
 

 
 
 

ОПИТУВАЛЬНИЙ ЛИСТ 
 

щодо розробки проекту генерального плану смт Арбузинка 
 

            ___ _____  2018 р. 
  
    Замовник: АРБУЗИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА  Арбузинського  району Миколаївської області  
 
    Виконавець: фізична особа-підприємець Сисоєв Володимир Валерійович, 
    кваліфікаційний  сертифікат  на  розроблення  містобудівної  документації 
    Серія АА №002929 від 12.05.2016р.  
 
 
-   Наявність в смт Арбузинка раніше розробленої містобудівної документації: 
 
    рік розроблення / затвердження, яка проектна організація  ( надати копіювання, або  фотокопії )  
 
     рік розроблення 1978 ; Український Державний інститут проектування міст. 
 
-    Наявність даних нормативно-грошової оцінки  ( надати копіюванні, або фотокопії ) 
 
    рік розроблення / затвердження / організація  
 
    рік розроблення   2010,  рішенням 8 позачергової сесії 6 скликання від 28.12.2010 р № 3     
    ДП « Миколаївський науково – дослідний та проектний інститут землеустрострою». 
  
-   Наявність інших статистичних даних та відомостей.  
  
 
 ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО СТАТИСТИЧНИХ ДАНИХ: 
 
 
1.  ТЕРИТОРІЯ  смт Арбузинка 
  
1.1. Площа населеного пункту: наявна  - 1082,0га 
 
1.2. Площа населеного пункту: згідно нормативно-грошової оцінки -  963,20 га 
 
1.3. Площа поверхні водойм на території населеного пункту ________36,10 га___________ 
 
 
2.  НАСЕЛЕННЯ  смт Арбузинка   
 
2.1. Наявне населення смт  _____________6375______________________________________ 
 
2.2. В тому рахунку: чоловіків / жінок  ___ чоловіків – 3014,   ___ жінок – 3361 ___________ 
 
2.3. В тому рахунку: пенсійного віку  _______1512_____________________________________ 
 
2.4. Працездатне населення  _______________1885_____________________________________ 
 
2.5. Працюючі / безробітні  ________________199______________________________________ 
 
2.6. Кількість дітей ______1445______________ / в т. р. шкільного віку ________858 ________ 
 
2.7. Народжується дітей/чол.рік  62 чол./рік ;   смертність осіб/ чол.рік  65 чол./рік 
 
2.8. Житловий фонд ( кв. м.)  __________________орієнтовно загалом  366 200  кв. м.  
 
 в т. р. садибний (площа садибних ділянок 379,79 га) орієнтовна площа житлових будинків  348 000 кв. м ;  
 
 в т. в. багатоквартирний ( наявність 454  квартир ) орієнтовна площа квартир 18 200 кв. м.;  
 
2.9. Домогосподарств: наявних ____2900  домогосподарств;  відведено ділянок  _________________ 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
3.  ЗАБЕЗПЕЧЕНІСТЬ НАСЕЛЕННЯ смт Арбузинка загально-освітніми закладами та 
     закладами дошкільного і позашкільного виховання  
 
3.1. Дитячі дошкільні заклади: кількість місць _____182______ ;кількість закладів (з адресою) / 
      місць у кожному:  
 
на території один  навчальний заклад  ЗНЗ І ст – ДНЗ « Пролісок» розташований  за   адресою:  
вул. Садова, 80. 
 
3.2. ЗОШ (загальноосвітні школи): кількість місць ____1085_______ ;кількість ЗОШ (з адресою) / 
      місць у кожній: 
 
      1.Арбузинська ЗОШ І – ІІІ ст. № 1 ім. О.Закерничного  - вул.. Шкільна, 96 -  розрахована на -360 дітей 
       навчається – 237 дітей. 
 
      2. Арбузинська ЗОШ І – ІІІ ст. № 2 ім. Т.Г.Шевченка – вул.. Шевченко, 191- розрахована на – 725дітей 
        навчається -  416 дітей. 
 
      3. Навчально-виховний « Пролісок»  - вул. Садова, 80 -  навчається   103 дитини ( 1-4 класи ).      
 
3.3. Позашкільні заклади (творчі школи, студії, спортивні школи, секції, та інше) 
       кількість закладів, розташування / місць у кожному:  
       на території селищної ради знаходяться    – 3 заклади  
       

1. Дитяча спортивна юнацька школа  -  вул. Шевченко, 189 – дітей що ходять на даний час –  
361 чол.          

2.  Будинок творчості школярів – пров. Торговий, 21  - діти що ходять на даний час -  208 чол. 
 

3. Дитяча музична школа – вул. Центральна, 103  -  відвідують 52 дітини. 
 
 3.4 ІНШІ освітні установи :  
Арбузинський  Аграрно – професійний ліцей вул.. Шевченко, 219 вміст 450 дітей 
 
4.  ЗАБЕЗПЕЧЕНІСТЬ НАСЕЛЕННЯ смт Арбузинка у сфері обслуговування  
 
4.1. Медичні заклади  та  заклади соціального захисту,  розташування / місць у кожному: 
 
 – на території знаходиться один медичний заклад « Арбузинська ЦРЛ» розташовано за адресою:  
смт. Арбузинка  вул. Центральна, 88 – місць 73. 
 
Телефон районного Відділу охорони здоров'я  - тел. ( 05132) 3-02-36; ( 05132)3-14-68. 
 
- Будинок для людей похилого віку  - пров. Майскій, 18 – розрахований на 25 місць. 
 
4.2. Поштові відділення та відділення зв'язку:  
державні - МД УДППЗ "Укрпошта"ЦПЗ № 5  
та  ПАТ «Укртелеком» смт Арбузинка віл. Центральна, 90; 
 
комерційні підприємства доставки та зв'язку: 
«Нова пошта» смт. Арбузинка вул.. Набережна, 170; 
 « Ін тайм» вул. Шевченко, 185 Д; 
інтернет, скай нет, усі пакети телефонного зв'язку. 
 
4.3. Фінансові установи, відділення банків: 
Ощадбанк – вул.. Центральна, 91;  Приватбанк – пров. Торговий, 16; 
Райфайзен банк « Аваль»  - вул.. Шевченко, 200. 
 
4.4. Магазини, кафе, їдальні, торгові ринки: 
1. Супермаркет « Апельсин» пров. Торговий, 7 
2. Магазин « Еко – Сегмент» вул.. Шевченко, 185 
3. Магазин  « Універмаг» вул.. Центральна,  86 
4. Магазин буд. Матеріалів « БУМ» площа Центральна, 1 
5. Магазин буд. Матеріалі        пров. Торговий, 2 
6.Арбузинський селищний  ринок – пров. Торговий, 27;  ринок –  вул. Шевченко, 187г; 
торгові  ряди – пров. Торговий, 156 
 
4.5. Підприємствами побутового обслуговування (будинки побуту, ремонту, прання, бані, інше) – відсутні. 
 
  



 

 
 
5.  ЗАБЕЗПЕЧЕНІСТЬ НАСЕЛЕННЯ смт Арбузинка установами культури, мистецтва, 
     спорту і фізичної культури та закладами організації  дозвілля 
 
5.1. Бібліотеки: кількість, розташування / тис. томів: 
 

1.  Арбузинська районна центральна бібліотека – смт. Арбузинка, пров. Торговий, 17 – показник           
       42537 тис. томів.  
2.  Арбузинська дитяча районна бібліотека – смт. Арбузинка, пров. Торговий,17 – показник 17161 

тис. томів. 
3. Арбузинська міська бібліотека – смт. Арбузинка вул.. Набережна, 138 – показник 8602 тис. томів 

( при клубі №2 ). 
 
5.2. Кінотеатри, театри та інше: кількість, розташування / місць – відсутні. 
 
5.3. Клуби, багатофункціональні (кіно-концертні, актові, інші) зали та приміщення, 
      кількість, розташування / місць:   
      

1.  Районний будинок культури – смт. Арбузинка пров. Торговий, 23 – розрахований на -  500 місць.   
2. Арбузинський  міський  клуб – смт. Арбузинка вул.. Учительська, 138 розрахований на - 400 місць 

( клуб № 1 ). 
3. Арбузинський  сільський  клуб – смт. Арбузинка вул.. Набережна, 76 розрахований на – 200 місць 

( клуб № 2 ). 
     
5.4. Музеї, виставкові зали та інші заклади і установи культури та мистецтв, 
       кількість,  розташування   –  відсутні. 
 
5.5. Меморіали  та  пам'ятні знаки: 
        –  один меморіал  « Воїнам визволителям »; 
        -   могила воїна  « Небесної сотні »; 
        -   пам'ятні знаки – 5. 
 
5.6. Культові споруди : 

1. Церква православна Київського патріархату  –  вул. Хліборобна, 13. 
2. Церква православна Московського патріархату  -  вул. Шевченко, 237. 
3. Молитовний будинок  -  пров. Костянтинівський, 8.   

  
5.7. Спортивні зали: кількість, розташування, площа, місць   –  відсутні. 
        
5.8. Стадіони та відкриті спортивні майданчики: кількість розташування, площа:  ___________ 
 
      Стадіон « Колос », розташований в смт. Арбузинка, пров. Торговий, 25, площею – 1,9902 га. 
 
5.9. Парки, сквери, міста активного відпочинку населення _____ один парк, сквери ___________ 
 
 
6.  ЗАБЕЗПЕЧЕНІСТЬ НАСЕЛЕННЯ смт Арбузинка пожежними депо, постами 
 
6.1. Пожежні депо, пости: кількість (з адресою) / кількість пожежних автомобілів та інше: 
 
       Одне - депо, Пости – відсутні, смт. Арбузинка вул.. Садова, 47 -  два пожежні автомобілі. 
 
6.2. Рятувальні станції та інші заклади   _____  відсутні  ____________________________ 
 
7.  ЗАБЕЗПЕЧЕНІСТЬ НАСЕЛЕННЯ смт Арбузинка спорудами громадського захисту 
 
7.1. Бомбосховища / місць  ______відсутні   ______________________________________ 
 
7.2. ПРУ (протирадіаційні укриття) / місць  _____12 / 5896 місць________________________ 
 
7.3. Інші ( прости ) укриття / місць  _________________________________________________ 
 
7.4. Об'єкти подвійного призначення, які здатні виконувати функції захисту населення  
 
      в т. р. підвальні приміщення / загальна площа ____________________________________ 
 
      в житлових будинках ____шість_____ ; в громадських будівлях ________п’ять  ______ 
 
      в виробничих будівлях промислових підприємств ________відсутні_________________ 
 



 

 
 
8.  ВУЛИЧНА МЕРЕЖА ТА ТРАНСПОРТНА ІНФРАСТРУКТУРА 
 
8.1. Загальна довжина вулиць з твердим покриттям (км)  _____61,12 км __________________ 
 
8.2. Довжина лінії селищного пасажирського транспорту  ______________________________ 
 
8.3. Зовнішній транспорт: автовокзал (автостанції): 
 один автововокзал смт. Арбузинка вул.. Шевченко, 185 
 
       автобусні маршрути (напрямки):  Арбузинка – Миколаїв, Арбузинка – Южноукраїнськ,  
Арбузинка – Кільцевий. 
        
8.4. Залізничне сполучення (вокзали, станції, напрямки руху потягів)  ___відсутнє________ 
 
8.5. Інші види транспорту  ________________________________________________________ 
 
8.6. Рівень автомобілізації: загальна кількість індивідуального автотранспорту ____________ ; 
 
      одиниць автотранспорту / осіб __________________________________________________ 
 
 
9.  ІНЖЕНЕРНЕ ОБЛАДНАННЯ ТЕРИТОРІЇ ТА ІНФРАСТРУКТУРА смт Арбузинка  
 
9.1. Водопостачання: сумарний відпуск води (тис. м.куб/добу) _____308,3________________ ; 
 
    -  загальна довжина мереж водопостачання ( км )  ____36,5__________________________ ; 
 
    -  джерела водопостачання ( наземні / підземні )  - підземні; 
   
    -  схема мереж водопостачання (графічне зображення) – надати 
 
9.2. Каналізація: загальне надходження стічних вод ( тис. м.куб/добу ) ____0,04____________ ; 
 
    -  загальна довжина мереж каналізації ( км ) ______3,7_______________________________ ; 
 
    -  потужність очисних споруд ( тис. м.куб/добу )  ____300______________________________ ; 
   
    -  схема мереж водопостачання (графічне зображення) – надати 
 
9.3. Дощова каналізація: очисні споруди : локальна  очисна споруда « Біотал –300» потужність 
       300 м3 на добу . Довжина зовнішньої мережі каналізації ( м.п.)  -  3755 м.п. 
 
9.4. Об'єми побутового сміття (тис. т./рік) _______0,48  ________________________________ ; 
 
    - полігон ТПВ _____________________14,1984 га____________________________________ ; 
 
    - сміттєпереробні підприємства  _____ відсутні     __________________________________ 
 
9.5. Газопостачання: загальне споживання газу (млн. м.куб/рік)  ______0,4   _______________ 
 
    - джерела підземні  газопровод Ужгород - Богордчани__схема мереж газопостачання – надати  
 
9.6. Електропостачання: сумарне електричне навантаження ( тис. Квт ):   1207 
 
    - джерела (розподільчі підстанції) ПАТ « Миколаївобленерго» розподільчі підстанції 47 
 
 
10. СПЕЦІАЛЬНА ІНЖЕНЕРНА ПІДГОТОВКА: гідроспоруди, берегоукріплення,  
      рекультивація  порушених земель 
 
10.1. Гідроспоруди  ____________одна______________________________________________  
 
10.2. Берегоукріплення: загальна довжина (км) _____відсутні___________________________ 
 
10.3. Рекультивація порушених земель (га) ________відсутні________________ 
 
10.4. Території, що потрапляють до зони підтоплення під час повеню   _____відсутні ________ 
 
      



 

 
 
 
11. ВИРОБНИЦТВО ТА ПІДПРИЄМНИЦТВО на території смт Арбузинка 
 
11.1. Потужні підприємства смт: перелік, розташування, загальні ТЕП : 
      
    1.   Арбузинська харчосмакова фабрика – вул.. Набережна, 170. 
    2.   Господарчі  двори. 
 
11.2. Потенційно-небезпечні підприємства та об'єкти ( АЗС,  АГЗС, склади ПММ, інше ), 
        перелік, розташування :  
        на території розташовані три – АЗС: 
  
        1.смт. Арбузинка вул.. Шевченко,208  
        2.смт. Арбузинка вул.. Хліборобна, 2А 
 
         Дві – АГЗС: 
        1. смт. Арбузинка вул.. Шевченко, 218 
         2. смт.Арбузинка  вул.. Хліборобна, 2А 
 
       Склади ПММ  - відсутні. 
 
        в т. р.  потенційні хімічно-небезпечні (хімічні виробництва, склади ядохімікатів, вдобрив), 
        перелік, розташування, потужність  ____________  відсутні     ______________________ 
               
 
 
 
 
 
         ВИКОНАВЕЦЬ                                                                ЗАМОВНИК  
         фізична особа-підприємець                                              Голова Арбузинської селищної ради                                                                  

                                                                        
______  ______________   В. В. Сисоєв                       __________________           __ Є. В. Травянко   
        
 
          м. п.                                                                                    м. п.                                             
 
 
      
 
 
 
 


