров’я Дніпропетровської ОДА та  Департаментом екології та 

природних ресурсів Дніпропетровської ОДА у процесі стратегічної екологічної 

оцінки передбачається, відповідно до ст. 13 ЗУ «Про стратегічну екологічну 

оцінку»,  результати яких складена довідка про консультації. 

Гречаноподівська сільська рада пропонує до затвердження проект 

державного планування у представленому вигляді. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 


