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ВИХІДНІ ДАНІ ДЛЯ СКЛАДАННЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНУ 
НАСЕЛЕННОГО ПУНКТУ 

 
(згідно вимог Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» від 17.02.2011 р. та 

діючих нормативних документів) 
 

ПЕРЕДМОВА 
Одним із ключових моментів при розробленні, внесенні змін і оновленні генеральних планів 
населених пунктів є своєчасне надання замовником пакету вихідних даних розробнику 
містобудівної документації (перелік вихідних даних викладений у відповідних нормативних 
документах з містобудівної документації). Тому наша організація пропонує для замовників 
генеральних планів наступний підхід по збиранню  вихідних даних.  

Період підготовки вихідних даних умовно розділений на два етапи для більш 
ефективного використання часу.  

 Перший етап - підготовка матеріалів фахівцями місцевого органу самоврядування 
(замовника) безпосередньо, служб державного управління районного рівня, а також керівників 
промислових та сільськогосподарських підприємств всіх форм власності розташованих на 
території сільського населеного пункту, а також заінтересованих в інвестиційній діяльності 
(подавши заявки) юридичних та фізичних осіб. 

 Другий етап - підготовка вихідних даних проводиться, з залученням фахівців: 
- обласного рівня; 
- спеціалістів підприємств, які проводять дослідження різних факторів природного та 

техногенного впливу на навколишнє середовище та людину, а також проводять 
дослідження запасів природних копалин (радіологи, геологи, гідротехніки і т.д.). 

  
 При наявності першого пакету документів можливо провести попередній аналіз 

існуючої ситуації та провести ескізну розробку розвитку генплану. При виконані вище 
вказаних робіт першого етапу, з’являється можливість вказати замовнику, більш детально, на 
які аспекти підготовки вихідних даних необхідно звернути більше уваги на другому етапі. 

Для зручності замовника, для підготовки матеріалів першого періоду, у більшості 
випадків, підготовлені форми, заповнюючи, які замовник, більш ґрунтовно готує вихідні 
матеріли. 
 Заповнені форми разом із іншими вихідними даними надаються розробнику 
містобудівної документації - ПрАТ "Проектно-вишукувальний інститут 
"Кіровоградагропроект". 
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Форма НС-ДР 

Населення, динаміка демографічного розвитку 
Найменування населеного пункту: __________________________________________ 
Сільська (селищна) рада:   __________________________________________ 
Район:      __________________________________________ 
Область:     __________________________________________ 
Відповідальний за заповнення форми: 
           

(посада)  (прізвище)  (ім’я)  (по батькові)  (телефон)  (моб. тел.) 
Динаміка демографічного розвитку: 
№ 
п/п 

Найменування  Чисельність по роках 
2011 2010 2009 2008 2007 

1 Загальна чисельність      
 В т.ч.      
1.1 Чоловіки      
1.2 Жінки      
2 Діти віком:      
2.1 До 3 років      
2.2 До 7 років      
2.3 До 16 років      
3 Молодь до 30 років      
4 Люди пенсійного віку, старше 60 років      
5 Міграційні процеси      
5.1 прибулі      
5.2 вибілі      
6 Померлі       
Зайнятість населення 
№ 
п/п 

Найменування Чисельність по роках 
2011 2010 2009 2008 2007 

1 Працівники органів місцевого самоврядування      
2 Зайняті в сільському господарстві      
 В т.ч.      
2.1 Робітники сільгосппідприємств      
2.2 Фермери       
3 Зайняті в промисловому виробництві      
4 Робітники освітніх закладів      
 В т.ч.      
4.1 Дошкільних закладів      
4.2 Початкових шкіл      
4.3 Середніх шкіл      
4.4 Спеціальних шкільних закладів      
5 Працівники закладів культури та спорту      
6 Працівники охорони здоров’я       
7 Працівники торгівлі та побутового 

обслуговування 
     

8 Працівники комунального господарства      
9 Працівники зв’язку       
10 Працівники транспорту       
11 Інші працівники      
12 Працівники, які приїжджають на роботу з 

інших населених пунктів 
     

13 Працівники, які виїжджають на роботу в інші 
населені пункти 
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Форма НС-ДР 
 

Кількість людей, що перебувають на квартирному обліку: _________________________ 
Кількість людей, що подали заявки на отримання земельних ділянок для  будівництва 

та обслуговування житлового будинку та господарських споруд: _________________________ 
Кількість заявок, на отримання земельних ділянок для ведення будівництва житлово-

будівельних (житлових) кооперативів: ________________________________________________ 
Кількість заявок, на отримання земельних ділянок для ведення будівництва гаражних 

кооперативів: _____________________________________________________________________ 
Кількість людей, що подали заявки на отримання земельних ділянок для  ведення 

селянських господарств: 
____________________________________________________________ 

Кількість людей, що подали заявки на отримання земельних ділянок під дачне 
будівництво: 
______________________________________________________________________ 
 Кількість людей, що подали заявки на отримання земельних ділянок для  ведення 
садівництва: ______________________________________________________________________ 

Кількість людей, що подали заявки на отримання земельних ділянок для  ведення 
огородництва: ____________________________________________________________________ 
 

 
 
 
 
 
 
 
  Голова 

    ради: _________________  __________________ 
     (підпис)    (П.І.Б) 
 
 
                М.П.
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Форма ДЗ – АУ 

 

 

 

ДОВІДКА 

про адміністративний устрій населеного пункту 
 

_____________________ населений пункт, являє собою _____________________________________  
(назва населеного пункту)     (село, село - кущовий центр, село – адміністративний центр) 
 
 
 
 
  Голова 
   ради: _________________  __________________ 
     (підпис)    (П.І.Б) 
 
 
 
 
 
 
        М.П. 
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Форма ДЗ -ЗС 

Загальна інформація щодо структури ділової зони 
Найменування населеного пункту: _________________________________________________ 
Сільська (селищна) рада:   _________________________________________________ 
Район:      _________________________________________________ 
Область:     _________________________________________________ 
Відповідальний за заповнення форми: 
           

(посада)  (прізвище)  (ім’я)  (по батькові)  (телефон)  (моб. тел.) 
 
Динаміка розвитку ділової зони: 
№ 
п/п 

Найменування  Наявність в населеному пункті (так/ ні) 
2011 р. 2010 р. 2009 р. 2008 р. 2007 р. 

1 2 3 4 5 6 7 
1 Об'єкт комерційно-ділової діяльності  
1.1 Орган місцевого самоврядування      
1.2 Офісний центр      
1.3  Відділення банку      
1.4 Нотаріальна контора      
1.5 Інше       
2 Заклад культури  
2.1 Палац культури      
2.2 Будинок культури      
2.3 Бібліотека      
2.4 Музей       
2.5 Кінотеатр       
2.6 Танцювальний майданчик      
2.7 Інше      
3 Пам’ятники 
3.1 Пам’ятник історії      
3.2 Пам’ятник археології      
3.3 Пам’ятник містобудування та архітектури      
3.4 Пам’ятник монументального мистецтва      
3.5 Інше       
4 Релігійна споруда  
4.1 Собор       
4.2 Храм      
4.3 Церков       
4.4 Костел       
4.5 Синагога       
4.6 Мечеть       
4.7 Кірха       
4.8 Монастир       
4.9 Інше      
5 Дошкільний заклад 
5.1  Ясла      
5.2 Дитячий садок      
5.3 інше      
6 Шкільний заклад 
6.1 Школа  І ступеня      
6.2 Школа  І - ІІ ступеня      
6.3 школа І – ІІІ ступеня      
6.4 - Інше      
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Форма ДЗ -ЗС 
7 Спеціальний шкільний заклад 
7.1 Школа мистецтв      
7.2 Музична школа      
7.3 Художня школа      
7.4 Спортивна школа      
7.5 Школа-інтернат      
7.6 Інше      
8 Інші учбові заклади 
8.1 Коледж       
8.2 Професійно технічне училище      
8.3 Інше      
9 Спортивний заклад      
9.1 Стадіон      
9.2 Палац спорту      
9.3 Плавальний басейн      
9.4 Спортивний майданчик      
9.5 Інше      
10 Лікувальні заклади 
10.1 Фельдшерсько-акушерський пункт      
10.2 Амбулаторія      
10.3 Поліклініка      
10.4 Лікарня      
10.5 Будинок - інтернат для людей похилого 

віку 
     

10.6 Інше      
11 Торгівельний заклад 
11.1 Торгівельний кіоск      
11.2 Торгівельний павільйон      
11.3 Продовольчий магазин      
11.4 Промтоварний магазин      
11.5 Універсальний магазин      
11.6 Спеціалізований магазин      
11.7 Ринок       
11.8 Аптека      
11.9 Інше      
12 Заклад громадського харчування 
12.1 Ресторан       
12.2 Кафе       
12.3 Їдальня       
12.4 Бар       
12.5 Буфет       
12.6 Інше       
13 Заклад побутового обслуговування  
13.1 Лазня      
13.2 Пральня      
13.3 Ательє       
13.4 Майстерня ремонту взуття      
13.5 Майстерня ремонту галантереї      
13.6 Перукарня       
13.7 Фотоательє       
13.8 Комбінат побутового обслуговування      
13.9 Інше       
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Форма ДЗ -ЗС 
Перспектива розвитку ділової зони: 
 
№ 
п/п 

Найменування  Перспектива будівництва (так/ ні) 
2012 р. 2013 р. 2014 р. 2015 р. 2016 р. 

1 2 3 4 5 6 7 
1 Об'єкт комерційно-ділової діяльності  
1.1 Орган місцевого самоврядування      
1.2 Офісний центр      
1.3  Відділення банку      
1.4 Нотаріальна контора      
1.5 Інше       
2 Заклад культури  
2.1 Палац культури      
2.2 Будинок культури      
2.3 Бібліотека      
2.4 Музей       
2.5 Кінотеатр       
2.6 Танцювальний майданчик      
2.7 Інше      
3 Пам’ятники 
3.1 Пам’ятник історії      
3.2 Пам’ятник археології      
3.3 Пам’ятник містобудування та архітектури      
3.4 Пам’ятник монументального мистецтва      
3.5 Інше       
4 Релігійна споруда  
4.1 Собор       
4.2 Храм      
4.3 Церква       
4.4 Костел       
4.5 Синагога       
4.6 Мечеть       
4.7 Кірха       
4.8 Монастир       
4.9 Інше      
5 Дошкільний заклад 
5.1  Ясла      
5.2 Дитячий садок      
5.3 інше      
6 Шкільний заклад 
6.1 Школа  І ступеня      
6.2 Школа  І - ІІ ступеня      
6.3 школа І – ІІІ ступеня      
6.4 - Інше      
7 Спеціальний шкільний заклад 
7.1 Школа мистецтв      
7.2 Музична школа      
7.3 Художня школа      
7.4 Спортивна школа      
7.5 Школа-інтернат      
7.6 Інше      
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Форма ДЗ -ЗС 
8 Інші учбові заклади 
8.1 Коледж       
8.2 Професійно технічне училище      
8.3 Інше      
9 Спортивний заклад 
9.1 Стадіон      
9.2 Палац спорту      
9.3 Плавальний басейн      
9.4 Спортивний майданчик      
9.5 Інше      
10 Лікувальні заклади 
10.1 Фельдшерсько-акушерський пункт      
10.2 Амбулаторія      
10.3 Поліклініка      
10.4 Лікарня      
10.5 Будинок - інтернат для людей похилого 

віку 
     

10.6 Інше      
11 Торгівельний заклад 
11.1 Торгівельний кіоск      
11.2 Торгівельний павільйон      
11.3 Продовольчий магазин      
11.4 Промтоварний магазин      
11.5 Універсальний магазин      
11.6 Спеціалізований магазин      
11.7 Ринок       
11.8 Аптека      
11.9 Інше      
12 Заклад громадського харчування 
12.1 Ресторан       
12.2 Кафе       
12.3 Їдальня       
12.4 Бар       
12.5 Буфет       
12.6 Інше       
13 Заклад побутового обслуговування  
13.1 Лазня      
13.2 Пральня      
13.3 Ательє       
13.4 Майстерня ремонту взуття      
13.5 Майстерня ремонту галантереї      
13.6 Перукарня       
13.7 Фотоательє       
13.8 Комбінат побутового обслуговування      
13.9 Інше       
Додаткова інформація:_________________________________________________________________ 
 

Голова 
 Сільської ради: _________________  __________________ 
     (підпис)    (П.І.Б) 
М.П. 
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Форма ДЗ-КС 

Заклади культури та спорту 
Найменування населеного пункту: _________________________________________________ 
Сільська (селищна) рада:   _________________________________________________ 
Район:      _________________________________________________ 
Область:     _________________________________________________ 
 
 
Відповідальний за заповнення форми: 
           

(посада)  (прізвище)  (ім’я)  (по батькові)  (телефон)  (моб. тел.) 
 
Найменування:_______________________________________________________________________ 
 

№ 
п/п 

Найменування Од. 
вим. 

Кількість Примітка 

1 2 3 4 5 
1 Земельна ділянка    
 Площа земельної ділянки м2   
 Форма користування земельною ділянкою 

(приватна власність, користування, оренда) 
-   

2 Будівля     
 Загальна площа м2   
 Поверховість  поверх   
 Технічний стан (добрий, задовільний, не 

задовільний) 
-   

 Інженерне забезпечення (так/ні):    
 - електропостачання -   
 - водопостачання -   
 - водовідведення -   
 - газопостачання -   
 - телефонізація -   

3 Чисельність працівників чол.   
 В т.ч.:    
 Фахівці чол.   

 Обслуговуючий персонал чол.   
4 Відвідувачі  чол.   
 в т. ч.:    
 Вихованці кружків та секцій чол.   
 Глядачі чол.   

 
Додаткова інформація: 
 
 

Керівник: _________________  __________________ 
     (підпис)    (П.І.Б) 
М.П.. 
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Форма ДЗ-РЗ 

Релігійні заклади 
Найменування населеного пункту: _________________________________________________ 
Сільська (селищна) рада:   _________________________________________________ 
Район:      _________________________________________________ 
Область:     _________________________________________________ 
 
 
Відповідальний за заповнення форми: 
           

(посада)  (прізвище)  (ім’я)  (по батькові)  (телефон)  (моб. тел.) 
 
Найменування:_______________________________________________________________________ 
 

№ 
п/п 

Найменування Од. 
вим. 

Кількість Примітка 

1 2 3 4 5 
1 Земельна ділянка    
 Площа земельної ділянки м2   
 Форма користування земельною ділянкою 

(приватна власність, користування, оренда) 
-   

2 Будівля     
 Загальна площа м2   
 Поверховість  поверх   
 Технічний стан (добрий, задовільний, не 

задовільний) 
-   

 Інженерне забезпечення (так/ні):    
 - електропостачання -   
 - водопостачання -   
 - водовідведення -   
 - газопостачання -   
 - телефонізація -   

3 Чисельність працівників чол.   
 В т.ч.:    
 Священнослужителі  чол.   

 Обслуговуючий персонал чол.   
4 Парафіяни чол.   

 
Додаткова інформація: 
 
 

Керівник: _________________  __________________ 
     (підпис)    (П.І.Б) 
М.П.. 



Форма є розробкою ПрАТ «Інститут Кіровоградагропроект» для систематизації вихідних даних для 

проведення проектних робіт генеральних планів населених місць і не є обов’язково для виконання. 
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Форма ДЗ-ОЗ 

Освітні заклади 
Найменування населеного пункту: _________________________________________________ 
Сільська (селищна) рада:   _________________________________________________ 
Район:      _________________________________________________ 
Область:     _________________________________________________ 
 
 
Відповідальний за заповнення форми: 
           

(посада)  (прізвище)  (ім’я)  (по батькові)  (телефон)  (моб. тел.) 
 
 
Найменування:_______________________________________________________________________ 
 

№ 
п/п 

Найменування Од. 
вим. 

Кількість Примітка 

1 2 3 4 5 
1 Земельна ділянка    
 Площа земельної ділянки м2   
 Форма користування земельною ділянкою 

(приватна власність, користування, оренда) 
-   

2 Будівля     
 Загальна площа м2   
 Поверховість  поверх   
 Технічний стан (добрий, задовільний, не 

задовільний) 
-   

 Інженерне забезпечення (так/ ні):    
 - електропостачання -   
 - водопостачання -   
 - водовідведення -   
 - газопостачання -   
 - телефонізація -   

3 Чисельність працівників чол.   
 в т.ч.:    
 Службовці  чол.   

 Обслуговуючий персонал чол.   
4 Учні (вихованці, слухачі) чол.   

 
Додаткова інформація: 
 

Керівник: _________________  __________________ 
     (підпис)    (П.І.Б) 
М.П. 



Форма є розробкою ПрАТ «Інститут Кіровоградагропроект» для систематизації вихідних даних для 

проведення проектних робіт генеральних планів населених місць і не є обов’язково для виконання. 
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Форма ДЗ-ЛЗ 

Лікувальні заклади 
Найменування населеного пункту: _________________________________________________ 
Сільська (селищна) рада:   _________________________________________________ 
Район:      _________________________________________________ 
Область:     _________________________________________________ 
 
 
Відповідальний за заповнення форми: 
           

(посада)  (прізвище)  (ім’я)  (по батькові)  (телефон)  (моб. тел.) 
 
 
Найменування:_______________________________________________________________________ 
 

№ 
п/п 

Найменування Од. 
вим. 

Кількість Примітка 

1 2 3 4 5 
1 Земельна ділянка    
 Площа земельної ділянки м2   
 Форма користування земельною ділянкою 

(приватна власність, користування, оренда) 
-   

2 Будівля     
 Загальна площа м2   
 Поверховість  поверх   
 Технічний стан (добрий, задовільний, не 

задовільний) 
-   

 Інженерне забезпечення (так/ ні):    
 - електропостачання -   
 - водопостачання -   
 - водовідведення -   
 - газопостачання -   
 - телефонізація -   

3 Чисельність працівників чол.   
 в т.ч.:    
 Лікарський персонал чол.   

 Обслуговуючий персонал чол.   
4 Пацієнти (хворі)  чол.   

 
Додаткова інформація: ________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
 
 
 

Керівник: _________________  __________________ 
     (підпис)    (П.І.Б) 
М.П. 



Форма є розробкою ПрАТ «Інститут Кіровоградагропроект» для систематизації вихідних даних для 

проведення проектних робіт генеральних планів населених місць і не є обов’язково для виконання. 
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Форма ДЗ-ТП 

Торгівельні заклади та заклади побутового обслуговування 
Найменування населеного пункту: _________________________________________________ 
Сільська (селищна) рада:   _________________________________________________ 
Район:      _________________________________________________ 
Область:     _________________________________________________ 
 
 
Відповідальний за заповнення форми: 
           

(посада)  (прізвище)  (ім’я)  (по батькові)  (телефон)  (моб. тел.) 
 
 
 
Найменування:_______________________________________________________________________ 
 

№ 
п/п 

Найменування Од. 
вим. 

Кількість Примітка 

1 2 3 4 5 
1 Земельна ділянка    
 Площа земельної ділянки м2   
 Форма користування земельною ділянкою 

(приватна власність, користування, оренда) 
-   

2 Будівля     
 Загальна площа м2   
 Поверховість  поверх   
 Технічний стан (добрий, задовільний, не 

задовільний) 
-   

 Інженерне забезпечення (так/ ні):    
 - електропостачання -   
 - водопостачання -   
 - водовідведення -   
 - газопостачання -   
 - телефонізація -   

3 Чисельність працівників чол.   
 в т.ч.:    
 Робітники закладу торгівлі чол.   

 Обслуговуючий персонал чол.   
4 Клієнти чол.   

 
 Додаткова інформація: __________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 

 
Голова 

 ради:                          _________________  __________________ 
     (підпис)    (П.І.Б) 
М.П. 



Форма є розробкою ПрАТ «Інститут Кіровоградагропроект» для систематизації вихідних даних для 

проведення проектних робіт генеральних планів населених місць і не є обов’язково для виконання. 
14

Форма ЖЗ 

ЖИТЛОВА ЗАБУДОВА 
Найменування населеного пункту: _________________________________________________ 
Сільська (селищна) рада:   _________________________________________________ 
Район:      _________________________________________________ 
Область:     _________________________________________________ 
 
 
Відповідальний за заповнення форми: 
           

(посада)  (прізвище)  (Ім’я)  (по батькові)  (телефон)  (моб. Тел.) 
 
ДІНАМІКА РОЗВИТКУ ЖИТЛОВОГО ФОНДУ 
 

№ 
п/п 

Найменування забудови Од. 
вим. 

Роки  
2011 2010 2009 2008 2007 

1 2 3 4 5 6 7 8 
 Загальна площа житлового 

фонду 
м2      

 В т.ч.:       
1 Садибна забудова м2      

шт.      
2 Блокована малоповерхова 

забудова  
м2      
шт.      

3 Змішана житлова забудова 
середньої поверховості та 
громадської забудови 

м2      
шт.      

 
ДІНАМІКА РОЗВИТКУ РИНКУ НЕРУХОМОСТІ 

 
№ 
п/п 

Найменування Од. 
вим. 

Роки 
2011 2010 2009 2008 2007 

1 2 3 4 5 6 7 8 
 Оформлено договорів купівлі-

продажу житлових будинків 
шт.      

 Оформлено договорів купівлі – 
продажу квартир 

шт.      

        
 
  
 Додаткова інформація: ___________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 

 
 
 
Голова 

 Сільської ради: _________________  __________________ 
     (підпис)    (П.І.Б) 
М.П. 



Форма є розробкою ПрАТ «Інститут Кіровоградагропроект» для систематизації вихідних даних для 

проведення проектних робіт генеральних планів населених місць і не є обов’язково для виконання. 
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Форма КГ-ЗІ 

Загальна інформація щодо структури комунального господарства 
 
 Найменування населеного пункту: _________________________________________________ 
Сільська (селищна) рада:   _________________________________________________ 
Район:      _________________________________________________ 
Область:     _________________________________________________ 
 
Відповідальний за заповнення форми: 
           

(посада)  (прізвище)  (ім’я)  (по батькові)  (телефон)  (моб. тел.) 
 
Динаміка розвитку ділової зони: 
 
№ 
п/п 

Найменування  Наявність в населеному пункті (так/ ні) 
2011 р. 2010 р. 2009 р. 2008 р. 2007 р. 

1 2 3 4 5 6 7 
1 Водно-каналізаційне господарство      
2 Житлово-комунальне підприємство      
3 Комунальне авто підприємство      
4 Сміттєзвалище       
5 Цвинтар       
6 Скотомогильник       
 
Перспектива розвитку ділової зони: 
 
№ 
п/п 

Найменування  Перспектива будівництва (так/ні) 
2012 р. 2013 р. 2014 р. 2015 р. 2016 р. 

1 2 3 4 5 6 7 
1 Водно-каналізаційне господарство      
2 Житлово-комунальне підприємство      
3 Комунальне авто підприємство      
4 Сміттєзвалище       
5 Цвинтар       
6 Скотомогильник       
  
 
 
 Додаткова інформація: ___________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 

 
 
 
 
Голова 
Сільської ради: ____________ ____________ 

     (підпис)   (П.І.Б) 
М.П. 



Форма є розробкою ПрАТ «Інститут Кіровоградагропроект» для систематизації вихідних даних для 

проведення проектних робіт генеральних планів населених місць і не є обов’язково для виконання. 
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Форма КГ-2 

Картка комунального підприємства 
 
Найменування підприємства:  ____________________________________________________________ 
Адреса підприємства:   ____________________________________________________________ 
Власник підприємства:  ____________________________________________________________ 
Основні види діяльності:  ____________________________________________________________ 
 
Відповідальний за заповнення форми: 
           

(посада)  (прізвище)  (ім’я)  (по батькові)  (телефон)  (моб. тел.) 
 

Об’єкти нерухомості: 
 
№ 
п/п 

Найменування Од. 
вим. 

Існуюче положення 

1 2 3 4 
1 Земельна ділянка: -  
1.1 Площа земельної ділянки м2  
1.2 Вид користування земельною ділянкою (приватна власність, оренда, 

тимчасове користування) 
-  

2 Будівлі і споруди:   
2.1 Найменування    
2.3 Поверховість пов.  
2.4 Загальна площа м2  
 
Динаміка розвитку комунального підприємства: 
 
№ 
п/п 

Найменування Од. 
вим. 

Роки  
2011 2010 2009 2008 2007 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 Працівники: 

1.1 Загальна кількість працюючих чол.      
 В т.ч.:       
1.2 Інженерно – технічні працівники чол.      
1.3 робочі чол.      
2 Динаміка розвитку підприємства Обсяги продукції, що випускається (надається): 
2.1        
2.2        
2.3        
2.4        
 
 
ОЧІКУЄМИЙ ПРОГНОЗ РОЗВИТКУ(на 7 років): 
Об’єктів нерухомості: 

№ 
п/п 

Найменування Од. 
вим. 

Перспективні плани 

1 2 3 4 
 Земельні ділянки: -  
1 Адреса (опис місця розташування) -  
1.1 Площа земельної ділянки м2  



Форма є розробкою ПрАТ «Інститут Кіровоградагропроект» для систематизації вихідних даних для 

проведення проектних робіт генеральних планів населених місць і не є обов’язково для виконання. 
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Форма КГ-2 
1.2 Вид користування земельною ділянкою (приватна 

власність, оренда, тимчасове користування) 
-  

2 Адреса (опис місця розташування) -  
2.1 Площа земельної ділянки м2  
2.2 Вид користування земельною ділянкою (приватна 

власність, оренда, тимчасове користування) 
-  

 Об’єкти нерухомості:   
4 Адреса (опис місця розташування)   
4.2 Поверховість пов.  
4.3 Загальна площа м2  
5 Адреса (опис місця розташування)   
5.2 Поверховість пов.  
5.3 Загальна площа м2  
 
ПЛАНИ РОЗВИТКУ: 
 
№ 
п/п 

Найменування Од. 
вим. 

Роки  
2012 2013 2014 2015 2016 2017 1018 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 Працівники: 

1.2 Загальна кількість працюючих Чол..        
 в т.ч.:         
1.3 Інженерно – технічні працівники чол.        
1.4 робочі чол.        
2 Динаміка розвитку підприємства Обсяги продукції, що випускається (надається): 
2.1          
2.2          
2.3          
2.4          

 
Дана картка заповнюється тільки для об’єктів розташованих на території с. _________________ об’єкти 

розташовані в інших місцях в дану карту не вносяться. Дана інформація необхідна для більш детально 
відобразити Ваших потреб при розробці генерального плану розвитку села. 
 
 

Керівник: _________________  __________________ 
     (підпис)    (П.І.Б) 
М.П. 



Форма є розробкою ПрАТ «Інститут Кіровоградагропроект» для систематизації вихідних даних для 

проведення проектних робіт генеральних планів населених місць і не є обов’язково для виконання. 
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Форма ІІ - ТІ 

Динаміка розвитку транспортної інфраструктури 
Найменування населеного пункту: _________________________________________________ 
Сільська (селищна) рада:   _________________________________________________ 
Район:      _________________________________________________ 
Область:     _________________________________________________ 
 
 
Відповідальний за заповнення форми: 
           

(посада)  (прізвище)  (ім’я)  (по батькові)  (телефон)  (моб. тел.) 
 
№ Найменування Од. 

вим. 
Роки  

2011 2010 2009 2008 2007 
1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Вулична мережа       
1.1 Вулиці з асфальтобетонним покриттям 

проїзної частини 
км      

1.2 Вулиці з поліпшеним (жерстяним) 
покриттям проїзної частини 

км      

1.3 Вулиці з ґрунтовим покриттям проїзної 
частини 

км      

2. Автобусне сполучення       
2.1 Міждержавного сполучення маршр.      
2.2 Державного сполучення (міжобласного) маршр.      
2.3 Обласного сполучення маршр.      
2.4 Районного сполучення маршр.      
2.5 Місцевого сполучення маршр.      
 

 
 
Голова 

 Сільської ради: _________________  __________________ 
     (підпис)    (П.І.Б) 
 
 
М.П. 



Форма є розробкою ПрАТ «Інститут Кіровоградагропроект» для систематизації вихідних даних для 

проведення проектних робіт генеральних планів населених місць і не є обов’язково для виконання. 
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Форма ІІ - ТІ 

Транспортна інфраструктура 
Найменування населеного пункту: _________________________________________________ 
Сільська (селищна) рада:   _________________________________________________ 
Район:      _________________________________________________ 
Область:     _________________________________________________ 
 
 
Відповідальний за заповнення форми: 
           

(посада)  (прізвище)  (ім’я)  (по батькові)  (телефон)  (моб. тел.) 
 
 
 
Наявність автостанції  

(так/ні) 
Наявність мостів автомобільного сполучення  

 (так/ні) 

Наявність шляхопроводів  

 (так/ні) 

Наявність залізничного сполучення  
(так/ні) 

Наявність залізничної платформи (зупинки)  
(так/ні) 

Наявність мостів залізничного сполучення  

 (так/ні) 

Наявність авіасполучення  
(так/ні) 

Наявність споруд авіаційного призначення  
(так/ні) 

Наявність водного сполучення  
(так/ні) 

Наявність споруд водного сполучення  
(так/ні) 

 
 

Голова 
 Сільської ради: _________________  __________________ 
     (підпис)    (П.І.Б) 
М.П. 



Форма є розробкою ПрАТ «Інститут Кіровоградагропроект» для систематизації вихідних даних для 

проведення проектних робіт генеральних планів населених місць і не є обов’язково для виконання. 
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Форма ІІ – ДР 

Динаміка розвитку інженерної інфраструктури 
Найменування населеного пункту: _________________________________________________ 
Сільська (селищна) рада:   _________________________________________________ 
Район:      _________________________________________________ 
Область:     _________________________________________________ 
Відповідальний за заповнення форми: 
           

(посада)  (прізвище)  (ім’я)  (по батькові)  (телефон)  (моб. тел.) 
 
№ Найменування Од. 

вим. 
Роки  

2011 2010 2009 2008 2007 
1 Електропостачання       
 Електролінія 6-35 кВ км      
 Електролінія 110-220 кВ км      
 Електролінія 300-750 кВ км      
 Трансформаторна підстанція 

закритого типу 
шт.      

 Трансформаторна підстанція 
відкритого типу 

шт.      

2 Газопостачання       
 газопровід високого тиску від 294,6 до 

588,6 кПа (3...6 кгс/см2) 
км      

 газопровід середнього тиску від 4,9 до 
294,3 кПа (0,05...3 кгс/см2) 

км      

 Газопровід низького тиску до 4,9 кПа 
(0,05 кгс/см2) 

      

 газорозподільна станція шт.      
 газорозподільний пункт (ГРП) шт.      
3 Зв'язок        
 Поштове відділення шт.      
 АТС шт.      
 Телефонний (стаціонарний) зв’язок км      
 Телефонний стільниковий (мобільний) 

зв’язок 
так 
ні 

     

 Наявність стійкого прийому 
телевізійного сигналу 

так 
ні 

     

 Мережа кабельного телебачення абон/км      
 Наявність дротяного радіозв’язку абон/км      

 
 
Голова 

 Сільської ради: _________________  __________________ 
     (підпис)    (П.І.Б) 
 
 
М.П. 
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Форма ІІ-НС 

Наявність інженерних споруд 
 
Найменування населеного пункту: _________________________________________________ 
Сільська (селищна) рада:   _________________________________________________ 
Район:      _________________________________________________ 
Область:     _________________________________________________ 
 
 
Відповідальний за заповнення форми: 
           

(посада)  (прізвище)  (ім’я)  (по батькові)  (телефон)  (моб. тел.) 
 
Дамб  

(так/ні) 
Гребель  

(так/ні) 
Берегоукріплюючих споруд  

(так/ні) 
Підпорних стін  

(так/ні) 
Дренажних  споруд  

(так/ні) 
Інших споруд  

(так/ні) 
 
 
 
Голова 

 Сільської ради: _________________  __________________ 
     (підпис)    (П.І.Б) 
 
 
М.П. 
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Форма ПД-ДР 

Господарський комплекс 
Найменування населеного пункту: _________________________________________________ 
Сільська (селищна) рада:   _________________________________________________ 
Район:      _________________________________________________ 
Область:     _________________________________________________ 
 
Відповідальний за заповнення форми: 
           

(посада)  (прізвище)  (ім’я)  (по батькові)  (телефон)  (моб. тел.) 
 

№ Найменування Адреса та телефон Власник 
підприємства 

Од. 
вим. Кількість 

1 2 3 4 5 6 
1 Підприємства сільськогосподарського комплексу 
      
      
      
2 Підприємства видобувного комплексу 
      
      
      
3 Підприємства переробного виробництва сільськогосподарської продукції 
      
      
      
4 Інші підприємства  
      
      
      
  
Перелічуються всі підприємства, незалежно від форм власності, розташовані на території населеного пункту. 
 

 
Голова 

 Сільської ради: _________________  __________________ 
     (підпис)    (П.І.Б) 
 
 
М.П. 
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Форма ПР-КП 

Картка підприємства 
для проведення робіт по розробці генерального плану  ___________________________________ 
 
Повна назва суб'єкта підприємницької діяльності:  _________________________________________ 
Адреса:    ____________________________________________________________ 
Власник (відомча приналежність): ____________________________________________________________ 
Основні види діяльності:  ____________________________________________________________ 
 
Відповідальний за заповнення форми: 
           

(посада)  (прізвище)  (ім’я)  (по батькові)  (телефон)  (моб. тел.) 
 

 
Об’єкти нерухомості: 
 

№ 
п/п 

Найменування Од. 
вим. 

Існуюче положення 

1 2 3 4 

 Земельна ділянка: -  
1 Адреса (опис місця розташування)   
1.1 Площа земельної ділянки м2  
1.2 Вид користування земельною ділянкою (приватна власність, 

оренда, тимчасове користування) 
-  

 Об’єкти нерухомості:   
2.1 Поверховість пов.  
2.2 Загальна площа м2  
    
3.1 Поверховість пов.  
3.2 Загальна площа м2  
 
 
Динаміка розвитку підприємства: 
 
 

№ 
п/п Найменування Од. вим. Кількість  

1 2 4 5 
1 Працівники: 

1.1 Загальна кількість працюючих   
 в т.ч.:   
1.1.1 Інженерно – технічні працівники    
1.1.2 Робочі   
2 Динаміка розвитку підприємства (обсяги продукції, що випускається (надається) 
2.2.    
2.3.    
2.4.    
2.5.    
2.6.    
2.7.    
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Форма ПР-КП 
Прогноз розвитку (на 7 років): 
 

№ 
п/п 

Найменування Од. 
вим. 

Перспективні плани 

1 2 3 4 
 Земельна ділянка: -  
1 Бажана адреса (опис місця бажаного розташування) -  
1.1 Площа земельної ділянки м2  
1.2 Вид користування земельною ділянкою (приватна 

власність, оренда, тимчасове користування) 
-  

 Об’єкти нерухомості:   
2.1 Поверховість пов.  
2.2 Загальна площа м2  
 
 
Плани розвитку підприємства: 
 
№ 
п/п 

Найменування Кількість по рокам   
2012 2013 2014 2015 2016 2017 1018 

1 2 4 5 6 7 8 9 10 
 Працівники:        

1 Загальна кількість працюючих        
 В т.ч.:        
 Інженерно – технічні працівники        
 робочі        
 Динаміка розвитку підприємства (обсяги продукції, що випускається (надається): 
1         
2         
3         
4         

 
 
Дана картка заповнюється тільки для об’єктів розташованих на території с. _________________ об’єкти 

розташовані в інших місцях в дану карту не вносяться. Дана інформація необхідна для більш детально відобразити 
Ваших потреб при розробці генерального плану розвитку села. 
 

 
 
Керівник: _________________  __________________ 

     (підпис)    (П.І.Б) 
М.П. 
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Форма ВТ-ДР 

Об'єкти  відпочинку та туризму 
Найменування населеного пункту: _________________________________________________ 
Сільська (селищна) рада:   _________________________________________________ 
Район:      _________________________________________________ 
Область:     _________________________________________________ 
Відповідальний за заповнення форми: 
           

(посада)  (прізвище)  (ім’я)  (по батькові)  (телефон)  (моб. тел.) 
 
1. Фактичний стан розвитку об'єктів відпочинку та туризму 

№ Найменування Наявність в населеному пункті (так/ ні) 
2011 р 2010 р 2009 р 2008 р 2007 р 

1 Санаторій      
2 Санаторний позашкільний табір            
3 Будинок відпочинку (пансіонат)       
4 Туристична база      
5 Готель       
6 Готель сімейного типу      
7 Зона відпочинку      
8 Туристична зона      
9 Мотель       
10 Кемпінг       
11 Інше       
 

2. Перспектива розвитку зон відпочинку та туризму 
№ Найменування Перспектива будівництва (так/ні) 

2012 2013 2014 2015 2016 
1 Санаторій      
2 Санаторний позашкільний табір            
3 Будинок відпочинку (пансіонат)       
4 Туристична база      
5 Готель       
6 Готель сімейного типу      
7 Зона відпочинку      
8 Туристична зона      
9 Мотель       
10 Кемпінг       
11 Інше       
 

Голова 
 Сільської ради: _________________  __________________ 
     (підпис)    (П.І.Б) 
М.П. 
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ІНШІ МАТЕРАЛИ 
План земельно-господарського устрою 
Матеріали встановлення меж сільського населеного пункту 
Матеріали топографо-геодезичної зйомки 
Матеріали земельного кадастру 
Схема інвентаризації земель 
Графічні матеріали  з відображення сільськогосподарських угідь (у тому числі особливо цінними, 
деградованими, меліорованими тощо) 
Висновок щодо необхідності проведенні проектних робіт 
Матеріали містобудівного кадастру 
Перелік раніше виконаних проектно-вишукувальних робіт, які слід враховувати при проектуванні 
Схема району  
Схема сільради  
Довідка про необхідний масштаб графічних матеріалів генерального плану 
Матеріали раніш розробленого генерального плану сільського населеного пункту в тому числі 
проекти детальних планувань, забудови житлових кварталів 
Матеріали (графічні та текстові) по територіям та об’єктам історико-культурного призначення 
Матеріали оцінки сучасного та прогнозованого екологічного стану 
Матеріали оцінки сучасного та прогнозованого шумового забруднення 
Матеріали сучасного та прогнозованого електромагнітного забруднення  
Матеріали сучасного та прогнозованого екологічного стану 
Довідка про обслуговування сільського населеного пункту протипожежними підрозділами 
Довідка про наявність на території сільського населеного пункту і на прилеглих територіях не 
сприятливих факторів природного та техногенного характерів  
ТУ на проектування заходів по впровадженню вимог гражданської оборони (ГО) 
Матеріали оцінки сучасного та прогнозованого радіаційного 
Матеріали спостережень за режимом і несприятливими гідрометеорологічними явищами: 
лавинами, селями, рівнем поверхневих вод 
Дані про рівень природної та техногенної безпеки (структура та розміщення потенційно 
небезпечних об’єктів та інших джерел виникнення надзвичайних ситуацій, їх розподіл за групами 
ризику, площа території та кількість населення в зонах можливого ураження, включаючи влив 
аналогічних об’єктів, розташованих на території суміжних адміністративно-територіальних 
утворень 
Довідка про розвиток районної дорожньої мережі на території сільради. 
Довідка про існуючий стан громадського транспортного сполучення та перспектива його розвитку 
на 7 років та на далеку перспективу 
Довідка про наявність на території сільського населеного пункту об’єктів Міністерства Оборони, а 
також перспектива їх будівництва в термін 7 років та на далеку перспективу 
Існуюча ситуація розвитку комунального господарства та перспектива його розвитку 
Схема ліній електропостачання існуюча ситуація та перспектива розвитку 
розвитку 
Схема ліній зв’язку існуюча ситуація та перспектива розвитку 
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ДРУГИЙ ЕТАП ПІДГОТОВКИ ВИХІДНИХ ДАНИХ  

ДАНІ УСТАНОВ ТА ОРГАНІЗАЦІЙ ОБЛАСНОГО ПІДПОРЯДКУВАННЯ 
Дані про наявність на території сільського населеного пункту розвіданих водних запасів та 
можливості їх використання в господарській діяльності 
Інформацію про використання водних ресурсів, діяльність з проектування, будівництва і 
реконструкції систем захисту шкідливої дії вод, групових і локальних водопроводів, систем 
водопостачання та каналізації, гідротехнічних споруд і каналів, меліоративних систем та окремих 
об’єктів інженерної інфраструктури, водогосподарських об’єктів багатоцільового використання 
Дані про проходження по території сільського населеного пункту кабельних та повітряних ліній 
зв’язку 
Дані про проходження по території сільського населеного пункту кабельних та повітряних ліній 
електропостачання 
Дані про проходження по території сільського населеного пункту магістральних газопроводів 
Загальні відомості про структуру геологічної будови земної кори на території сільського 
населеного пункту 
Дані про наявність на території сільського населеного пункту розвіданих корисних копалин 
промислового видобутку та перспективи їх добичі 
Інформація про радіаційне та радонове забруднення території сільського населеного пункту та 
прилеглих до нього територій 
Інформація про електромагнітне забруднення території сільського населеного пункту 


