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 Листи підприємств, надані під час проведення громадських слухань. 
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ПЕРЕДМОВА 

           Відповідно до рішення Київської міської ради від 13 листопада 2013 року 

№518/10006 п. 12 передбачено оновлення ДПТ в районі станції метро  

«Червоний хутір» в межах вулиць Бориспільська, Вереснева, Тростянецька, 

Поліська, Старобориспільська, що було розроблено та не затверджено 

(загальною площею 378 га). На замовлення Департаменту містобудування та 

архітектури частину ДПТ площею 98,09 га розробляє КО «Інститут 

Генерального плану м. Києва» згідно згідно з договором №68/Пмд-16 від 

10.06.2016, яка надалі має назву «Детальний план території в районі ст. м. 

"Червоний Хутір" в межах вул. Вінграновського, Тростянецька, Вереснева, 

Бориспільська та пров. Поліській у Дарницькому районі м. Києва» 

Другу частину зазначеного детального плану згідно з договором 1508/191/ДПТ 

від 10.08.2015 р. розробляє ТОВ «ТЕРРА ПРОДЖЕКТ».  

Замовник: Департамент містобудування та архітектури виконавчого органу 

Київради (Київської міської державної адміністрації». 

Інвестор  - ТОВ «АПЕЙРОН ІНВЕСТ». 

Виконавець  – КО «Інститут Генерального плану м. Києва».  

У складі проекту, відповідно до договору, КО «Інститут Генерального 

плану м. Києва» виготовлена цифрова векторна топографічна основа М 1:2000 з 

нанесенням червоних ліній в державній системі координат УСК-2000.  

Інвестором наданий витяг з бази даних міського земельного кадастру 

станом на 08.07.2016р. 

Проектувальником виконано збір вихідних даних по існуючому житловому 

фонду, установам та підприємствам обслуговування та ін., зібрані анкети 

виробничих об'єктів, науково-дослідних організацій, установ освіти, виконано 

натурні обстеження забудови для складання опорного плану та економічних 

розрахунків. 
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Замовником – Департаментом містобудування та архітектури надано 

містобудівні умови та обмеження в межах детального плану, які були видано 

протягом останніх п’яти років. 
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ВСТУП 

Виконання детального плану території пов’язано з необхідністю деталізації 

проектних рішень Генерального плану розвитку м. Києва та проекту планування 

його приміської зони на період до 2020 р., затвердженого рішенням Київради 

від 28.03.2002 р. № 370/1804 та коригування або уточнення окремих його 

положень, особливо в частині функціонально-планувальної структури.  

В 2005-2006рр. СУ  «Інститут урбаністики у місті Києві» була розроблена 

концепція зонування та забудови території в районі станцій метро 

«Бориспільська» та «Червоний Хутір», погоджена Головним управлінням 

містобудування та архітектури (протокол №025-а-06 від 01.02.2006). При 

розробці детального плану території враховано ключові позиції зазначеної 

концепції. 

Крім того, в роботі необхідно врахувати містобудівну ситуацію, що 

склалася, а також рішення проекту Генерального плану розвитку м. Києва та 

його приміської зони до 2025 року щодо формування транспортної 

інфраструктури, інвестиційних намірів освоєння територій окремих 

промислових підприємств, які на даний час проходять процедуру ліквідації 

(банкрутства) або зупинили виробничу діяльність.  

Згідно з положеннями проекту Генерального плану  м. Києва  розвиток 

зазначеної території пов’язаний з реструктуризацією і зміною функціонального 

призначення територій, зайнятих підприємствами та установами, що підлягають 

виносу у промислову зону, розв’язанням проблеми транспортного 

обслуговування, формуванням нових житлових та громадських комплексів і 

створення розвиненої соціальної інфраструктури.  

При розробці детального плану території надаються пропозиції щодо 

визначення типів будинків, їх поверховості, потреби в підприємствах, закладах 

обслуговування з уточненням їх розміщення, вирішення питань транспортного 

обслуговування, інженерного обладнання та інженерної підготовки території, 

освоєння підземного простору, благоустрою та озеленення, покращення 
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охорони навколишнього природного середовища з урахуванням існуючого 

стану та об’єктів, що запроектовані відповідно до рішень Київради. 

Реалізація рішень проекту детального плану території сприятиме 

підвищенню якості життя населення і міста в цілому, а також спрямована на 

збереження і покращення умов діяльності бюджетоутворюючих підприємств, 

зайнятості населення, збільшення надходжень до міського і районного бюджету 

за рахунок ефективного використання ділянок непрацюючих підприємств та 

довгобудів, поліпшення транспортної ситуації завдяки формуванню 

комплексного багатофункціонального району.  

Основна мета проекту: 

 реалізація стратегії Генерального плану міста щодо ефективного 

використання деградованих територій промислових підприємств, що припинили 

виробничу діяльність, створення багатофункціональних планувальних утворень 

із забезпеченням територіально-просторового об’єднання місць проживання і 

прикладання праці за принципом: «житло-робота-навчання-дозвілля», кварталу 

сучасного житла з об’єктами обслуговування та громадським центром 

районного рівня з об’єктами загальноміського значення, які повинні відповідати 

нинішнім тенденціям вітчизняного і світового містобудування, мати високу 

інвестиційну привабливість;  

 створення комфортних умов для проживання мешканців – забезпечення 

нормативним соціально-гарантованим рівнем установами і підприємствами 

обслуговування, місцями постійного зберігання автомобілів, нормативним 

рівнем озеленення, забезпечення можливості працевлаштування за різними 

видами економічної діяльності поруч з житлом, зменшення інтенсивності 

щоденних транспортних поїздок та ін.;  

 формування повноцінного високоякісного життєвого середовища. 

Детальний план території після затвердження є основним документом, 

який регламентує розміщення об’єктів містобудування, відведення земельних 

ділянок для будівництва, благоустрій території, прокладку інженерних мереж 

тощо. 
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При розробці проекту використані такі вихідні дані: 

- Генеральний план розвитку м. Києва та проекту планування його 

приміської зони на період до 2020 р, затверджений рішенням Київської міської 

ради № 370/1804 від 28.04.2002 р.; 

- Концепція стратегічного розвитку міста Києва. (Перша стадія 

Генерального плану розвитку м. Києва та його приміської зони до 2025 року), 

затверджена рішенням Київської міської ради №35/4847 від 16.09.2010 р.; 

- Проект Генерального плану розвитку м. Києва та його приміської зони 

до 2025року, розроблений на підставі та в розвиток затвердженої Концепції 

стратегічного розвитку м. Києва; 

- Витяг з бази даних Державного земельного кадастру від 08.07.2016 р. 

- Цифрова векторна топографічна основа М 1:2000 з нанесеними 

червоними лініями , виконана КО «Інститут генерального плану м. 

Києва». 

- Дані Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації щодо 

існуючого багатоквартирного житлового фонду, гуртожитків, місткості 

загальноосвітніх шкіл, дитячих дошкільних закладів та ін., анкетні дані 

підприємств, громадських установ та інженерних об’єктів; 

- Висновки ДП Антонов, КП міжнародний аеропорт «Київ»(Жуляни), щодо 

погодження місця розташування та висоти об’єктів на приаеродромних 

територіях; 

- Передпроектні пропозиції. 

Проектні рішення прийняті відповідно до чинного законодавства України 

та державних будівельних нормативів: 

 Закон України «Про регулювання містобудівної діяльності»; 

 Земельний Кодекс України; 

 ДБН 360-92** Містобудування. Планування і забудова міських та 

сільських поселень”;  

 ДСП 173-96 "Державні санітарні правила планування та забудови 

населених пунктів" 
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 ДБН Б.1.1-14:2012 «Склад та зміст детального плану території»; 

 ДСТУ-Н Б Б.2.2-9:2013 Настанова щодо розподілу територій 

мікрорайонів (кварталів) для визначення прибудинкових територій 

багатоквартирної забудови.  
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1. АНАЛІЗ МІСТОБУДІВНОЇ СИТУАЦІЇ 

 

1.1. Історична довідка 

Територія в межах вулиць Тростянецька, Вереснева, Бориспільська, 

Миколи Хвильового розташована у Дарницькому районі м. Києва. Найближча 

станція метро - «Червоний хутір».    

Територія Червоного хутора  вже  була заселена з часів Трипільської 

культури (кінець 3 — початок 2 тис. до н. е.). Згадка про поселення залишилась 

у вигляді могильника. Під паралельними назвами Красний хутір та Червоний 

хутір фігурує від 1920-х років. У 1931—1936 роках був у складі Осокорківської, 

від 1936 року — Позняківської сільських рад. 

           Початок інтенсивної забудови Красного хутора припадає на 1930-ті 

роки: в 1933 році у поселенні зафіксовано 11 вулиць і провулків, а наприкінці 

1930-х років склалася сучасна мережа шляхів — 24 вулиці й провулки (включно 

з кінцевою частиною Харківського шосе), майже всі вони у 1953—1955 роках 

здобули сучасні назви. 

Населений пункт постраждав від геноциду українського народу, 

проведеного урядом СРСР у 1932–1933 роках. За даними історика Сергія 

Вакулишина, кількість убитих голодом мешканців Червоного хутора 

коливається від 40 до 50% осіб. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B8%D0%BF%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B8%D0%BF%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%85%D1%83%D1%82%D1%96%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D1%81%D1%80
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1.2. Межі території. Положення в системі міста. 

Аналіз існуючого стану території 

 

Територія площею 98,09 га, на якій розроблений детальний план, 

знаходиться у Дарницькому адміністративному районі 6 (шостої) планувальної 

зони м. Києва і обмежена:  

 з півночі – вул. Бориспільська,  

 зі сходу   – вул. Миколи Хвильового, існуючою житловою 

багатоповерховою забудовою,  

 з півдня та південного заходу – вул. Вереснева, вул. Тростянецька та 

проектна  вулиця.      

 

Територія проектування розташована в південній частині шостої 

планувальної зони  міста Києва на лівому березі Дніпра. 

Рельєф території рівнинний з незначним ухилом поверхні. 

Абсолютні відмітки поверхні землі змінюються від 101,9 м до 110,2 м, 

поверхня має незначний ухил в бік вул. Вересневої. 

Територія в межах детального плану включає промислову і комунально-

складську зони, а також зони багатоквартирної житлової та громадської 

забудови.  

Територія в межах детального плану складається з десяти кварталів. 

Територія проектування прилягає до магістралей  районного значення вул. 

Бориспільська,  вул. Вереснева та проектної вулиці, що на півдні. Маршрути 

громадського транспорту проходять по вулицях Бориспільська та вул. 

Російська, які розташовані в межах розробки ДПТ. 

Територія  розташована орієнтовно на відстані 4 км від ст. метро 

«Червоний Хутір» Сирецько-Печерської лінії метрополітену. 

Під’їзд до станції метрополітену здійснюється автобусними маршрутами 

№ 51 та № 63, маршрутними таксі №503 та №516, які курсують вулицею  

Бориспільська.  
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Північна межа території проектування проходить по вул. Бориспільська, 

яка разом з вул. Вересневою та проектною вулицею, на південному заході, 

забезпечують транспортний зв’язок території проектування з ядром 

Дарницького району на  заході.  

Вулиця Бориспільська (вулиця районного значення) має 6 смуг руху 

автотранспорту та 2 трамваю. Ширина вулиці в червоних лініях становить 50м. 

Вулиця Вереснева (вулиця районного значення) має 3 смуги руху 

автотранспорту. Стиснута існуючою забудовою магістраль має зменшені 

параметри поперечного профілю.  Ширина її проїзної частини до 11 м, вона має 

3 смуги руху,  ширину в червоних лініях 30 м. 

Вулиця Тростянецька (вулиця районного значення від вул. Вереснева до 

вул. Волго-Донська) має ширину в червоних лініях 40 м, а далі як житлова 

вулиця ширину в червоних лініях 30 м. Ширина її проїзної частини до 11 м, 

вона має 3 смуги руху. 

Вулиця Волго-Донська (житлова вулиця) має ширину в червоних лініях 

30 м від вул. Тростянецької до вул. Бориспільська, та 20м на відгалуженні до 

вул. Вереснева.  Ширина її проїзної частини 7 м, вона має 2 смуги руху, на 

перспективу проїзна частина розширюється до 10,5м(3 смуги руху) від вул. 

Тростянецька до вул. Бориспільська. 

Вулиці Російська, Россошанська та провулок І. Качуровського (житлові 

вулиці), стиснуті існуючою забудовою і мають зменшені параметри 

поперечного профілю.  Ширина їх проїзної частини 7 м, вони мають 2 смуги 

руху,  ширину в червоних лініях 20 м. 

Вулиця Миколи Хвильового проектна і має ширину в червоних лініях 30 м. 
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Характеристика підприємств, установ та організацій, розташованих на 

території в межах детального плану 

Територія в межах детального плану складається з десяти кварталів. 

В кварталі, обмеженому вулицями Бориспільська, Російська, Вереснева і 

провулком І. Качуровського розташовані будівлі та споруди: 

- вул. Бориспільська, буд № 8. Спортивний клуб «Восход». Власник – ТОВ 

«ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ «ГЕРЕКС». 

 

Спеціалізація клубу – бокс, дзюдо, рукопашний бій, художня гімнастика, 

біатлон, футбол, теніс. 

Площа залу – 2400 м2 (орієнтовно) 

Площа забудови – 2531 м2 

Площа ділянки – 10135 м2 (8997 м2 в межах червоних ліній); 
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- вул.. Бориспільська, буд. № 10. Палац культури та техніки «Дніпро». 

Власник – ТОВ «ОЛЕТ ГРУП». 

 

Спеціалізація палацу – бальні танці, хореографія, фортепіано, англійська 

мова. 

Площа забудови – 2340 м2 

Загальна площа – 3580м2 (орієнтовно) 

Площа ділянки – 6825 м2 (6326 м2 в межах червоних ліній); 

 

- вул. Бориспільська, буд. №6. 16-ти поверховий житловий будинок, в 

якому на 1-3-х поверхах розміщені вбудовані приміщення громадського 

призначення 
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Загальна площа вбудованих приміщень – 2250 м2 (орієнтовно); 

 

- вул.. Бориспільська, 12-в.  16-ти поверховий житловий будинок, що має 

вбудовані у цокольний поверх громадські приміщення . 

Загальна площа – 1200 м
2
 (орієнтовно); 

 

- вул.. Вереснева,9. 9-ти поверховий житловий будинок до якого 

прибудована одноповерхова будівля бібліотеки для дітей. 

 
Площа забудови – 378 м

2
 

Загальна площа – 325 м
2
 (орієнтовно); 

 

В кварталі, розташованому між вулицями Бориспільська, Російська, пров. І. 

Качуровського та вулицею Волго-Донська,  розташовані 9-11 поверхові житлові 

будинки. На першому поверсі будинку № 2-б розміщені перукарня на 3 роб. 

місця та стоматологічний кабінет.  

В кварталі, розташованому між вулицями Бориспільська, Російська, Волго-

Донська та Россошанська, розміщені:  
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- хлібокомбінат №11 ДЧП ПАО «Київхліб». 

 

Площа ділянки – 21483 м2, 

- Підприємство виробничо-технологічної комплектації ВАТ 

«Укрліфтсервіс». 

 

Площа ділянки – 14573 м2, 

 

- 9-ти поверховий житловий будинок (вул..Бориспільська, 14) з 

прибудованою громадською спорудою – кафе (орієнтовно на 100 місць). 
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Площа забудови – 830 м2 

Загальна площа – 763 м2 (орієнтовно), 

 

- Спеціалізована медично-санітарна частина№10 МОЗ України . 

 

 

Площа забудови – 941 м
2
 

Загальна площа – 4275 м
2
 (орієнтовно) 

Площа ділянки – 9860 м
2
, 
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В кварталі, розташованому між вулицями Бориспільська, Тростянецька, 

Россошанська та Миколи Хвильового розміщені:  

- АЗС з АГЗП ТОВ «АКЦЕПТ ПЛЮС» 

 

- Площа ділянки – 1060 м
2
 

Оренда на 5 років (до 18.12.2017) 

- Будівля комунального підприємства «Київжитлоспецексплуатація» 

(Дарницький РВК). 

 

Площа ділянки – 5276 м
2
; 
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- Будівля Дарницької автомобільної школи. 

 

 

Площа ділянки – 8417 м
2
; 

 

 

- Земельна ділянка з будівлями ТОВ «Олбрізсервіс» - оренда на 5 років (до 

11.03.2021). Площа ділянки – 6786 м
2
; 

- Земельна ділянка з будівлями суб’єкта підприємницької діяльності - оренда 

на 25 років (до 02.09.2029). Площа ділянки – 2190 м
2
; 

- Земельна ділянка з будівлями АТЗТ «Медицина» - оренда на 25 років (до 

26.07.2029). Площа ділянки – 2758 м
2
; 

- Земельна ділянка з будівлями ТОВ «КОНЦЕПТ-ГРУПП». Площа ділянки – 

5799 м
2
; 

- Земельна ділянка з будівлями ТОВ «Ультегра». Площа ділянки – 2345 м
2
; 

- Земельна ділянка з будівлями ДП МО України «Київське управління 

механізації і будівництва. Площа ділянки – 12328 м
2
; 

- Земельна ділянка з будівлями ТОВ «Акваріум Плюс». Площа ділянки – 

6932 м
2
; 

- Земельна ділянка з будівлями кисневого цеху ТОВ фірма 

«КРІОГЕНСЕРВІС». Площа ділянки – 1452 м
2
; 

- Земельна ділянка з будівлями ПТФ «Сувенір». Площа ділянки – 11096 м
2
; 
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- Земельна ділянка з будівлями ТОВ «Модуль-Буд». Площа ділянки – 10523 

м
2
; 

- Земельна ділянка з будівлями приватного підприємства  «ВІР». Площа 

ділянки – 1840 м
2
; 

- Земельна ділянка з будівлями військових частин. Площа ділянок – 22867 

м
2
; 

- Установа «28 управління начальника робіт». Площа ділянки – 19436 м
2
; 

- Ділянка з будівлями МП «Енергія». Площа ділянки – 2556 м
2
; 

- Існуюча житлова багатоквартирна забудова представлена 9-ти та 13-ти 

поверховими будинками, які знаходяться в задовільному технічному 

стані.    

В кварталі, розташованому між вулицями  Тростянецькою, проектною 

вулицею, та вулицями Россошанською і Миколи Хвильового, розміщені:  

- Дочірнє підприємство державної компанії «Укрспецекспорт» - державне 

підприємство «Укроборонсервіс». Площа ділянки – 4748 м
2
, 

- Занедбані ділянки колишніх військових частин. 

В кварталі, розташованому між вулицями Російською, Тростянецькою, 

Волго-Донською та Россошанською розміщені:  

- Дочірнє підприємство державної компанії «Укрспецекспорт» - державне 

підприємство «Укроборонсервіс». Площа ділянок – 

4584+2409+6820=13813 м
2
; 

-  Ділянка з будівлями ТОВ «Благодать ХХІ». Площа ділянок – 2072 м
2
; 

- 6-ти поверховий житловий будинок з вбудованим продовольчим 

магазином (торгівельною площею  80 м
2 

), розташований по вулиці Волго-

Донській, 5/2. Належить ВАТ «Автотранспортник 13066»; 
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-  

- 5-ти поверховий гуртожиток. Площа ділянки – 2950 м
2
; 

- 2-ти та 9-ти поверхові житлові будинки; 

- Дитячий садочок на 260 місць №678. Площа ділянки 1,1га; 

- Існуюча житлова багатоквартирна забудова представлена 5-ти та 9-ти 

поверховими будинками, які знаходяться в задовільному технічному 

стані;   

В кварталі, розташованому між вул. Російською, відгалуженням вулиці 

Волго-Донської, вулицею Волго-Донською і провулком Ігоря Качуровського, 

розміщені:  

- 3-х поверховий житловий будинок №72/3 з вбудованими кафе (орієнтовно 

до 50 місць) та продовольчим магазином (орієнтовно 120м
2
 торгової 

площі) по вулиці Російській; 
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-  

- 3-х поверховий  житловий  будинок №72/3 з вбудованим магазином 

промислових товарів (орієнтовно 120м
2
 торгової площі) та продовольчим 

магазином (орієнтовно 80м
2
 торгової площі) по вулиці Російській; 

 

 

- Існуюча житлова багатоквартирна забудова представлена 2-х та 3-х 

поверховими будинками (50-60-хх років будівництва), які знаходяться в 

задовільному технічному стані;    

В кварталі, розташованому між відгалуженням вулиці Волго-Донської, 

вулицями Тростянецька, Волго-Донська та провулком Ігоря Качуровського, 

розміщені:  
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- 2-х поверхова будівля вищого навчального закладу «Київський 

славістичний університет» (Закрите акціонерне товариство). Площа 

ділянки -  1675 м
2
; 

- 2-х поверхова будівля КП «Господар» Дарницького району міста Київ 

(провулок Ігоря Качуровського 1/9) . Площа ділянки – 2864 м
2
; 

- 2-х поверхова будівля ТОВ «Діол» та ТОВ «Спецконтракт» (вулиця 

Тростянецька 107/11) . Площа ділянки – 1622 м
2
 (в межах червоних ліній); 

-   Ділянка з готелем ПАТ «Київський радіозавод». Площа ділянок – 2012 м
2
 

(у тому числі в межах червоних ліній); 

- Існуюча житлова багатоквартирна забудова представлена двоповерховими 

будинками (50-60-х років будівництва), які знаходяться в задовільному 

технічному стані;    

В кварталі, розташованому між відгалуженням вулиці Волго-Донській і 

вулицею Тростянецькій та вулицями Вересневою і провулком Ігоря 

Качуровського розташовані:  

- Існуюча житлова багатоквартирна забудова представлена двох- чотирьох-  

(50-60-х років будівництва) та 9-ти поверховими будинками  які 

знаходяться в задовільному технічному стані, окрім будинку №15/60, по 

вулиці Вереснева.    

 

В кварталі, розташованому між вулицею Російською, відгалуженням 

вулиці Волго-Донській, вулиці  Вересневої та провулком Ігоря Качуровського 

розміщено:  

- Вбудована у 18-ти поверховий житловий будинок №64 аптека (орієнтовно 

80м
2 

торгової площі) по вулиці Російська;  
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-  

 

- 3-х поверхова будівля ЗАТ «МЕТРОВЕС» (провулок Ігоря Качуровського,  

буд. №100).  

-  
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- Будівля Самостійної Державної  пожежної частини №5 ГУ Державної 

служби України з надзвичайних ситуацій у м. Києві.  

 

 

- Існуюча житлова багатоквартирна забудова представлена двох- чотирьох- 

поверховими (50-60-хх років будівництва) та 9-ти поверховими 

будинками,  які знаходяться в задовільному технічному стані, окрім 

будинку №15/60 по вулиці Вересневій.    
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Таблиця 2.1.1 

Розподіл території проектування за землекористувачами 

(існуючий стан) 

№п/п 

№ за 

генплан

ом 

Найменування 
Територія, 

га 

Населення. 

Тис. осіб 

Корисна 

площа, 

м
2
 

1 2 3 4 6 7 

ЗАГАЛОМ 98,09 13,674  

1  
Багатоквартирна забудова, 

в тому числі: 28,38   

2  Мікрорайон НД-3 26,48 12,787  

3  Мікрорайон НД-5.2 1,90 0,887  

4  Садибна забудова 0,00   

Разом 28,38 13,674  

 13 "Київоблпреса" 0,12   

5 4 

Міський лікувально-

консультаційний центр 

№10 

1,16   

6 5 

Дарницька автомобільна 

школа центрального 

комітету ТСО України 
0,84   

7 6 
Бібліотека ім. Зої 

Космодем`янської 0,04   

8 14 Пожежне депо №5 0,47   

9 16 
Будинок культури 

"Дніпро" 
0,60   

10 17 
Спортивний комплекс 

"Восход" 
0,90   

11 32 
Готель Пат "Київського 

радіозаводу" 0,20   

12 35 Гуртожиток КСУ 0,17   

Разом 4,50   

 7 Автоцентр "Рік Авто" 0,69   

 8 

Кооператив по 

будівництву та експлуатації 

індивідуальних гаражів№6 

1,85   

 9 
Автокооператив 

"Славутич-1" 
0,66   

 10 
Гаражно-будівельний 

кооператив №2 
1,05   

 11 
Автозаправна станція 

"WOG" 
0,17   

 12 Ват "Укрліфтсервіс" 1,44   
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№п/п 

№ за 

генплан

ом 

Найменування 
Територія, 

га 

Населення. 

Тис. осіб 

Корисна 

площа, 

м
2
 

1 2 3 4 6 7 

 15 
Більярдна фабрика 

"Buffalo" 
1,71   

 25 

Дочірнє підприємство 

державної компанії 

"Укроборонекспорт" 

3,11   

 26 ВАТ "Київхліб" 2,15   

  
Території інженерного 

обладнання 
0,64   

  Інші 1,09   

Разом 14,56   

  
Зелень загального 

користування 
1,70   

Разом 1,70   

  
Території вулиць та доріг 

в межах червоних ліній 
18,72   

Разом 18,72   

  
Території та об'єкти 

спецпризначення 
29,72   

  Інші території 0,54   

Разом 30,26   

 

 

Основні проблеми: 

 Нераціональне землекористування із незручною конфігурацією, 

ламаністю меж.  

 Недоцільність розташування територій військових містечок та інших 

території спецпризначення в безпосередній близькості до багатоповерхової 

забудови та станції метро. 

 Низька з огляду сучасних містобудівних вимог щільність існуючого 

мікрорайону Нова Дарниця-3. 

 Недостатня забезпеченість мешканців, існуючої забудови, місцями в 

загальноосвітній школі. 

 Деякі житлові будинки знаходяться поза межами допустимих радіусів 

обслуговування дитячими дошкільними закладами. 
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 Розміщення відкритих автостоянок в безпосередній близькості до 

загальноосвітньої школи № 160. 

 Низька щільність вуличної мережі, недостатність транспортного 

обслуговування існуючих та проектних будівель. 

 Низька ємкість боксових гаражів, як наслідок нераціональне 

використання комунальних територій міста. 

 Розміщення боксових гаражів гаражно-будівельного кооперативу №2 

всередині житлового кварталу. 

 

 

ВИСНОВКИ 

Стратегічною концепцією детального плану території є створення 

поліфункціонального планувального утворення з виробничою, громадською та 

житловою зонами, збереженням бюджетоутворюючих державних підприємств 

та ефективно працюючих приватних підприємств з новітніми технологіями, а 

також освітницьких та науково-дослідних установ.  

В мікрорайонах Нова Дарниця-3 та Нова Дарниця-5  формується зона 

багатоповерхової житлової забудови, яка на даний час знаходиться в 

безпосередній близькості до військових частин. 

Одним з аспектів аналізу існуючого стану території детального плану є 

оцінка планувальних обмежень та екологічний стан відповідно до 

функціонального призначення існуючої забудови території. 

 Згідно з п.5.4 Державних санітарних правил планування та забудови 

населених пунктів (Затверджено Наказом Міністерства охорони здоров'я 

України від 19 червня 1996 р. № 173)  «…Промислові, сільськогосподарські та 

інші об'єкти, що є джерелами забруднення навколишнього середовища 

хімічними, фізичними та біологічними факторами, при неможливості створення 

безвідходних технологій повинні відокремлюватись від житлової забудови 

санітарно-захисними зонами…». Аналіз екологічного стану території розробки 

ДПТ та територій, безпосередньо прилеглих до промрайону «Дарницький» 
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наведено в схемі існуючих планувальних обмежень (див. розділ графічних 

матеріалів). Схема  чітко визначає вплив та граничні межі вищезазначених 

санітарно-захисних зон від існуючих комунально-складських об'єктів на 

суміжні території житлового та громадського призначення.  

Так, за даними матеріалів схеми існуючих планувальних обмежень можна 

зазначити, що зокрема існуюча житлова та громадська забудова по проспекту 

вул. Бориспільській частково підпадає під вплив санітарної зони від заводу 

«Ремдортехніка», ПАО «Київський радіозавод», «Дарницький завод ЖБК», 

фармацевтичної фірми «Дарниця» та військових частин. 

Територія, що охоплює детальний план за функціональним призначенням, 

характеризується наявністю великої кількості територій та об’єктів 

спецпризначення. Згідно намірів Міноборони України (лист №220/6976 від 

22.11.2011р.), значна частина цих ділянок буде змінювати цільове призначення 

на  території громадсько-житлової забудови. 

Також можна зазначити що в межі санітарних зон потрапляють об'єкти 

благоустрою житлових територій: прибудинкові території, дитячі, спортивні 

майданчики та майданчики для відпочинку населення. Всі ці фактори вказують  

на необхідність виносу об'єктів промислово-виробничого та комунально-

складського призначення за межі житлово-громадської забудови. 

Також територія, що охоплює детальний план, характеризується 

наявністю промислових об'єктів та об'єктів науково-виробничого призначення. 

Такі підприємства як ВАТ «Київхліб», ВАТ «Укрліфтсервіс»  мають 

загальноміське значення. При проектуванні необхідно врахувати санітарно-

захисні зони цих підприємств та допустиме розміщення в них таких об’єктів як 

споруди та підприємства для зберігання транспортних засобів, заклади 

торгівельного призначення, тощо. 

З метою зменшення транспортних потоків, поліпшення ефективності 

використання території у детальному плані території доцільно передбачити нові 

пропозиції використання території . 
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У детальному плані території необхідно передбачити санацію кварталу 

існуючої 5- поверхової цегельної забудови з утепленням фасадів і крівель, 

заміною вхідних та віконних блоків, ремонтом інженерних мереж та 

встановленням лічильників, обґрунтувати вартість цих заходів та запропонувати 

механізми їх реалізації.  

За результатами оцінки існуючої забудови в межах ДПТ виявлена 

недоцільність ущільнення існуючих житлових кварталів та запропоновано 

використання внутрішньо дворових просторів для створення благоустроєних 

прибудинкових об`єктів озеленення.  

В межах детального плану території частина існуючої житлової забудови 

потрапляє в межі санітарно-захисних зон прилеглих підприємств. Проектними 

рішеннями необхідно передбачити удосконалення технологічних процесів, що 

дозволить зменшити негативний вплив на житлову забудову. З боку сельбищної 

території необхідно передбачати смугу дерево-чагарникових насаджень.  

Проектними рішеннями необхідно передбачити розвиток місцевої 

вуличної мережі. 
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2.  ПРОЕКТНІ ПРОПОЗИЦІЇ 

2.1. Розподіл території за функціональним використанням 

Згідно з  матеріалами проекту Генерального плану м. Києва на території, 

що охоплена проектом за функціональним використанням можна виділити 

території:  

 житлової багатоквартирної  забудови; 

 громадської забудови; 

 комунально-складські та транспортної інфраструктури;  

 інженерних об’єктів та споруд. 

Відповідно до рішень Генерального плану розвитку м. Києва та проекту 

планування його приміської зони на період до 2020 р., затвердженого рішенням 

Київради від 28.03.2002 р. № 370/1804, частина територій спеціального 

призначення змінює своє функціональне призначення на території 

багатоповерхової житлової та громадської забудови, що відповідає намірам 

землекористувачів. З метою актуалізації намірів щодо майбутнього 

використання територій спецпризначення, промислових територій, що 

розміщені в межах території проектування, було проведено анкетування 

землекористувачів, результати якого частково враховано при розробці ДПТ. 

В центральній частині території проектування запроектовано формування 

нової житлової багатоквартирної забудови з об’єктами соціально-культурного 

обслуговування, комплекс громадського призначення з закладами 

торгівельного, соціально-побутового обслуговування та офісними 

приміщеннями, два дошкільних навчальних заклади, поєднаних з початковою 

школою та загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів на 33 класи.   

На даний час на території розташовані об’єкти нерухомого майна, що 

підпорядковані Міністерству Оборони України (лист-анкета надана в розділі 

«Додатки».  

 Проектом передбачається формування території житлової 

багатоквартирної забудови на території площею 24,76 га. 

Південна межа території проектування проходить вздовж червоних ліній, 

які зарезервовані для будівництва подовження вул. Тростянецька. Ширина 
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червоних ліній складає 30 м, вони частково проходять територією Регіонального 

ландшафтного парку «Партизанська слава». З метою винесення червоних ліній з 

території зазначеного парку, проектним рішенням запропоноване прокладання 

житлової вулиці «Проектна-1», яка буде займати частину ділянки кад. ном. 

63:438:56 (ТОВ «Апейрон-Інвест), 63:438:15 (ДПДК «Укрспецекспорт», на яких 

за намірами землекористувачів запроектовані житлові квартали. Загальна площа 

території в межах червоних ліній складає  1,34га. 

Детальний план території в районі станції метро «Червоний Хутір» в межах 

вулиць Вінграновського, Тростянецька, Вереснева, Бориспільська та пров. 

Поліський у Дарницькому районі м. Києва матиме позитивний вплив на 

соціальне середовище, за умови дотримання санітарно-гігієнічних параметрів 

стану навколишнього природного середовища та норм санітарних правил 

планування і забудови території, покращується соціально-побутові та житлові 

умови населення. 

Черговість забудови території проектування розподіляється на два етапи: 

- перший етап реалізації проектних рішень розрахований на 5 років; 

- другий етап - на 20 років. 

Черговість забудови території І етапу будівництва новими житловими та 

громадськими будинками залежить від прийняття конкретних рішень щодо 

можливості вирішення майново-правових питань. 

Черговість забудови території ІІ етапу та реалізація будівництва нових 

житлових та громадських будинків з закладами соціально-побутового 

обслуговування, підземно- надземних паркінгів залежатиме від інвестиційної 

складової та економічної ситуації в країні, а також вище зазначених чинників. 

У зв’язку зі зміною функціонального призначення території та ліквідацією 

частини підприємств в межах ДПТ змінюється кількість та структура місць 

прикладання праці.  

Робочі місця створюються на підприємствах та установах громадського 

обслуговування.  
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Зона житлової та громадської забудови 

 

Зона багатоквартирної житлової багатоповерхової забудови 

Існуюча забудова мікрорайону Нова Дарниця -3 (надалі в проекті НД-3) 

представлена  багатоквартирними 2-3, 5-9, 12-17-поверховими житловими 

будинками, 20-поверховим житловим будинком, збудованим останні 10 років, 

2-5-поверховими гуртожитками, розташованими на території загальною 

площею 26,48га. 

Проектом передбачається санація кварталів існуючої мало- та середньо - 

поверхової цегельної забудови.  

Вважається за недоцільне ущільнення кварталів існуючої житлової 

забудови. 

Концепція проекту передбачає формування нової квартальної житлової 

забудови, яка визнана найбільш комфортною для проживання людини і сприяє 

створенню благоустрою внутрішньоквартального простору.  

Житлову забудову пропонується здійснювати секційними будинками 

висотою від 16-ти до 17-ти поверхів, окремі односекційні будинки – 25 та 26 

поверхів.  

Більшість запроектованих будинків мають  підземні паркінги. Таке 

планувальне рішення  забезпечує створення прибудинкових безпечних зон. 

Недостатність розрахункових місць для зберігання автотранспорту мешканців 

існуючої забудови буде компенсуватися за рахунок будівництва 

багатоповерхових паркінгів (поз. 43, 74, 75 та поз.46 за проектним планом). 

На прибудинкових територіях передбачається розміщення гостьових 

автостоянок, дитячих майданчиків, зон відпочинку дорослого населення, 

спортивних майданчиків, господарських зон. Квартали обмежені місцевими 

проїздами та пішохідними алеями. Вздовж проїздів та пішохідних алей 

формуються зони озеленення.  

Пішохідні зв'язки вздовж територій кварталів проходять до основних 

об'єктів тяжіння – парку Партизанської Слави, зупинок пасажирського 
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транспорту, дитячих дошкільних закладів, загальноосвітньої середньої школи, 

громадського центру районного значення з об'єктами загальноміського 

значення.  

Згідно з проектом забудови, зона об`єктів громадського призначення буде 

сформована такими об`єктами як офісно-діловий центр, торгівельно-

розважальний центр, існуючими офісними будівлями вздовж вул. 

Бориспільської;  

Заклади обслуговування населення будуть розташовані вздовж проектної 

ділянки вулиці Тростянецької у прибудованих до житлових будинків блоках та 

вбудованими в перші поверхи житлових будинків. В них передбачено 

розміщення аптек, кафе, підприємств зв’язку, підприємств побутового 

обслуговування, торгівельних закладів, спортивних залів, кабінетів сімейного 

лікаря, бібліотек, центрів дитячої творчості.  

Зона закладів обслуговування. 

Згідно з проектом забудови ця зона формується частково в стилобатах 

житлових будинків, частково передбачається за рахунок мікрорайонного 

простору і формується закладами повсякденного обслуговування: аптеками, 

магазинами, кафе, підприємствами зв’язку, побутового обслуговування, 

офісними приміщеннями, торгівельними закладами, спортивними залами, 

кабінетами сімейного лікаря тощо, а в середині кварталів доповнюється 

дитячими дошкільними закладами та загальноосвітньою середньою школою. 

На території мікрорайону, що проектується детальним планом території, 

передбачається розміщення двох дитячих дошкільних закладів, 

загальноосвітньої середньої школи І-ІІІ ступенів та початкової школи поєднаної 

з дитячим садком. На даний час в межах території детального плану існує 

загальноосвітня школа №160 та два дошкільні заклади. Існують дошкільні і 

загальноосвітні навчальні заклади на прилеглих територіях, які не входять в 

межі розробки детального плану території.  Зазначені заклади потрапляють 

частково в радіус доступності житлової забудови, в межах території 

проектування, та поєднані з зазначеною територією. 
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Озеленені території мікрорайонного значення. 

Озеленені території мікрорайонного значення формуються з озеленених 

прибудинкових територій житлової забудови, територій дитячих дошкільних 

закладів та загальноосвітньої середньої школи. В зоні зелених насаджень 

прибудинкових територій розміщуються спортивні, відпочинкові та дитячі 

ігрові майданчики. Для їх благоустрою передбачається використовувати малі 

архітектурні форми, декоративні басейни, лави, світильники, тощо.  

 

Озеленені території спецпризначення. 

Озеленені території спеціального призначення складаються з озеленених 

територій вздовж проїзних частин, навколо автостоянок, в санітарно-захисних 

зонах від комунальних, промислових та інженерно-транспортних об’єктів. 

 

Зелені насадження загального користування. 

 Зона озеленених територій загального користування формується за 

рахунок зелених насаджень основних пішохідних шляхів до об'єктів тяжіння – 

зупинок пасажирського транспорту, навчальних закладів, громадського центру 

районного значення з об'єктами загальноміського значення.  

Озеленені території запроектовані як єдина безперервна система, що 

включає внутрішньо-квартальні (дворові) простори, об’єднані озелененими 

вулицями та пішохідними еспланадами. 

 

Громадська забудова, підприємства та установи  обслуговування 

міського та районного значення. 

- На території проектування присутні такі громадські установи міського та 

районного призначення:  Міський лікувально-консультаційний центр №10, 

бібліотека ім. Зої Космодем’янської, пожежне депо №5, будинок культури 

«Дніпро», спортивний комплекс «Восход», Дарницька автомобільна школа 
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центрального комітету ТСО України. Також розміщені адміністративна будівля 

ВАТ «Київоблпреса» та декілька невеликих готелів та гуртожитків.. 

 

Виробнича, комунально-складська зона. 

 Проектом передбачається збереження наступних виробничих, комунально-

складських територій та об’єктів транспорту: ВАТ «Укрліфтсервіс», ВАТ 

«Київхліб», автоцентр «Рік Авто», автозаправна станція «WOG», які формують 

собою промислово-виробничий квартал в межах детального плану.  

  Пропонується ущільнення територій гаражно-будівельних кооперативів 

«Славутич-1» та кооперативу по будівництву та експлуатації індивідуальних 

гаражів №6, що знаходяться в комунальній власності, шляхом будівництва 

багатоповерхових паркінгів загальною кількістю машино - місць 2740 . У 

зв’язку з розміщенням гаражно-будівельного кооперативу №2 всередині 

житлового кварталу та його впливом на санітарно-екологічний стан 

середовища, пропонується розміщення на території багатоповерхового паркінгу, 

з відступом наземної його частини від житлових будинків 50м. 

Зона інженерних об’єктів та споруд. 

В межах проекту розміщені інженерні споруди для обслуговування 

існуючих житлових кварталів. Передбачається розміщення інженерних об’єктів, 

необхідних для обслуговування кварталів та району в цілому. 

Ландшафтно-рекреаційні території 

До меж детального плану території потрапляє частина регіонального 

ландшафтного парку «Партизанська Слава». 

 

 

2.2. Переважні, супутні і допустимі види використання території 

 

Переважні та допустимі види використання визначено з дотриманням 

вимог Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» та окремих 

деталізацій його положень, зокрема: 

 з урахуванням попередніх рішень щодо планування і забудови території; 
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 з виділенням зон обмеженої містобудівної діяльності та визначенням обмежень 

використання територій у відповідних зонах згідно до державних будівельних 

норм, стандартів і правил та санітарних, пожежних та інших спеціальних норм і 

правил з питань захисту територій від дії надзвичайних ситуацій природного та 

техногенного характеру, охорони навколишнього природного середовища;  

 з відображенням існуючої забудови територій, інженерно-транспортної 

інфраструктури, а також основних елементів планувальної структури територій 

у визначених межах, з урахуванням забезпечення їх реконструкції та розвитку, 

раціонального природокористування і ресурсозбереження; 

 з визначенням у функціональних зонах будівельного зонування територій з 

виділенням граничної поверховості (висотності) забудови, планувальної 

організації, допустимих перетворень під час будівельної діяльності; 

 з встановленням для кожної функціональної зони допустимих видів забудови та 

іншого використання земельних ділянок з урахуванням державних, громадських 

та приватних інтересів, вимог державних будівельних норм щодо граничних 

показників щільності населення, забезпечення населення прибудинковими 

територіями, зеленими насадженнями загального користування, об’єктами 

соціальної сфери, інженерно-транспортної інфраструктури; 

 з узгодженням меж функціональних зон з межами планувальних утворень – 

мікрорайонів (кварталів), природних комплексів, смугами санітарно-захисних, 

санітарних, охоронних зон та інших зон обмеженого використання земель, 

червоними лініями, смугами відводу, межами основних землеволодінь і 

землекористувань. 

Переважний вид використання території – вид використання, який 

відповідає переліку дозволених видів для даної зони і не потребує спеціального 

погодження. До них відносяться види забудови та використання територій, які 

за умови дотримання будівельних норм та стандартів безпеки, інших 

обов'язкових вимог, не можуть бути заборонені. 
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Супутній вид використання території – вид використання, який є 

дозволеним та необхідним для забезпечення функціонування переважного виду 

використання земельної ділянки. 

До допустимих видів забудови та використання території у межах окремих 

зон відносяться види забудови та використання нерухомості, для яких необхідне 

отримання відповідних узгоджень або відповідних дозволів. 

Спеціальне погодження – погодження щодо видів землекористування, 

використання нерухомості, які не відповідають переліку переважних та 

супутніх видів використання для зазначеної територіальної зони, але 

відносяться до допустимих. 

Для кожної зони встановлюються, як правило, декілька видів допустимого 

використання території. 

Інженерно-технічні комунікації, об'єкти, та споруди, що забезпечують 

реалізацію переважних та допустимих видів використання території (електро-, 

водо-,  газозабезпечення, каналізація, телефонізація тощо), є також 

дозволеними, за умови їх відповідності будівельним нормам та правилам, 

технологічним стандартам безпеки, що підтверджуються при узгодженні 

містобудівної документації.  

Інженерно-технічні об'єкти, споруди, що розташовуються на спеціально 

виділених для них земельних ділянках, і які забезпечуватимуть використання та 

функціонування об'єктів нерухомості в масштабах однієї або декількох зон, є 

об'єктами, для яких необхідне отримання відповідних узгоджень. 

Відповідно до проекту Генерального плану міста Києва, територія 

проектування за функціональним призначенням відноситься до зон 

багатоповерхової житлової забудови, громадської забудови, виробничого 

призначення, міських і районних вулиць (у червоних лініях). 
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Зона багатоповерхової багатоквартирної житлової забудови  та 

громадської забудови 

 

Дозволені переважні види використання та будівництва: 

 середньо - поверхові та багатоповерхові житлові будинки, зблоковані або 

окремо розташовані (відповідно до розробленої містобудівної 

документації); 

 житлові будинки з апартаментами і квартирами у верхніх поверхах. 

Розміщенням у нижніх рівнях об'єктів культурного, сервісного 

призначення, з вбудованими паркінгами; 

 спортивні, ігрові, господарські майданчики; 

 загальноосвітні та спеціалізовані навчальні заклади всіх типів; 

 окремо розміщені, вбудовано-прибудовані дитячі заклади; 

  окремо розташовані і вбудовано-прибудовані позашкільні заклади; 

 окремо розташовані і вбудовано-прибудовані адміністративні установи 

та організації, підприємства торгівлі, обслуговування, громадського 

харчування первинного рівня; 

  технічні будівлі і споруди для обслуговування житлових будинків; 

 бульвари, алеї, сквери, ділянки газонів, озеленення та благоустрій 

території, згідно з державними нормами; 

 бібліотеки; 

 виставкові зали; 

 аптеки; 

 амбулаторії, консультативні медичні заклади, кабінети родинного лікаря; 

 поштові відділення, телефонні та телеграфні станції. 

 

Дозволені види використання, які супутні переважним видам: 

 відкриті тимчасові автостоянки, паркінги, на пів підземні гаражі, 

багатоповерхові підземні гаражі; 

 вбудовані в житлові будинки паркінги та інші об'єкти обслуговування; 
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 житлово-експлуатаційні і аварійно-диспетчерські служби; 

 об'єкти пожежної охорони; 

 клуби багатоцільового та спеціалізованого призначення (крім казино та 

залів ігрових автоматів). 

 

Допустимі види використання: 

 тимчасові павільйони і кіоски для будь-яких видів роздрібної торгівлі та 

обслуговування; 

 відділення, пункти поліції; 

 майданчики для вигулу тварин;  

 громадські туалети. 

 

Громадсько-ділова зона  

Дозволені переважні види використання та будівництва: 

 торгівельно-розважальні комплекси; 

 виставкові зали; 

 підприємства громадського харчування (їдальні, кафе, бари, ресторани); 

 ательє, майстерні побутової техніки, перукарні, інші об'єкти побутового 

обслуговування; 

 нотаріальні контори і юридичні консультації; 

 банки, філії (відділення) банків; 

 офіси професійних, громадських організацій; 

 телевізійні та радіостудії; 

 готелі; 

 туристичні інформаційні центри; 

 ділові та бізнес-центри; 

 центри зайнятості; 

 озеленені території: бульвари, парки, сквери. 
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Супутні переважним видам: 

 автостоянки для зберігання автомобілів, підземні паркінги при 

громадських будівлях; 

 комерційні підземні гаражі; 

 багатоповерхові паркінги; 

 громадські вбиральні. 

 споруди комунальної та інженерної інфраструктури, необхідної для 

обслуговування даної зони; 

Допустимі види забудови, які потребують спеціальних погоджень: 

 станції провідникового мовлення, об’єктів радіомовлення, телебачення; 

 автозаправні станції. 

 

Виробнича зона  

Переважні види забудови: 

 виробничі і промислові підприємства  ІV-V класів відповідно до державних 

санітарних норм; 

Супутні переважним видам: 

 адміністративні організації, офіси, контори; 

 приміщення обслуговуючого персоналу, чергового аварійного персоналу, 

охорони підприємств; 

 виробничо-лабораторні корпуси; 

 науково-дослідні, проектні і конструкторські  організації, пов’язані з 

обслуговуванням підприємств; 

 об’єкти складського призначення різного профілю; 

 об’єкти технічного і інженерного забезпечення підприємств; 

 підприємства громадського харчування (кафе, їдальні, буфети), 

безпосередньо пов’язані з обслуговуванням виробничих та промислових 

підприємств; 
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 зелені насадження спеціального призначення; 

 розсадники рослин для озеленення  промислових територій і санітарно-

захисних зон; 

 відкриті стоянки тимчасового збереження автомобілів, майданчики 

транзитного транспорту з  місцями зберігання автобусів, вантажних і 

легкових автомобілів; 

 об’єкти пожежної охорони. 

Допустимі види забудови, які потребують  спеціальних погоджень: 

 спортмайданчики, майданчики для відпочинку персоналу підприємств; 

 аптеки; 

 пункти надання швидкої медичної допомоги; 

 спеціалізовані магазини оптової, дрібнооптової, роздрібної торгівлі з 

продажу товарів власного виробництва підприємств; 

 об’єкти оборонного призначення; 

 ветеринарні приймальні пункти; 

 ветеринарні лікарні; 

 санітарно-технічні спорудження та обладнання комунального призначення; 

 об’єкти зберігання автомобілів: багатоповерхові, підземні та наземні гаражі, 

автостоянки на окремій земельній ділянці; 

 станції технічного обслуговування автомобілів; 

 авторемонтні підприємства; 

 автозаправні станції; 

 антени стільникового, радіорелейного, супутникового зв’язку. 

В СЗЗ вищого класу забороняється розміщувати об’єкти із СЗЗ нижчого 

класу. 
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Зона міських і районних вулиць (у червоних лініях) 

Дозволені переважні види використання та будівництва: 

 проїзні частини, пішохідні тротуари міських вулиць; 

 підземні пішохідні переходи з виходами; 

 захисні зелені насадження вздовж проїзної частини; 

 мости, тунелі, транспортні розв'язки, об'єкти транспортної 

інфраструктури; 

 майданчики для стоянки автотранспорту; 

 пункти зупинки пасажирського транспорту та їх обладнання; 

 тролейбусні лінії та їх облаштування; 

 споруди лінійного та енергетичного господарства; 

 споруди сигналізації та зв'язку міського електротранспорту; 

 інженерні комунікації; 

 огорожа вулиць та відбійники; 

 дорожня інформація (знаки та ін.). 

Супутні переважним видам: 

 елементи зовнішньої реклами; 

 вуличні меблі; 

 архітектурні форми благоустрою (фонтани, клумби, декоративні 

насадження, майданчики відпочинку); 

 озеленення; 

 пам'ятники. 

Об'єкти, що заборонені до розміщення в межах червоних ліній: 

 елементи зовнішньої реклами, що погіршують умови видимості; 

 елементи в зоні трикутника видимості вищі за 0,5 метри, включаючи 

зелені насадження; 

 гаражі всіх видів, крім підземних. 
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Рекреаційні зони озеленених територій загального користування 

Зона призначена для організації повсякденного відпочинку населення. До зони 

входять парки, сквери, бульвари та інші озеленені території, водні поверхні.   

Переважні види використання: 

 зелені насадження загального користування: парки, сквери, бульвари, 

набережні; 

 спеціалізовані міські парки, у т.ч.:  дитячі, спортивні, меморіальні, 

виставкові, ботанічні, зоопарки.  

 лісові масиви; 

 лісопарки, лугопарки; 

 обладнані місця відпочинку;  

 гідропарки; 

 зелені насадження загального користування; 

 ландшафти, що охороняються; 

 водні поверхні. 

 пляжі, доріжки, майданчики для відпочинку; 

 озеленені прибережні захисні смуги. 

 Супутні види використання: 

 ігрові майданчики; 

 фізкультурні та спортивні майданчики; 

 декоративні малі архітектурні форми та інші елементи благоустрою; 

 скульптурні композиції, об’єкти декоративно-монументального 

мистецтва, фонтани; 

  атракціони, аквапарки; 

 споруди для водних та пляжних видів спорту; 

 теренкури; 

 бігові доріжки; 

 велосипедні доріжки; 

 пункти першої медичної допомоги; 
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 пункти прокату спортивного інвентарю; 

 квітники, газони; 

 малі архітектурні форми декоративно-технологічного призначення; 

 

Допустимі види використання 

 (потребують спеціального дозволу та погодження): 

 допоміжні споруди; 

 набережні; 

 тимчасові споруди для забезпечення громадського харчування, 

торгівельних та інших послуг;громадські вбиральні. 

 споруди для забезпечення водо, електропостачання. 

 Використання території зони здійснюється відповідно до вимог Водного 

Кодексу та ДБН 360 - 92**. 

 

 

 

2.3. Містобудівні умови та обмеження 

Умови та обмеження використання територій в залежності від виду 

призначення містобудівної зони визначені відповідно до державних 

будівельних норм «Містобудування. Планування та забудова міських і 

сільських поселень» ДБН 360-92**, Державних санітарних правил планування і 

забудови населених пунктів, Правил пожежної безпеки в Україні», кодів 

планувальної структури і функціонального зонування прийнятих у проекті 

Генерального плану м. Києва, граничних показників інтенсивності 

використання відповідної території. 

Встановлені містобудівні зони – території з визначеними межами 

використання яких здійснюється за відповідним видом призначення, 

деталізовано характер і ступень їх забудови та допустимих перетворень. 
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Таблиця 2.3.1 

№ 
п/п Квартали нової житлової забудови 

1 2 3 

1. Гранично допустима висота будівель Необхідно отримати погодження в частині 

визначення максимальної відмітки висоти об’єкта 

Міноборони України, Укравіатрансу, 

Украероруху. 

2. Максимально допустимий відсоток 

забудови території 

40 % 

3. Максимально допустима щільність 

населення в мікрорайонах 

Від 480 до 500 осіб/га 

Згідно ДБН 360-92**, п. 3.7, прим. 5 

 

4. Відстані від об’єкту, що 

проектується до червоних ліній та 

ліній регулювання забудови. 

Необхідно витримати нормативну відстань до 

червоних ліній. Відступ житлових будинків від 

червоних ліній магістральних вулиць не менше 

6 м, житлових вулиць - не менше 3 м (за умов 

розташування житлових приміщень на першому 

поверсі житлових будинків), громадських 

будинків – не регламентується.  

5. Планувальні обмеження (зони 

охорони пам’яток культурної 

спадщини, зони ландшафту, що 

охороняється, межі історичних 

ареалів, прибережні захисні смуги, 

санітарно-захисні та інші 

планувальні (охоронювані зони) 

Район знаходиться в зоні регулювання висоти 

забудови із умов безпеки польотів. 

Ділянка не потрапляє в межі історичного ареалу 

міста; знаходиться поза межами зон охорони 

пам’яток та заповідних територій міста. 

Ділянка потрапляє в санітарно-захисну зону від 

підприємст. 

6. Мінімально допустимі відстані від 

житлових будинків, що 

проектуються до існуючих будинків і 

споруд 

Мінімальна допустима відстань від житлових 

будинків, що проектуються, до існуючих будинків 

і споруд  - відповідно до пожежних та санітарних 

норм. 

7. Зони охорони інженерних 

комунікацій 

Згідно ДБН 360-92** розділ 8. 

8. Вимоги до необхідності проведення 

інженерних вишукувань згідно з 

державними будівельними нормами 

ДБН А.2.-1-1-2008 «Інженерні 

вишукування для будівництва»  

Будівництво нових житлових та громадських 

об’єктів потребує додаткових інженерних 

вишукувань 

9. Вимоги щодо благоустрою На вказаній території передбачити благоустрій та 

озеленення, будівництво мережі пішохідних 

доріжок, спортивних, дитячих майданчиків, 

велосипедних доріжок, встановлення малих 

архітектурних форм. 
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№ 
п/п Квартали нової житлової забудови 

1 2 3 

10. Забезпечення умов транспортно-

пішохідного зв’язку 

Під'їзди до запроектованих житлових будинків та 

громадських споруд будуть влаштовані  

відповідно до ДБН 360-92**.  

Система пішохідних шляхів — до основних 

об'єктів тяжіння – зупинок пасажирського 

транспорту, дитячих дошкільних закладів, 

загальноосвітньої середньої школи, об’єктів 

обслуговування мікрорайонного рівня та 

громадського центру районного значення з 

об'єктами загальноміського значення. При 

проектуванні слід забезпечити можливість проїзду 

пожежних машин.  

11. Вимоги щодо забезпечення 

необхідною кількістю місць 

зберігання транспорту. 

Паркування для автомобілів передбачене в 

підземних паркінгах та на гостьових стоянках. 

12. Вимоги щодо охорони культурної 

спадщини 

Територія проектування не потрапляє в межі 

історичного ареалу міста.  

 

 

Таблиця 2.3.2 

№ 

п/п 
Громадсько-діловий центр 

1 2 3 

1 Гранично допустима висота 

будівель 

Необхідно отримати погодження в частині 

визначення максимальної відмітки висоти об’єкта 

Міноборони України, Укравіатрансу, Украероруху 

та Науково-дослідницького інституту пам’ятко-

охоронних досліджень 

2 Максимально допустимий відсоток 

забудови території 

Відповідно до Державних будівельних норм по 

видах забудови 

 

3 Максимально допустима щільність 

населення в мікрорайонах 

 

Згідно ДБН 360-92**, п. 3.7, прим. 5 

 

4 Відстані від об’єкту, що 

проектується до червоних ліній та 

ліній регулювання забудови. 

Згідно ДБН 360-92**, п. 3.32.  

Відступ до громадських будинків не 

регламентується 

5 Планувальні обмеження (зони 

охорони пам’яток культурної 

спадщини, зони ландшафту, що 

охороняється, межі історичних 

ареалів, прибережні захисні смуги, 

санітарно-захисні та інші 

Район знаходиться в зоні регулювання висоти 

забудови із умов безпеки польотів. 

Ділянка не потрапляє в межі історичного ареалу 

міста; знаходиться поза межами зон охорони 

пам’яток та заповідних територій міста. 
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№ 

п/п 
Громадсько-діловий центр 

1 2 3 

планувальні (охоронювані) зони) 

6 Мінімально допустимі відстані від 

об'єктів та будинків, що 

проектуються, до існуючих 

будинків і споруд. 

Згідно ДБН 360-92** дод. 3.1 

7 Зони охорони інженерних 

комунікацій 

Згідно ДБН 360-92** розділ 8. 

8 Вимоги до необхідності 

проведення інженерних 

вишукувань згідно з державними 

будівельними нормами ДБН А.2.-

1-1-2008 «Інженерні вишукування 

для будівництва»  

Згідно ДБН 360-92**, ДБН А.2.1-1-2008 

«Інженерні вишукування для будівництва».  

Будівництво нових громадських об’єктів 

потребує додаткових інженерних вишукувань 

9 Вимоги щодо благоустрою Згідно Закону України про благоустрій 

населених пунктів, ст. 22,23. 

На вказаній території передбачити благоустрій 

та озеленення, формування бульварів, алей  та 

будівництво мережі пішохідних доріжок, 

встановлення малих архітектурних форм. 

10 Забезпечення умов транспортно-

пішохідного зв’язку 

Під'їзди до запроектованих громадських споруд 

будуть влаштовані  відповідно до ДБН 360 — 92**  

розділ 7.  

При проектуванні слід забезпечити можливість 

проїзду пожежних машин.  

11 Вимоги щодо забезпечення 

необхідною кількістю місць 

зберігання транспорту. 

Згідно ДБН 360-92**, розділ 7 та зміна №4 від 

21.06.2011 №67 паркування для автомобілів 

передбачене в підземних паркінгах та на гостьових 

стоянках. 

 

Таблиця 2.3.3 

№ 

п/п 
Території споруд для зберігання автотранспорту 

1 2 3 

1 Гранично допустима висота 

будівель 

Визначається відповідно до ДБН В.2.3-15:2007 

«Споруди транспорту. Автостоянки і гаражі для 

легкових автомобілів», ДБН 360-92** п. 7.45, ДБН 

В.1.2-7-2008 «Пожежна безпека». 

2 Максимально допустимий відсоток 

забудови території 

Відповідно до Державних будівельних норм по 

видах забудови 
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№ 

п/п 
Території споруд для зберігання автотранспорту 

1 2 3 

3 Максимально допустима щільність 

населення в мікрорайонах 

 

Відступ від червоних ліній до об’єктів 

транспорту не регламентується. Ширина вулиць в 

межах червоних ліній приймається згідно ДБН 

В.2.3- 5:2001 «Споруди транспорту. Вулиці і дороги 

населених пунктів», ДБН В.2.3-4:2007 «Споруди 

транспорту. Автомобільні дороги». 

4 Відстані від об’єкту, що 

проектується до червоних ліній та 

ліній регулювання забудови. 

Згідно ДБН 360-92**, п. 3.32.  

Відступ до громадських будинків не 

регламентується 

5 Планувальні обмеження (зони 

охорони пам’яток культурної 

спадщини, зони ландшафту, що 

охороняється, межі історичних 

ареалів, прибережні захисні смуги, 

санітарно-захисні та інші 

планувальні (охоронювані) зони) 

Район знаходиться в зоні регулювання висоти 

забудови із умов безпеки польотів. 

Ділянка не потрапляє в межі історичного ареалу 

міста; знаходиться поза межами зон охорони 

пам’яток та заповідних територій міста. 

 

6 Мінімально допустимі відстані від 

об'єктів та будинків, що 

проектуються, до існуючих 

будинків і споруд. 

Згідно ДБН 360-92** додаток 3.1, табл. 7.5, 7.5а*, 

7.9* з урахуванням санітарних норм та норм 

інсоляції. 

7 Зони охорони інженерних 

комунікацій 

Згідно ДБН 360-92** розділ 8. 

8 Вимоги до необхідності 

проведення інженерних 

вишукувань згідно з державними 

будівельними нормами ДБН А.2.-

1-1-2008 «Інженерні вишукування 

для будівництва»  

Згідно ДБН 360-92**, ДБН А.2.1-1-2008 

«Інженерні вишукування для будівництва».  

Будівництво нових громадських об’єктів 

потребує додаткових інженерних вишукувань 

9 Вимоги щодо благоустрою Згідно Закону України про благоустрій 

населених пунктів, ст. 22,23 ДБН Б.2.2-5:2011 

«Благоустрій територій». 

На вказаній території передбачити благоустрій 

та озеленення, формування бульварів, алей  та 

будівництво мережі пішохідних доріжок, 

встановлення малих архітектурних форм. 

10 Забезпечення умов транспортно-

пішохідного зв’язку 

Під'їзди до запроектованих транспортних 

споруд передбачити відповідно до ДБН 360-92** 

розділ 7, ДБН В.2.2-17 «Доступність будинків і 

споруд для маломобільних груп населення». При 

проектуванні слід забезпечити можливість проїзду 

пожежних машин.  

11 Вимоги щодо забезпечення 

необхідною кількістю місць 

зберігання транспорту. 

Згідно ДБН 360-92**, розділ 7 та зміна №4 від 

21.06.2011 №67, ДБН В.2.3-15:2007 «Споруди 

транспорту. Автостоянки і гаражі для легкових 

автомобілів» паркування для автомобілів 

передбачене в підземних паркінгах та на гостьових 

стоянках. 
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Таблиця 2.3.4 

№ 

п/п 
Території зелених насаджень загального користування 

1 2 3 

1 Гранично допустима висота 

будівель 

Визначається відповідно до профільного ДБН за 

типом об’єкта обслуговування. 

2 Максимально допустимий відсоток 

забудови території 

Згідно містобудівного розрахунку. 

3 Відстані від об’єкту, що 

проектується до червоних ліній та 

ліній регулювання забудови. 

Відступ від червоних ліній до об’єктів 

обслуговування, пов’язаних з цільовим призначенням 

озелененої території, не регламентується. 

4 Планувальні обмеження (зони 

охорони пам’яток культурної 

спадщини, зони ландшафту, що 

охороняється, межі історичних 

ареалів, прибережні захисні смуги, 

санітарно-захисні та інші 

планувальні (охоронювані) зони) 

Район знаходиться в зоні регулювання висоти 

забудови із умов безпеки польотів. 

Ділянка не потрапляє в межі історичного ареалу 

міста; знаходиться поза межами зон охорони 

пам’яток та заповідних територій міста. 

 

5 Мінімально допустимі відстані від 

об'єктів та будинків, що 

проектуються, до існуючих 

будинків і споруд. 

Згідно ДБН 360-92** додаток 3.1. 

6 Зони охорони інженерних 

комунікацій 

Згідно ДБН 360-92** розділ 8. 

7 Вимоги до необхідності 

проведення інженерних 

вишукувань згідно з державними 

будівельними нормами ДБН А.2.-

1-1-2008 «Інженерні вишукування 

для будівництва»  

Згідно ДБН 360-92**, ДБН А.2.1-1-2008 

«Інженерні вишукування для будівництва».  

 

8 Вимоги щодо благоустрою Згідно Закону України про благоустрій 

населених пунктів, ст. 22 ДБН Б.2.2-5:2011 

«Благоустрій територій». 

На вказаній території передбачити благоустрій 

та озеленення, формування бульварів, алей  та 

будівництво мережі пішохідних доріжок, 

встановлення малих архітектурних форм. 

9 Забезпечення умов транспортно-

пішохідного зв’язку 

Під'їзди до запроектованих транспортних 

споруд передбачити відповідно до ДБН 360-92** 

розділ 7, ДБН В.2.2-17 «Доступність будинків і 

споруд для маломобільних груп населення».  
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3. ЖИТЛОВИЙ ФОНД ТА РОЗСЕЛЕННЯ НАСЕЛЕННЯ 

 

3.1. Існуючий житловий фонд та розселення  
 

Існуючий житловий фонд в межах ДПТ представлений багатоквартирними 

мало- , середньо- та багатоповерховими житловими будинками.  

Чисельність мешканців, що проживають в багатоквартирній забудові 

житлового мікрорайону Нова Дарниця-3 (надалі НД-3) , становить 10,377 

тис. осіб, середня житлова забезпеченість по багатоповерховій забудові 

становить 11,8 м
2
 на мешканця. Кількість мешканців, проживаючих у 

гуртожитках – 1794 особи. 

В межі ДПТ потрапляють житлові будинки по вул.Поліській, 15, 15-а, 18, 

які належать до мікрорайону Нова Дарниця-5 (надалі в проекті НД-5.2). 

Кількість мешканців цих будинків складає 887 осіб. Кількість мешканців, 

проживаючих у гуртожитках – 616 осіб. 

 

Нижче, в таблиці 3.1.1, наведені дані про існуючий житловий фонд та 

розселення кварталів існуючої багатоповерхової забудови. 
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Таблиця 3.1.1 

Показники житлового фонду та чисельності населення існуючої багатоповерхової забудови 

Існуюча  багатоквартирна забудова 

№ Адреса 
Кількість 

секцій 
поверховість 

Загальна 

площа 

будівлі, 

кв. м 

Загальна 

площа 

квартир 

Будівельний 

об'єм  куб.м 

Кількість квартир 
Загальна 

кількість 

квартир 

Чисельніс

ть 

населення

, 
1-

кімн 

2-

кімн 

3-

кімн 

4-5-

6-

кімн 

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

Житловий мікрорайон 3-Нова Дарниця 

1 вул. Бориспільська, 6 4 16 2774,0 2312,0           336,0 864 

  
вул. Бориспільська, 

12в 
4 17 3600,0 3000,0           300,0 771 

3 вул. Вереснева,5   9 9910,9 8992,5   351 9 0 0 360 664 

5 вул. Вереснева,9   9 13347,4 12958,3   17 54 124 18 213 620 

6 вул. Російська, 45б 1 17 8892,0 7410,0           96 247 

7 вул. Російська, 64 1 20 11250,0 11250,0           146 375 

9 вул. Вереснева,15/60 1 2 1400,0 1400,0           39 100 

10 вул. Вереснева,17/101   9 3754.00 3754.00           108 278 

11 
вул. Волго-

Донська,62 
1 3 775.30 678.50           12 31 

12 
вул. Волго-

Донська,64 
1 2 442.50 404.15           8 21 

13 
вул. Волго-

Донська,66 
2 9 4735.30 3754.00           105 270 

14 
пров. І. 

Качуровського,10/68 1 3 775.30 678.50           12 31 

15 
пров. І. 

Качуровського,12 
1 4 717,6 717,6           16   
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Існуюча  багатоквартирна забудова 

№ Адреса 
Кількість 

секцій 
поверховість 

Загальна 

площа 

будівлі, 

кв. м 

Загальна 

площа 

квартир 

Будівельний 

об'єм  куб.м 

Кількість квартир 
Загальна 

кількість 

квартир 

Чисельніс

ть 

населення

, 
1-

кімн 

2-

кімн 

3-

кімн 

4-5-

6-

кімн 

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

16 
пров. І. 

Качуровського,14/105 1 3 775.30 678.50           12 31 

17 
вул. 

Тростянецька,103 
1 2 404,3 404,3   0 8 0 0 8 19 

18 
пров. І. 

Качуровського,13/107   2 717,6 717,6   6 8 2 0 16 31 

19 
пров. І. 

Качуровського,9/70   2 717,6 717,6   6 8 2 0 16 31 

20 
пров. І. 

Качуровського,11 
  2 717,6 717,6   6 8 2 0 16 31 

21 
вул. Волго-

Донська,72 
  2 717,6 717,6   6 8 2 0 16 31 

22 
вул. Волго-

Донська,74 
  2 717,6 717,6   6 8 2 0 16 31 

23 
вул. Волго-

Донська,76 
  2 717,6 717,6   6 8 2 0 16 31 

25 
пров. Волго-

Донський,14/115   2 717,6 717,6   6 8 2 0 16 31 

26 
вул. 

Тростянецька,109 
  2 717,6 717,6   6 8 2 0 16 31 

27 
вул. 

Тростянецька,111 
  2 728,0 728,0   6 8 2 0 16 43 

29 
вул. Волго-

Донська,65/7 
  3 1233,2 739,6           14 36 

30 вул. Волго- 1 2 529.10 412.60           8 21 
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Існуюча  багатоквартирна забудова 

№ Адреса 
Кількість 

секцій 
поверховість 

Загальна 

площа 

будівлі, 

кв. м 

Загальна 

площа 

квартир 

Будівельний 

об'єм  куб.м 

Кількість квартир 
Загальна 

кількість 

квартир 

Чисельніс

ть 

населення

, 
1-

кімн 

2-

кімн 

3-

кімн 

4-5-

6-

кімн 

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

Донська,67 

31 
вул. Волго-

Донська,69 
1 2 529.10 412.60           8 21 

32 
вул. Волго-

Донська,71/8 
  3 1233,2 739,6           14 36 

33 
пров. І. 

Качуровського,5 
1 2 529.10 412.60           10 26 

34 вул. Російська, 72/3   3 1233,2 739,6           14 36 

35 вул. Російська, 74   3 2423,7 1889,1           25 64 

36 вул. Російська, 74а 1 2 521.30 410.30           8 21 

37 вул. Російська, 74б 1 2 521.30 410.30           8 21 

38 вул. Російська, 76/4   3 1233,2 739,6           14 36 

41 
пров. І. 

Качуровського,1 
  9 10372.90 8379.87            140 360 

42 
пров. І. 

Качуровського,1а 
  9 10372.90 8379.87            140 360 

43 вул. Російська, 47   9 10372.90 8379.87            140 360 

44 
пров. Волго-

Донський,2 
  9 10372.90 8379.87            180 466 

45 
пров. Волго-

Донський,2а 
  9 10372.90 8379.87            140 360 

  
вул. Бориспільська. 

12 
  12 4669,2 4503,8   16 41 18 4 79 210 

  
вул. Бориспільська. 

12б 
  12 12180,0 11248,2   73 125 0 0 198 433 
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Існуюча  багатоквартирна забудова 

№ Адреса 
Кількість 

секцій 
поверховість 

Загальна 

площа 

будівлі, 

кв. м 

Загальна 

площа 

квартир 

Будівельний 

об'єм  куб.м 

Кількість квартир 
Загальна 

кількість 

квартир 

Чисельніс

ть 

населення

, 
1-

кімн 

2-

кімн 

3-

кімн 

4-5-

6-

кімн 

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

  
пров. Волго-

Донський,1 
2 9 6880,0 5478,0           234 601 

  
вул. Волго-

Донська,73 
  9 3440.60 2739.53           108 278 

  
вул. Волго-

Донська,75 
  9 3440.60 2739.53           108 278 

  
пров. Волго-

Донський,5/2 
1 9 3440.60 2739.53           72 185 

  
пров. Волго-

Донський,11/80 1 2 404,3 404,3   0 8 0 0 8 19 

  
пров. Волго-

Донський,13 
1 2 404,3 404,3   0 8 0 0 8 19 

  
пров. Волго-

Донський,15/117 1 2 404,3 404,3   0 8 0 0 8 19 

  
пров. Волго-

Донський,17 
  9 6340,8 5711,3           108 278 

  
вул. 

Тростянецька,121 
  9 6340,8 5711,3   18 35 35 19 107 305 

  вул. Російська, 82   9 6340,8 5711,3   18 35 35 19 107 305 

  вул. Російська, 82а   9 6340,8 5711,3   18 35 35 19 107 305 

  вул. Російська, 84   9 6340,8 5711,3   18 35 35 19 107 305 

разом     122767,4 110760,2           4137 10377 

40 
пров. Волго-

Донський,6(гурт) 1 2 605,0 483,8           10 30 
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Існуюча  багатоквартирна забудова 

№ Адреса 
Кількість 

секцій 
поверховість 

Загальна 

площа 

будівлі, 

кв. м 

Загальна 

площа 

квартир 

Будівельний 

об'єм  куб.м 

Кількість квартир 
Загальна 

кількість 

квартир 

Чисельніс

ть 

населення

, 
1-

кімн 

2-

кімн 

3-

кімн 

4-5-

6-

кімн 

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

  
пров. Волго-

Донський,5/78(гурт)   5 4410,0 3528,0           210 630 

8 
вул. Російська, 

70/2(гурт) 
  5 6714,0 5371,2           248 744 

  
вул. Російська, 

45(гурт) 
    2335,5 1868,4           130 390 

разом     14064,5 11251,4           598 1794 

Загалом по мікрорайону     136831,9 122011,6           4735 12171 

Житловий мікрорайон 5.2-Нова Дарниця 

  вул.Поліська,15 1 2 671.80  634.80           12 31,0 

1 вул.Поліська,15а 3 16 12612,6 9459,4           225 578,0 

2 вул. Поліська, 28-а 4 9 10943,1 8207,3           108 278,0 

 разом   23555,7 17666,7      345 887 

3 
Вул.. 

Россошанська,3(гурт) 
 2-4 11175,0 9252,0      308 616 

Загалом по мікрорайону     34731,0 26919,0           653 1503 

Всього по існуючий 

забудові 
    171563,0 148930,0           5388 13674 
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3.2. Перспективний житловий фонд та розселення 

Перспективна чисельність населення в межах ДПТ розрахована виходячи із 

кількості квартир та розрахункового коефіцієнта сімейності (див. табл.. 3.2.1), 

визначений відповідно до ДСТУ-Н Б В.1.2-16:2013 «Визначення класу наслідків 

(відповідальності) та категорії складності» та складається із: 

 чисельності населення в мікрорайоні НД-3 існуючої багатоповерхової 

багатоквартирної забудови без урахування мешканців гуртожитків – орієнтовно 

10,377 тис. осіб (табл. 3.1.1) 

 чисельності населення в мікрорайоні НД-5.2 існуючої багатоповерхової 

багатоквартирної забудови – орієнтовно 0, 887 тис. осіб (без урахування мешканців 

гуртожитків) (табл. 3.1.1) 

 чисельності населення в проектному кварталі НД-3.1 багатоповерхової 

багатоквартирної забудови 10,108 тис. осіб  . (табл. 3.2.4) 

 На розрахунковий етап 5 років орієнтовна чисельність населення 

багатоповерхової забудови (без урахування гуртожитків) складе 17,034 тис. осіб; З 

мешканцями гуртожитків численність населення складе 19,444 тис.осіб. 

         На розрахунковий етап 20 років орієнтовна чисельність населення 

багатоповерхової забудови в межах детального плану території (без урахування 

гуртожитків)  буде складати 21,372 тис.осіб. З мешканцями гуртожитків 

численність населення складе 23,782 тис.осіб. 

Зважаючи на те, що проживання в відомчих гуртожитках передбачає 

обслуговування в відомчих установах соціального забезпечення, розрахунок потреб 

об`єктів соціально-культурного призначення буде проводитись, виходячи з 

показників численності багатоквартирної житлової забудови.  

 

Таблиця 3.2.1 

Тип квартир 

(кімнати) 

Розселення населення 

(розрахунковий коефіцієнт сімейності) 

1 1,43 

2 2 

3 2,62 
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 Проектом детального плану території передбачається формування нової 

квартальної житлової забудови на території 20,09 га секційними будинками 

різної поверховості, зокрема 10; 12; 14; 16; 18; та 26 поверхів. Квартали КВ-1 

(6,69га) та КВ-4 (3,44га) загальною розрахунковою площею 10,13 га 

розраховані на етап 5 років, квартали КВ-2 (4,50га) та КВ-3 (5,46га)– на етап 20 

років. Окремі будинки  мають вбудовані приміщення громадського 

призначення.  

 Процентне співвідношення типів квартир прийняте як 60% однокімнатні 

квартири, 20% двокімнатні та 20 % трикімнатні квартири. 

 Схему розміщення житлових утворень див. розділ «Графічні матеріали». 

 Для задоволення потреб новобудов проектом детального плану території 

передбачається будівництво загальноосвітнього закладу на 33 класи та трьох 

початкових школи об’єднаних з дитячим садком. Розрахунки ємності зазначених 

закладів, радіуси досяжності наведені в розділі 4 «РОЗРАХУНОК ТА 

РОЗМІЩЕННЯ УСТАНОВ ТА ПІДПРИЄМСТВ ОБСЛУГОВУВАННЯ». 

 На ділянках кадастровий номер 63:316:002 та 63:316:005, на яких наразі 

знаходяться гаражно-будівельні кооперативи «Славутич-1» та «ГБК№6» 

пропонується збільшення ємності гаражних кооперативів за рахунок будівництва 

багатоповерхових паркінгів.  

За проектними рішеннями Генерального плану розвитку м. Києва та проекту 

планування його приміської зони на період до 2020 р, затвердженого рішенням 

Київської міської ради № 370/1804 від 28.04.2002 р, Ділянка (кадастровий номер 

63:438:011) розташована на території громадської забудови, тому у проектних 

рішеннях ДПТ запропоноване розміщення 3-16- поверхової будівлі громадсько-

офісного центру, загальною площею 22 524,0 м
2
. 
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Таблиця 3.2.2 

Показники проектного житлового фонду та чисельності населення 

мікрорайону Нова Дарниця-3.1» на етап 5 років 

 

 

 

Таблиця 3.2.3 

Показники проектного житлового фонду та чисельності населення 

мікрорайону та Нова Дарниця-3.1» на етап 20 років 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Адреса 

 

 

Повер-ховість 

 

 

Кількість 

секцій 

 

 

Загальна 

площа 

квартир, м² 

 

Орієнтовна 

кількість 

квартир, шт. 

 

Розрахункова 

чисельність 

населення, 

осіб 

1 2 3 4 5 6 

Багатоквартирний фонд 

 Житловий квартал КВ-1  17-26 17 141750,0 2264 4050 

Житловий квартал КВ-4 16--18-20 8 50000,0 662 1720 

ВСЬОГО 17-26 17 191750,0 2926 5770 

Адреса 

 

 

Повер-

ховість 

 

 

Кількість 

секцій 

 

Загальна 

площа 

квартир, м² 

 

Орієнтовна 

кількість 

квартир, шт. 

 

Розрахункова 

чисельність 

населення, 

осіб 

1 2 3 4 5 6 

Багатоквартирний фонд 

Житловий квартал КВ-2 16-25 11 85225,0 1451 2435 

Житловий квартал КВ-3 18-25 10 66605,0 1134 1903 

ВСЬОГО   151830,0 2585 4338 



 

 71 

 

Таблиця 3.2.3 

Зведені показники житлового фонду 

 

Тип 

забудови 

Існуючий стан 
Нове будівництво                         Всього по розрахунковим етапам  

Етап 5 років Етап 20 років Етап 5 років Етап 20 років 

Заг.  S Кіл. кв-

р 

Заг. S S житл 

м
2
 

Кіл. кв-

р 

Заг. S S житл Кіл. кв-

р 

Заг. S S житл 

м
2
 

Кіл. кв-

р 

Заг. S S житл 

м
2
 

Кіл. кв-

р S м
2
 житл м

2
 м

2
 м

2
  м

2
 м

2
 м

2
 

Багато- 

квартирна 
146323 128427 4482 256666 191750 2926 202440 151830 2585 402989 320177 7408 605429 472007 9993 

Гуртожитки 25240 20503 906 - - -     - 25240 20503 906 25240 20503 906 

Разом 171563 148930 5388 256666 191750 2926 202440 151830 2585 428229 340680 8314 630669 492510 10899 

 

 

 

 

 

Таблиця 3.2.4 

Зведені показники чисельності населення (кіл. чол.) 

 

Тип забудови 

 

Існуючий 

стан 

 

                    Нове будівництво 

                                    

Всього по розрахунковим етапам 

    Етап 5 років     Етап 20 років     Етап 5 років     Етап 20 років 

Багато 

квартирна 
11264 5770 4338 17034 21372 

Гуртожитки 2410 - - 2410 2410 

Разом 13674 5770 4338 19444 23782 
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                                          3.3. Прибудинкові території 

Проектне функціональне використання та питомі розміри елементів житлової 

території мають відповідати розрахунковому балансу житлової території згідно з 

вимогами ДБН 360-92**, пп.3.15-3.16.  

Розрахункові показники прибудинкових майданчиків наведені в таблиці 3.3.1 

 

Таблиця 3.3.1 

Питомі розрахункові показники прибудинкових майданчиків 

проектної житлової забудови 
Розрахункова чисельність населення на етап 5 років 5,770  тис.чол; 

Розрахункова чисельність населення на етап 20 років 4,338  тис.чол 

 

№  Майданчики 
Питомі 

розміри 

майданчиків, 

кв. м/1 особу 

(ДБН 360-92 

** пп.3.15-

3.16) 

Етап  5 років Етап 20 років Разом 

п/п   

Розрахункові 

показники, 

кв. м 

Розрахункові 

показники, 

кв. м 

  

1 2 3 4 5 6 

1 

Озеленені території, 

пішохідні доріжки (без 

урахування територій шкіл 

та дошкільних навчальних 

закладів) 

6,0 34620,0 26028,0 60648,0 

2 

Ігрові майданчики для дітей 

дошкільного і молодшого 

шкільного віку * 

0,7 4039,0 3036,6 7075,6 

3 

Майданчики для 

відпочинку дорослого 

населення * 

0,1 577,0 433,8 1010,8 

4 
Майданчики для 

господарських цілей * 
0,3 1731,0 1301,4 3032,4 

5 
Майданчики для вигулу 

собак 
0,3 4616,0 1301,4 5917,4 

6 
Майданчики для стоянки 

автомашин ** 
0,8 4616,0 3470,4 8086,4 

7 
Майданчики для занять 

фізкультурою * 
0,1 577,0 433,8 1010,8 

Загалом по прибудинковим 

територіям 
8,3 50776,0 36005,4 86781,4 

 

*   Пункт 3.16. Таблиця 3.2.(примітка 2)  

** Детальні розрахунки наведені в розрахунку потреби в місцях паркування автомобілів 
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3.4. Розрахунок щільності населення 

Щільність населення існуючої багатоповерхової житлової забудови визначена 

виходячи з показників чисельності населення(13674 особи) та сельбищної території 

(з урахуванням територій гуртожитків)мікрорайону(32,86 га) і складає 416 осіб/га.  

На розрахунковий етап 5 років орієнтовна щільність населення 

багатоповерхової забудови (з урахуванням гуртожитків) в межах ДПТ (42,99га) 

складатиме орієнтовно 452 осіб/га. 

На розрахунковий етап 20 років орієнтовна щільність населення виходячи з 

показників чисельності населення (23782 люд.) та перспективної сельбищної 

території (52,95га) складе 449 осіб/га. 

 

Згідно з ДБН 360-92**, п.3.7 щільність населення житлового кварталу з 

повним комплексом установ і підприємств місцевого значення слід приймати в 

межах 180-450 осіб/га. Відповідно прим.1, щільність населення слід приймати 

підвищену зважаючи на розміщення території проектування в близькості до одного 

з основних архітектурно-планувальних вузлів (станція метро «Червоний Хутір»). 

 

 

4. РОЗРАХУНОК ТА РОЗМІЩЕННЯ УСТАНОВ ТА 

ПІДПРИЄМСТВ ОБСЛУГОВУВАННЯ НАСЕЛЕННЯ 

Відповідно до завдання на проектування виконано обстеження та аналіз існуючого 

стану установ та підприємств обслуговування житлового комплексу, що 

проектується. Як було вказано вище, розрахунок потреб мешканців в установах 

соціально-культурного призначення буде проводитись, виходячи з показників 

численності багатоквартирної житлової забудови за винятком мешканців 

гуртожитків.  

Культурно-побутове обслуговування буде здійснюватися як за рахунок 

існуючих об’єктів і тих що пропонується реконструювати, так і за рахунок нових 

об’єктів, які будуть споруджені як окремі об’єкти так і об’єкти в складі житлового 

будівництва. 
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Ємність дитячих дошкільних установ та загальноосвітніх шкіл визначена, 

виходячи з розрахунку перспективної демографічної структури населення 

дошкільного та шкільного віку, виконаного Інститутом демографії та соціальних 

досліджень НАН України на період до 2026 року (показник забезпеченості на 1,0 

тис. осіб дошкільними навчальними закладами – 34 місця, школами – 114 місць). 

Вказані показники були попередньо погоджені з Департаментом освіти, науки, 

молоді та спорту Київської міської державної адміністрації.  

На даний час в межах території проектування існує загальноосвітня школа 

№160 та два дошкільні заклади (ДНЗ №148 по вул. Вересневій, 5-а та ДНЗ №678 по 

вул. Волго-Донській, 77). Існують загальноосвітній навчальний заклад на прилеглій 

території, який не входить в межі розробки детального плану території (Школа І-ІІІ 

ступенів №217).  Зазначений заклад потрапляє частково в радіус доступності 

житлової забудови в межах території проектування і планувально поєднаний з 

зазначеною територією. 

Техніко-економічні показники існуючих закладів освіти наведені у табл. 4.1.1.  

 

Таблиця 4.1.1 

Техніко-економічні показники існуючих закладів освіти, що знаходяться 

в радіусі доступності 

 
Ном

ер 
за 

експ

л. 

Назва об’єкту Адреса 

Потужність, місць 

Територія

, га 

Загальна 

площа, м
2
 

Будівельний 

об’єм, м
3
 проектна Фактична 

1 2 3 4 5 6 7 8 

3 
Школа І-ІІІ ступенів 

№160 Дарницького 

району м. Києва 

Вул.. 

Російська,45 
978 1118 2,125 7 586,8 87 172,6 

1 

Дошкільний 

навчальний заклад 

№148 

Вул.. 
Вереснева,5а 

220 252 1,354 3 074,6 10146,2 

2 

Дошкільний 

навчальний заклад 

№678 

Вул.. Волго-
Донська,77 

260 333 1,2632 4 503 14860,0 

 

Для задоволення потреб мешканців існуючої та перспективної забудови є 

потреба в будівництві нових дитячих дошкільних закладів для забезпечення 

радіусу доступності та місцями, а потреба у загальноосвітніх середніх шкіл 
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вирішується за рахунок будівництва нової середньої загальноосвітньої школи на 33 

класи та реконструкції існуючої школи № 160 зі збільшенням її потужності до 1320 

місць. 

Загальна розрахункова потреба для житлової забудови  становить: в 

дошкільних навчальних закладах – 726 місць, загальноосвітніх шкіл – 2436 місць, в 

поліклініках без стаціонару – 512 відвідувань за зміну.  Техніко-економічні 

показники проектних закладів освіти наведені у таблиці 4.1.2.   

На території мікрорайону, що проектується детальним планом території, 

передбачається розміщення  загальноосвітньої школи на 33 класи (990місць), 

дошкільного навчального закладу,  поєднаного з початковою школою на 210 місць 

та дошкільного навчального закладу,  поєднаного з початковою школою на 250 

місць. В проектному кварталі КВ-4 передбачено розміщення дошкільного закладу, 

поєднаного з початковою школою на 200 місць. Також пропонується реконструкція 

існуючої школи №160 до 1320 місць шляхом збільшення ємності будівлі та 

території школи за рахунок винесення відкритої автостоянки, що знаходиться в 

безпосередній близькості до школи. Розрахункова територія зблокованої школи 

22+22 класи(1320місць) складає 2,8га, але згідно ДБН 360-92** таб. 6.1 прим., 

територія може бути зменшена на 20% в умовах реконструкції. Територія  школи 

№160 Дарницького району м. Києва після реконструкції буде складати близько 

2,35га.  

Оскільки в межах детального плану території об`єкти культурно-побутового 

обслуговування мікрорайонного значення переважно розміщені у вбудовано-

прибудованих приміщеннях мають тимчасовий характер та на огляд є недостатні, 

запроектовані  нові окремо розташовані будівлі та додаткові вбудовано-

прибудовані приміщення, які будуть споруджені комплексно. Розрахунок існуючих 

закладів обслуговування наданий в табл. 4.1.3. 

Відповідно до ситуації, яка склалася, було виконано розрахунок установ та 

підприємств обслуговування населення для мешканців існуючого житлового фонду 

(див. табл. 4.1.4) та мікрорайону, що проектується (див. табл. 4.1.5). 
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Розрахунки виконані відповідно до вимог ДБН 360-92** та забезпечують 

соціально-гарантований мінімум, що не виключає можливість будівництва 

додаткових об’єктів та споруд обслуговування. 
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Таблиця 4.1.2 

Техніко-економічні показники проектних закладів освіти 

 
Номер за 

експлік. 
Назва об’єкту Потужність Поверховість Територія, га 

Загальна 

площа, м
2
 

Будівельний 

об’єм, м
3
 

1 2 3  4 5 6 

На розрахунковий період 5 років 

41 Дитячий дошкільний заклад 

поєднаний з початковою школою 

160 місць д.с. 3 0,81 5247 17315,0 

90 місць шк.. 

76 Дитячий дошкільний заклад 

поєднаний з початковою школою 

60 місць д.с. 3 0,776 2700,0 9720,0 

140місць шк.. 

 

       

На розрахунковий період 20 років 

39 Загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів 

990 місць  4 2,5 7 740,0 27 864,0 

40 Дитячий дошкільний заклад 

поєднаний з початковою школою 

110 місць д.с 3 0,72 3 142,0 14493,0 

100 місць шк. 

45 Реконструкція ЗОШ №160 978(існ)+342 2-4 2,34 8758 31530,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 78 

Таблиця 4.1.3 

Показники існуючих об'єктів обслуговування в межах території 

детального плану 

 

  

 

 

 

 

 

№ за 

експ

л. 

Назва об’єкта Адреса 
№ 

буди
нку 

Повер   
ховість 

Площа 

забудови   
м2 

Загальна 
площа   м2 

Будівельн

ий обєм   
м3 

Торгівель

на площа   
м2 

 2 3 4 6 7 8 9 10 

6 

Бібліотека ім. 

Зої 

Космодем`янсь
кої для дітей 

вул.Вереснева 9 1 375 335 1350,0 235,0 

18 

Магазин 

продовольчих 

товарів 

Вул. Російська 45-б 1 
вбудова
ний 

120,0 396,0 171,0 

Магазин 

продовольчих 

товарів 

вул.Вереснева 17 1 
вбудова

ний 
280,0 924,0 196,0 

Магазин 
продовольчих 

товарів 

Вул. Російська 72/3 1 
вбудова

ний 
210,0 630 147,0 

Магазин 

продовольчих 
товарів 

Вул. Російська 76/4 1 
вбудова

ний 
50,0 150,0 35,0 

Магазин 

«Галантерея» 
Вул. Російська 76/4 1 

вбудова

ний 
150,0 495,0 105,0 

Магазин 
продовольчих 

товарів 

Вул. Російська 80 1 
вбудова

ний 
60 198,0 42,0 

19 Офісна будівля Вул. Російська 45-в 2 502,0 900,0 2 970,0 670,0 

21 
Кафе 
«Любава» 

Вул. Російська 84 1 188 169,0 608,0 118 

17 
Спортивний 

клуб «Восход» 
вулиця 
Бориспільська 

8 2 2531 5062,0 25310,0 4008,0 

16 

Будинок 

культури 

"Дніпро" 

вулиця 
Бориспільська 

10 2 2340 4680,0 18720,0 2800,0 

ЗАГАЛОМ 5936,0 11042,0 51751,0 6917,0 
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Таблиця 4.1.4 

 

Розрахунок потреби в установах та підприємствах обслуговування населення існуючого житлового фонду 

мікрорайонного значення мікрорайонів НД-3 та НД-5.2. 
Розрахункова чисельність населення 11,264  тис.чол  

№ 

п/п 

Види установ, підприємств та 

споруд 

Одиниця 

виміру 

Розрахункова 

норма на 1000 

чол. 

Потреба за 

розрахунком 
Примітки 

1 2 3 4 5 6 

1 
Дошкільні навчальні установи, 

всього 
місць 34 383   

2 
Загальноосвітні навчальні заклади, 

всього 
місць 114 1284   

3 Підприємства торгівлі у тому числі:         

  продовольчої м
2
торг. пл. 68 766,0   

  непродовольчої м
2
торг. пл. 19 214,0   

4 
Підприємства громадського 

харчування 
місць 5 56   

5 Магазини-кулінарії роб. місць 0,15 2   

6 

Підприємства побутового 

обслуговування, всього у тому 

числі: 

роб. місць 1,34 15   

  п/п пральні роб. місць 0,18 2   

  п/п хімчистки роб. місць 0,15 2   

  ремонт взуття роб. місць 0,28 3   

  ремонт трикотажних виробів роб. місць 0,05 1   
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№ 

п/п 

Види установ, підприємств та 

споруд 

Одиниця 

виміру 

Розрахункова 

норма на 1000 

чол. 

Потреба за 

розрахунком 
Примітки 

1 2 3 4 5 6 

  
ремонт металовиробів, шкіргалантереї 

та ін. 
роб. місць 0,16 2   

  пункти прокату роб. місць 0,1 1   

  перукарня роб. місць 0,33 4   

  інші послуги роб. місць 0,09 1   

7 Аптеки м
2 
норм.пл. 34 383,0   

8 Роздавальні пункти молочної кухні порц./добу 100 1126   

9 

Приміщення для культурно-

масової роботи з населенням, 

дозвілля та аматорської діяльності 

м
2
 заг.пл. 60 675,84   

10 
Приміщення для фізкультурно-

оздоровчих занять 
м

2
 заг.пл. 60 675,8   

11 
ЖЕО (житлово-експлуатаційна 

організація) 

1 об.на м/р до 

20 тис.мешк. 
1     

12 Приймальні пункти вторсировини 
1 об.на м/р до 

20 тис.мешк. 
1     

13 Філії відділення Ощадбанку м
2
 норм.пл. 20 225,3   

14 Відділення зв'язку м
2
 заг.пл. 38 428,0   

15 Спортплощадки га 0,08 0,9   

16 Громадські вбиральні прилад 0,2 2,3 ` 
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Таблиця 4.1.5 

Розрахунок потреби в установах та підприємствах обслуговування населення мікрорайонного значення 

проектного мікрорайону НД-3.1 
Розрахункова чисельність населення 10,108  тис.чол.  

№ 

п/п 

Види установ, підприємств та 

споруд 

Одиниця 

виміру 

Розрахункова 

норма на 1000 

чол. 

Потреба за 

розрахунком 
Примітки 

1 2 3 4 5 6 

1 
Дошкільні навчальні установи, 

всього 
місць 34 344   

2 
Загальноосвітні навчальні заклади, 

всього 
місць 114 1152   

3 Підприємства торгівлі у тому числі:         

  продовольчої м
2
торг. пл. 68 687,3   

  непродовольчої м
2
торг. пл. 19 192,1   

4 
Підприємства громадського 

харчування 
місць 5 51   

5 Магазини-кулінарії роб. місць 0,15 2   

6 

Підприємства побутового 

обслуговування, всього у тому 

числі: 

роб. місць 1,34 14   

  п/п пральні роб. місць 0,18 2   

  п/п хімчистки роб. місць 0,15 2   

  ремонт взуття роб. місць 0,28 3   

  ремонт трикотажних виробів роб. місць 0,05 1   
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№ 

п/п 

Види установ, підприємств та 

споруд 

Одиниця 

виміру 

Розрахункова 

норма на 1000 

чол. 

Потреба за 

розрахунком 
Примітки 

1 2 3 4 5 6 

  
ремонт металовиробів, шкіргалантереї 

та ін. 
роб. місць 0,16 2   

  пункти прокату роб. місць 0,1 1   

  перукарня роб. місць 0,33 3   

  інші послуги роб. місць 0,09 1   

7 Аптеки м
2 
норм.пл. 34 343,7   

8 Роздавальні пункти молочної кухні порц./добу 100 1011   

9 

Приміщення для культурно-

масової роботи з населенням, 

дозвілля та аматорської діяльності 

м
2
 заг.пл. 60 606,5   

10 
Приміщення для фізкультурно-

оздоровчих занять 
м

2
 заг.пл. 60 606,5   

11 
ЖЕО (житлово-експлуатаційна 

організація) 

1 об.на м/р до 

20 тис.мешк. 
1  1   

12 Приймальні пункти вторсировини 
1 об.на м/р до 

20 тис.мешк. 
1 1   

13 Філії відділення Ощадбанку м
2
 норм.пл. 20 202,2   

14 Відділення зв'язку м
2
 заг.пл. 38 384,1   

15 Спортплощадки га 0,08 0,8   

16 Громадські вбиральні прилад 0,2 2,0   
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Таблиця 4.1.6 

Зведений  розрахунок установ та підприємств обслуговування населення 
Розрахункова чисельність населення 21,372.тис.чол  

В існуючому фонді, що зберігається 11,264тис.чол  

у фонді, що проектується 10,108тис.чол 

№ 

п/п 

Установи, підприємства, 

споруди 

Одиниця 

виміру 

Ємність 21,372тис. осіб 

Розрахунко

ва норма на 

1000 осіб 

Необхідно за 

розрахунком  

 

Існуючі, що 

зберігаються на 

перспективу 

Необхідне 

нове 

будівництво 

Розміщення 

1 2 3 4  7 8 9 

Установи народної освіти 

1 Дошкільні навчальні заклади  місць 34 727 480 247 

В запроектованому 

кварталі КВ-1 2 ДНЗ 

поєднаний з початковою 

школою (160місць д.с.), в 

кварталіКВ-2 ДНЗ 

поєднаний з початковою 

школою (100місць 

д.с.)=260місць, в 

кварталіКВ-4 ДНЗ 

поєднаний з початковою 

школою (60місць 

д.с.)=320місць. 

2 Загальноосвітні школи місць 114 2436 978 1458 

В проектному кварталі 

КВ-3 будівництво 

загальноосвітньої школи 

на 33 класи(990місць),  в 

кварталі КВ-1 ДНЗ 

поєднаний з початковою 

школою (90місць шк.), ),  

в кварталі КВ-2 ДНЗ 

поєднаний з початковою 
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№ 

п/п 

Установи, підприємства, 

споруди 

Одиниця 

виміру 

Ємність 21,372тис. осіб 

Розрахунко

ва норма на 

1000 осіб 

Необхідно за 

розрахунком  

 

Існуючі, що 

зберігаються на 

перспективу 

Необхідне 

нове 

будівництво 

Розміщення 

1 2 3 4  7 8 9 

школою (100місць шк.), в 

кварталіКВ-4 ДНЗ 

поєднаний з початковою 

школою (140місць 

шк.)=330місць. 

Реконструкція існуючої 

школи до 1320 

місць(додаткові 342місця) 

= 1662нових місця; 

 

 

 

 

Установи охорони здоров’я, спортивні і фізкультурно-оздоровчі установи 

4 
Поліклініки, амбулаторії, 

диспансери без стаціонару 

відвідува

нь за 

зміну 

24 513 - 520 

Центр сімейної медицини 

(поз. 52), вбудована 

амбулаторія загальної 

практики в житловому 

кварталі КВ-4(поз.77); 

5 

Приміщення для 

фізкультурно-оздоровчих 

занять 

м
2
 

загальної 

площі 

60 1282,0 

2858,0 - 

В існуючому спортивному 

комплексі «Восход» 

 
6 

Спортивні зали загального 

користування 

м
2
 площі 

підлоги 
46 983,0 

Установи культури і мистецтва 
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№ 

п/п 

Установи, підприємства, 

споруди 

Одиниця 

виміру 

Ємність 21,372тис. осіб 

Розрахунко

ва норма на 

1000 осіб 

Необхідно за 

розрахунком  

 

Існуючі, що 

зберігаються на 

перспективу 

Необхідне 

нове 

будівництво 

Розміщення 

1 2 3 4  7 8 9 

7 

Приміщення для культурно-

масової роботи з населенням, 

дозвілля і аматорської 

діяльності 

м
2
 площі 

підлоги 
60 1282,0 2340 - 

В існуючому палаці 

культури «Дніпро» 

 

8 Кінотеатри та відеозали місць 20 427 - 100 

Розміщення комплексу 

кінозалів загальною 

ємностю 100місць у 

запроектованому 

комплексі (поз.50).Поза 

межами ДПТ – кінотеатр 

«Промінь»(Харківське 

шосе 168ж), «Wizoria» в 

ТЦ New Way (вул.. 

Архітектора 

Вербицького,1) 

 

Підприємства торгівлі, громадського харчування і побутового обслуговування 

9 
Магазини продовольчих 

товарів  

м
2
 

торгової 

площі 

68 1453,0 591,0 862,0 

В прибудованому 

торгівельному закладі 

(поз.53 за проектним 

планом). У перших 

поверхах житлових 

будинків; У будівлі, що 

реконструюється (поз. 64 

за п.п.) 
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№ 

п/п 

Установи, підприємства, 

споруди 

Одиниця 

виміру 

Ємність 21,372тис. осіб 

Розрахунко

ва норма на 

1000 осіб 

Необхідно за 

розрахунком  

 

Існуючі, що 

зберігаються на 

перспективу 

Необхідне 

нове 

будівництво 

Розміщення 

1 2 3 4  7 8 9 

9 
Магазини не продовольчих 

товарів  

м
2
 

торгової 

площі 

19 406,0 105,0 301 

В прибудованому 

торгівельному закладі  

(поз.53 за проектним 

планом) 

10 
Підприємства громадського 

харчування 
місць 5 107 50 57 

В прибудованому 

торгівельному закладі  

(поз.53 за проектним 

планом) 

11 

Підприємства 

безпосереднього побутового 

обслуговування населення 

робочих 

місць 
1,34 29 - 29 

В запроектованому 

комплексі (поз.63 за 

проектним планом) 

12 Пральня самообслуговування 

кг 

білизни 

за зміну 

10 214 - 214 

В запроектованому 

комплексі (поз.63 за 

проектним планом) 

13 
Хімчистка 

самообслуговування 

кг речей 

за зміну 
4 82 - 82 

В запроектованому 

комплексі (поз.63 за 

проектним планом) 

 

14 Відділення зв’язку об’єкт 0,16 3 об'єкти - 3 

В запроектованому 

комплексі (поз.62 за 

проектним планом) 

15 
Відділення і філіали ощадного 

банку комерційні банки 

опер. 

місце 

1 операційне 

місце на  

1-2 тис. осіб 

10  4 6 

В запроектованому 

комплексі (поз.62 за 

проектним планом) 

Установи житлового –комунального господарства 

16 
ЖЕО (житлово-

експлуатаційна організація) 
об’єкт 

1 об. на м/р до 

20 тис. мешк. 

  

2 
1 1 

Будуть передбачені в 

перших поверхах 

будинків, на подальших 

стадіях проектування за 
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№ 

п/п 

Установи, підприємства, 

споруди 

Одиниця 

виміру 

Ємність 21,372тис. осіб 

Розрахунко

ва норма на 

1000 осіб 

Необхідно за 

розрахунком  

 

Існуючі, що 

зберігаються на 

перспективу 

Необхідне 

нове 

будівництво 

Розміщення 

1 2 3 4  7 8 9 

завданням 

17 
Пункт прийому вторинної 

сировини від населення  
об’єкт 

1 об. на м/р до 

20 тис. мешк. 
1 - 1 

На території існуючої 

забудови 

18  Пожежні депо 

Пожеж-

ний 

автомо-

біль 

 1 на 

20,0 тис. осіб 
2 - - 

Пожежна частина № 5 по 

вулВереснева,13/59 (5 

пожежних машин) 
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Таблиця 4.1.7 

 

Техніко – економічні показники проектних установ та підприємств 

обслуговування населення 
№ за 

експл. 
Назва Одиниця виміру 

Значення 

показників 
1 2 3 4 

Вбудовані приміщення 

54 

- магазин продовольчих товарів кв. м заг. площі 179,0 

 кв. м торг. площі 137,0 

 роб. місць 4 

54 

- магазин продовольчих товарів кв. м заг. площі 179,0 

 кв. м торг. площі 137,0 

 

 
роб. місць 4 

64 

- магазин продовольчих товарів кв. м заг. площі 550 

 кв. м торг. площі 418 

 роб. місць 12 

53 

- магазин непродовольчих товарів кв. м заг. площі 100,0 

 кв. м торг. площі 77,0 

 роб. місць 10 

Прибудований магазин продовольчих товарів  

Загальна площа приміщень, всього 1973,0 м
2
, у тому числі: 

53 

- магазин продовольчих товарів кв. м заг. площі 1973,0 

 кв. м торг. площі 1381,0 

 роб. місць 46 

Прибудований магазин непродовольчих товарів  

Загальна площа приміщень, всього 1195,0 м
2
, у тому числі: 

53 

- магазин непродовольчих товарів кв. м заг. площі 1195,0 

 кв. м торг. площі 836,0 

 роб. місць 28 

Центр сімейної медицини 

Загальна площа приміщень, всього 407,0 м
2
, у тому числі: 

52 
Центр сімейної медицини кв. м заг. площі 814,0 

 роб. місць 16 

Вбудовано-прибудований комплекс  

Загальна площа приміщень, всього 3112,0,0 м
2
, у тому числі: 

62 

 

 

 

 

 

 

 

 

63 

- відділення зв`язку кв. м заг. площі 460 

 роб. місць 7 

- Відділення і філіали ощадного банку, 

комерційні банки 
кв. м заг. площі 480,0 

 роб. місць 7 

- підприємства безпосереднього побутового 

обслуговування населення 
кв. м заг. площі 450 

 роб. місць 30 
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№ за 

експл. 
Назва Одиниця виміру 

Значення 

показників 
1 2 3 4 

- пральня кв. м заг. площі 150 

 роб. місць 5 

- хімчистка кв. м заг. площі 150 

 роб. місць 5 

- аптека кв. м заг. площі 150 

 роб. місць 5 

- житлово-експлуатаційна організація кв. м заг. площі 300,0 

 роб. місць 12 

Відділення зв`язку 

Загальна площа приміщень, всього 550,0 м
2
, у тому числі: 

64 
- відділення зв`язку кв. м заг. площі 550,0 

 роб. місць 8 

 

 

5. ОБ’ЄМНО-ПРОСТОРОВЕ РІШЕННЯ 

Концепцією проекту на етап 5-20 років передбачається збереження 

існуючої забудови, збільшення потужностей гаражно-будівельних 

кооперативів  та формування нової житлової забудови, яка визнана найбільш 

комфортною для проживання людини у місті і сприяє створенню 

благоустрою внутрішно-квартального середовища. Житлову забудову 

кварталу в межах вул. Бориспільська, вул. Россошанська, вул. 

Вінграновського пропонується здійснювати секційними блокованими 

будинками висотою  16-17 пов. та односекційними до 26 поверхів з 

вбудованими приміщеннями громадського призначення (в окремих житлових 

будинках) та підземними паркінгами. Таке планувальне рішення  забезпечує 

створення прибудинкових безпечних зон та надасть завершеності об’ємно- 

просторового композиційного ансамблю. На прибудинкових територіях 

передбачається розміщення гостьових автостоянок, дитячих майданчиків, зон 

відпочинку дорослого населення, спортивних майданчиків, господарських 
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зон. Квартали обмежені місцевими проїздами та пішохідними алеями. Вздовж 

проїздів та пішохідних алей формуються зони озеленення та парки.  

У плануванні житлових будинків передбачаються компактні, комфортні 

квартири, експлуатовані покрівлі з влаштуванням бігових доріжок, соляріїв, 

озеленення. Передбачені оздоблювальні матеріали – фасадні панелі з 

теплозберігаючими характеристиками із природних екологічних матеріалів. 

Згідно з проектом забудови приміщення громадського призначення 

формуються, як вбудованими в перші поверхи житлових будинків так і 

окремо розташованими. В них розміщуються заклади повсякденного 

обслуговування: аптеки, магазини, кафе, підприємствами зв’язку, побутового 

обслуговування, офісні приміщення, торгівельні заклади, спортивні зали, 

кабінети сімейного лікаря, бібліотеки, центри дитячої творчості. У 

підземному просторі передбачається розміщення паркінгів для зберігання 

автомобілів мешканців району. 

Існуючі житлові квартали сформовані будинками 50-х років будівництва 

переважно 3-5-ти поверховими будинками. Треба зазначити, що рівень 

автомобілізації в ті роки значно відрізнявся від сучасного, тому на 

прибудинкових територіях не були передбачені такі заходи, як місця 

зберігання автотранспорту. Проектом пропонується вирішення цього питання 

шляхом збільшення потужності існуючих гаражно-будівельних кооперативів, 

території котрих перебувають в комунальній та приватній власності. Так, 

вздовж вулиці Російська, знаходяться два таких кооперативи - Кооператив по 

будівництву та експлуатації індивідуальних гаражів №6 (на 400машиномісць) 

та автокооператив "Славутич -1" (на 170 машиномісць) на суміжних ділянках 

загальною місткістю 2,35га. За сучасними нормативами, на такій території 

можливо, в залежності від поверховості паркінгу, розмістити близько 4 тис. 

автомобілів. Проектом детального плану запропонований варіант будівництва 

2-3-поверхових паркінгів загальною місткістю 1 300 машиномісць (поз.43, 74, 

75 за проектним планом). Аналогічна ситуація з Гаражно-будівельним 

кооперативом №2 на 250 машиномісць. Проектним рішенням передбачене 
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будівництво 7-поверхового паркінгу на 810 машиномісць (поз.46). Таким 

чином, можливо впорядкувати існуючу застарілу забудову, привести її до 

нормативних показників, не порушуючи внутрішньодворовий простір.  

За даними Управління освіти Дарницької райдержадміністрації, на даний 

час існує недостатність місць в загальноосвітній школі №160. Проектними 

рішеннями передбачено збільшення потужності школи до 1320 місць за 

рахунок реконструкції будівель та збільшення території до 2,35га (поз. 45 за 

проектним планом). По пров. Качуровського, 1 є занедбана прибудована 

одноповерхова громадська будівля. Проектом детального плану пропонується 

її реконструкція під магазин непродовольчих товарів (поз. 64 за проектним 

планом). 

Житлову забудову пропонується здійснювати секційними будинками 

висотою від 16 до 17 поверхів, окремі односекційні будинки – 25-26 

поверхові.  

Більшість запроектованих будинків мають  підземні паркінги. Таке 

планувальне рішення  забезпечує створення прибудинкових безпечних зон. 

Недостність розрахункових місць для зберігання автотранспорту мешканців 

існуючого житлового фонду компенсується за рахунок будівництва 

багатоповерхових паркінгів (поз. 43, 74, 75 та поз.46 за проектним планом).  

На прибудинкових територіях передбачається розміщення гостьових 

автостоянок, дитячих майданчиків, зон відпочинку дорослого населення, 

спортивних майданчиків, господарських зон. Квартали обмежені місцевими 

проїздами та пішохідними алеями. Вздовж проїздів та пішохідних алей 

формуються зони озеленення.  

Пішохідні зв'язки вздовж територій кварталів проходять до основних 

об'єктів тяжіння – парку Партизанської Слави, зупинок пасажирського 

транспорту, дитячих дошкільних закладів, загальноосвітньої середньої 

школи. Вздовж перспективної ділянки вул.. Тростянецької запроектована 

група прибудованих громадських центрів, в яких розміщені магазини, 

заклади громадського харчування, банківські установи, тощо. В санітарно-
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захисній зоні від складських територій розміщена 2-поверхова будівля 

торгівельного призначення (поз.50). 

 

Зона закладів обслуговування. 

Згідно з проектом забудови ця зона формується частково в стилобатах 

житлових будинків, частково передбачається за рахунок мікрорайонного 

простору і формується закладами повсякденного обслуговування: 

аптеками, магазинами, кафе, підприємствами зв’язку, побутового 

обслуговування, офісними приміщеннями, торгівельними закладами, 

спортивними залами, кабінетами сімейного лікаря тощо, а в середині 

кварталів доповнюється дитячими дошкільними закладами та 

загальноосвітньою середньою школою. 

На території мікрорайону, що проектується детальним планом території, 

передбачається розміщення загальноосвітньої середньої школи І-ІІІ ступенів 

на 33 класи та трьох початкових шкіл поєднаних з дитячими дошкільними 

закладами на 210 місць (поз.40 за проектним планом), 200 місць (поз.76 за 

проектним планом) та 250місць (поз. 41 за проектним планом). На даний час в 

межах території детально плану існує загальноосвітня школа №160, 

реконструкція якої зі збільшенням її ємності до 1320 місць передбачена 

проектом, та два дошкільні заклади на 220 та 260 місць. Існують дошкільні і 

загальноосвітні навчальні заклади на прилеглих територіях, які не входять в 

межі розробки детального плану території.  Зазначені заклади потрапляють 

частково в радіус доступності житлової забудови в межах території 

детального плану і планувально поєднані з зазначеною територією. 

Між  проектними кварталами КВ-1 та КВ-2 розташована ділянка з 

кадастровим номером 63:438:033 у постійному користуванні ДП 

«Укроборонсервіс». Проектним рішенням пропонується закріпити за 

ділянкою функціональне призначення «території громадських будівель і 

споруд».  
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Житловий квартал КВ-1 з вбудованими приміщеннями та 

паркінгами по вул. Россошанська, 3. Площа земельної ділянки 6,694га. 

Згідно кадастрового плану  від 08.07.2016р. земельна ділянка 63:438:056 

знаходиться у користуванні ТОВ «Апейрон-Інвест». 

Згідно генерального плану розвитку м. Києва та проекту планування 

його приміської зони на період до 2020 р, затвердженого рішенням Київської 

міської ради № 370/1804 від 28.04.2002 р. за функціональним призначенням 

відноситься до багатоповерхової житлової забудови. 

На ділянці по вул. Россошанська,3 запроектовано розміщення 

житлового кварталу з початковою школою, поєднаною з дитячим дошкільним 

закладом на 250місць, вбудовано-прибудованими приміщеннями та 

підземним паркінгом за показниками наведеними у таблиці 5.1. 

Таблиця 5.1 

№ 

п/п 
Назва 

Од. 

виміру 

Розрахункова 

кількість 
Прим. 

Територія проектування КВ-1 

1 Кількість населення осіб 4050  

2 Кількість місць у дитсадках осіб 138  

3 Кількість місць у ЗОШ осіб 462  

4 

Загальна площа земельної ділянки га 6,6938  

В тому числі:    

-Площа ділянки початкової школи 

поєднаної з дитсадком (на 250 місць) 
га 0,8096  

-Площа ділянок під житлову забудову га 5,8842  

5 
Щільність ділянки 

люд/га 688 
ДБН 360-92** 

п.3.8п.1 

 Кількість поверхів пов. 17-26  

 Загальна кількість квартир шт. 2264  

 В тому числі:   
Співвідношення 

60%(1к):20%(2к): 

20%(3к) 

 1-кімнатні шт. 1448 

 2-кімнатні шт. 483 

 3-кімнатні шт. 482 

 Загальна площа квартир м
2
 141 750,0  

 Житлова забезпеченість м
2
/люд 35,0  

 Загальна кількість машино/місць у т.ч.: м/м   

- постійного зберігання автомобілів м/м 1132 к=0,5 

- тимчасового зберігання автомобілів м/м 226 к=0,1 

Розрахунок прибудинкових майданчиків 

 Озеленені території, пішохідні доріжки 

(6м
2
 на 1 люд.) 

м
2
 24300,0  
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 Ігрові майданчики для дітей 

дошкільного і молодшого шкільного 

віку (0,7 м
2
 на 1 люд.) 

м
2
 2835,0  

 Майданчики для відпочинку дорослого 

населення (0,1 м
2
 на 1 люд.) 

м
2
 405,0  

 Майданчики для занять фізкультурою 

(0,1 м
2
 на 1 люд.) 

м
2
 405,0  

 Майданчики для господарських цілей 

(0,3 м
2
 на 1 люд.) 

м
2
 1215,0  

 Майданчики для вигулу собак (0,3 м
2
 на 

1 люд.) 
м

2
 1215,0  

 Майданчики для стоянки автомашин 

(0,8 м
2
 на 1 люд.) 

м
2
 3240,0  

 Площа прибудинкових  майданчиків  

(необхідно) всього: 
м

2
 33615,0  

 

*Дані ТЕПи на подальших стадіях розробки проектної документації будуть уточнюватись 

Проектом передбачене озеленення – висадження багаторічних рослин, 

посадка дерев, відновлення газонів, малих архітектурних форм (квітники, 

лави, урни). 

 

Проектний дошкільний навчальний заклад поєднаний з 

початковою школою на 250 місць в складі житлового кварталу «КВ-1» 

(поз.41) 

Ємність закладу 90 шкільних місць та 160 дошкільних. Розрахункова 

площа території навчального закладу – 0,8080га.. На ділянці можливо 

розмістити загальноосвітній заклад за показниками наведеними у таблиці 5.2. 

Таблиця 5.2. 

№ 

п/п 
Назва 

Од. 

виміру 

Розрахункова 

кількість 
Прим. 

1 Площа земельної ділянки га 0,81  

2 Кількість поверхів пов. 3  

3 Загальна площа комплексу м
2
 3375,0  

4 Кількість місць осіб. 250  

5 Озеленені території, пішохідні доріжки 

(45%) 
м

2
 3636,0  

*Дані ТЕПи на подальших стадіях розробки проектної документації будуть уточнюватись 
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Житловий квартал КВ-2 з початковою школою, поєднаною з 

дитячим дошкільним закладом, торгівельно-розважальним комплексом, 

прибудованими приміщеннями громадського призначення, центром 

сімейної медицини та підземними паркінгами по вул.. Россошанська, 3а.  

Площа земельної ділянки 4,5га. 

Згідно кадастрового плану  від 08.07.2016р. земельна ділянка 

(кадастровий номер 63:348:056), на якій проектом детального плану 

запропоновано будівництво житлового кварталу КВ-2, знаходиться у 

користуванні Державного підприємства «Укроборонсервіс». Відповідно до 

рішення МОУ №220/2352 від 01.06.07-28 УНР на цій ділянці планується 

житлова забудова. 

Згідно генерального плану розвитку м. Києва та проекту планування 

його приміської зони на період до 2020 р, затвердженого рішенням Київської 

міської ради № 370/1804 від 28.04.2002 р. за функціональним призначенням 

відноситься до територій спеціального призначення. 

На ділянці по вул. Россошанська,3а  можливо розмістити житловий 

квартал з розрахованими об`єктами соціально-культурного забезпечення 

населення за техніко-економічними показниками, наведеними у табл.. 5.3.-5.6 

Таблиця 5.3 

№ 

п/п 
Назва 

Од. 

виміру 

Розрахункова 

кількість 
Прим. 

Територія проектування КВ-2 

1 Кількість населення осіб 2435  

2 Кількість місць у дитсадках осіб 83  

3 Кількість місць у ЗОШ осіб 278  

4 

Загальна площа земельної ділянки га 4,5  

В тому числі:    

-Площа території захисної зелені га 0,3320  

-Площа ділянки початкової школи 

поєднаної з дитсадком (на 200 місць) 
га 0,7471  

Площа ділянки під торгівельно-

розважальний комплекс 
га 0,3028  

Площа ділянки під центр сімейної 

медицини 
га 0,4313  

-Площа ділянок під житлову забудову га 2,5226  

 -Площа ділянок під інженерні споруди га 0,16  

5 
Щільність ділянки 

люд/га 965 
ДБН 360-92** 

п.3.8п.1 

 Кількість поверхів пов. 16-25  
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 Загальна кількість квартир шт. 1451  

 В тому числі:   
Співвідношення 

60%(1к):20%(2к): 

20%(3к) 

 1-кімнатні шт. 871 

 2-кімнатні шт. 290 

 3-кімнатні шт. 290 

 Загальна площа квартир м
2
 85255,0  

 Житлова забезпеченість м
2
/люд 35,0  

 Загальна кількість машино/місць у т.ч.: м/м   

- постійного зберігання автомобілів м/м 726 к=0,5 

- тимчасового зберігання автомобілів м/м 145 к=0,1 

Розрахунок прибудинкових майданчиків 

 Озеленені території, пішохідні доріжки 

(6м
2
 на 1 люд.) 

м
2
 14610,0  

 Ігрові майданчики для дітей 

дошкільного і молодшого шкільного 

віку (0,7 м
2
 на 1 люд.) 

м
2
 1705,0  

 Майданчики для відпочинку дорослого 

населення (0,1 м
2
 на 1 люд.) 

м
2
 244,0  

 Майданчики для занять фізкультурою 

(0,1 м
2
 на 1 люд.) 

м
2
 244,0  

 Майданчики для господарських цілей 

(0,3 м
2
 на 1 люд.) 

м
2
 730,0  

 Майданчики для вигулу собак (0,3 м
2
 на 

1 люд.) 
м

2
 730,0  

 Майданчики для стоянки автомашин 

(0,8 м
2
 на 1 люд.) 

м
2
 1948,0  

 Площа прибудинкових  майданчиків  

(необхідно) всього: 
м

2
 20211,0  

 

*Дані ТЕПи на подальших стадіях розробки проектної документації будуть уточнюватись 

Проектом передбачене озеленення – висадження багаторічних рослин, 

посадка дерев, відновлення газонів, малих архітектурних форм (квітники, 

лави, урни). 

 

Проектний дошкільний навчальний заклад поєднаний з 

початковою школою на 210 місць в складі житлового кварталу «КВ-2» 

(поз.40) 

Ємність закладу 100 шкільних місць та 110 дошкільних. Розрахункова 

площа території навчального закладу – 0,7080га.. На ділянці можливо 

розмістити загальноосвітній заклад за показниками, наведеними у таблиці 5.4. 
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Таблиця 5.4. 

№ 

п/п 
Назва 

Од. 

виміру 

Розрахункова 

кількість 
Прим. 

1 Площа земельної ділянки га 0,7471  

2 Кількість поверхів пов. 3  

3 Загальна площа комплексу м
2
 2825,0  

4 Кількість місць осіб. 210  

5 Озеленені території, пішохідні доріжки 

(45%) 
м

2
 3362,0  

*Дані ТЕПи на подальших стадіях розробки проектної документації будуть уточнюватись 

 

Магазин продовольчих та непродовольчих товарів (поз.50) 

Ділянка знаходиться в санітарно-захисній зоні від складського 

комплексу, який планується експлуатувати і надалі. На ділянці можливо 

розмістити торгівельний заклад за показниками, наведеними у таблиці 5.5. 

Таблиця 5.5. 

№ 

п/п 
Назва 

Од. 

виміру 

Розрахункова 

кількість 
Прим. 

1 Площа земельної ділянки га 0,3028  

2 Кількість поверхів пов. 2  

3 Торгівельна площа комплексу м
2
 1500,0  

4 Кількість паркувальних місць м/м 45  

5 Озеленені території, пішохідні доріжки 

(40%) 
м

2
 1211,0  

*Дані ТЕПи на подальших стадіях розробки проектної документації будуть уточнюватись 

 

Центр сімейної медицини (поз.52) 

Таблиця 5.6. 

№ 

п/п 
Назва 

Од. 

виміру 

Розрахункова 

кількість 
Прим. 

1 Площа земельної ділянки га 0,43  

3 Кількість відвідувань/зміна Від./зм 430  

4 Озеленені території, пішохідні доріжки 

(55%) 
м

2
 2371,0  

*Дані ТЕПи на подальших стадіях розробки проектної документації будуть уточнюватись 

 

Житловий квартал КВ-3 з загальноосвітньою школою на 33 класи 

по вул.. Тростянецька.  Площа земельної ділянки 5,4га. 

Житловий квартал КВ-3 запроектований на земельних ділянка 

кадастрові номери 63:438:015, 63:438:016, 63:438:018, 63:438:013. Ці території 
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підпорядковані Міністерству Оборони України. Згідно листа №055-19877 від 

02.12.2016р.додаток 1, ділянки на теперішній час планується експлуатувати в 

існуючому стані, а в подальшому на них можлива житлова забудова. На 

розрахунковий період 20 років в детальному плані території запроектований 

житловий квартал з техніко-економічними показниками, наведеними у табл. 

5.7. 

Таблиця 5.7 

№ 

п/п 
Назва 

Од. 

виміру 

Розрахункова 

кількість 
Прим. 

Територія проектування КВ-3 

1 Кількість населення осіб 1903  

2 Кількість місць у дитсадках осіб 65  

3 Кількість місць у ЗОШ осіб 217  

4 

Загальна площа земельної ділянки га 5,4  

В тому числі:    

-Площа ділянки загальноосвітньої 

школи на 33 класи 
га 2,47  

Площа ділянок під прибудовані заклади 

соціально-культурного забеспечення 
га 0,12  

-Площа ділянок під житлову забудову га 2,81  

5 
Щільність ділянки 

люд/га 677 
ДБН 360-92** 

п.3.8п.1 

 Кількість поверхів пов. 18-25  

 Загальна кількість квартир шт. 1134  

 В тому числі:   
Співвідношення 

60%(1к):20%(2к): 

20%(3к) 

 1-кімнатні шт. 680 

 2-кімнатні шт. 227 

 3-кімнатні шт. 227 

 Загальна площа квартир м
2
 66605,0  

 Житлова забезпеченість м
2
/люд 35,0  

 Загальна кількість машино/місць у т.ч.: м/м   

- постійного зберігання автомобілів м/м 567 к=0,5 

- тимчасового зберігання автомобілів м/м 113 к=0,1 

Розрахунок прибудинкових майданчиків 

 Озеленені території, пішохідні доріжки 

(6м
2
 на 1 люд.) 

м
2
 6804,0  

 Ігрові майданчики для дітей 

дошкільного і молодшого шкільного 

віку (0,7 м
2
 на 1 люд.) 

м
2
 794,0  

 Майданчики для відпочинку дорослого 

населення (0,1 м
2
 на 1 люд.) 

м
2
 113,0  

 Майданчики для занять фізкультурою 

(0,1 м
2
 на 1 люд.) 

м
2
 113,0  

 Майданчики для господарських цілей 

(0,3 м
2
 на 1 люд.) 

м
2
 340,0  
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 Майданчики для вигулу собак (0,3 м
2
 на 

1 люд.) 
м

2
 340,0  

 Майданчики для стоянки автомашин 

(0,8 м
2
 на 1 люд.) 

м
2
 907,0  

 Площа прибудинкових  майданчиків  

(необхідно) всього: 
м

2
 9411,0  

*Дані ТЕПи на подальших стадіях розробки проектної документації будуть уточнюватись 

 

Проектна загальноосвітня школа І-ІІІ ступеню на 33 класи  

(поз.39). 

Ємність закладу 990 місць. Площа території навчального закладу – 

2,47га.. На ділянці запроектоване розміщення загальноосвітнього закладу за 

техніко-економічними показниками, наведеними у таблиці 5.8. 

Таблиця 5.8. 

№ 

п/п 
Назва 

Од. 

виміру 

Розрахункова 

кількість 
Прим. 

1 Площа земельної ділянки га 2,47  

2 Кількість поверхів пов. 4  

3 Загальна площа комплексу м
2
 11385,0  

4 Кількість місць осіб. 990  

5 Озеленені території, пішохідні доріжки 

(50%) 
м

2
 12343,0  

*Дані ТЕПи на подальших стадіях розробки проектної документації будуть уточнюватись 

 

 

Житловий квартал КВ-4 з вбудованими приміщеннями та 

паркінгами по вул. Російській, 59. Площа земельної ділянки 3,44га. 

Згідно кадастрового плану  від 08.07.2016р. земельні ділянки, на яких 

запропоноване розміщення житлового кварталу по вул. Російській, 59, 

знаходяться у користуванні ТОВ «Облрізсервіс», ТОВ «Модуль-Буд», ТОВ 

«Сувенір». За намірами землекористувачів, на ділянках запроектований 

житловий квартал з дитячим дошкільним закладом, поєднаним з  початковою 

школою загальною місткістю 200 місць, розрахований на потребу в закладах 

соціального забезпечення мешканців цього кварталу. Техніко-економічні 

показники наведені у таблиці 5.9. 
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Таблиця 5.9 

№ 

п/п 
Назва 

Од. 

виміру 

Розрахункова 

кількість 
Прим. 

Територія проектування КВ-4 

1 Кількість населення осіб 1720  

2 Кількість місць у дитсадках осіб 60  

3 Кількість місць у ЗОШ осіб 196  

4 

Загальна площа земельної ділянки га 3,44  

В тому числі:    

-Площа ділянки початкової школи 

поєднаної з дитсадком (на 200 місць) 
га 0,75  

-Площа ділянок під житлову забудову га 2,69  

5 
Щільність ділянки 

люд/га 639 
ДБН 360-92** 

п.3.8п.1 

 Кількість поверхів пов. 18-20  

 Загальна кількість квартир шт. 978  

 В тому числі:   
Співвідношення 

60%(1к):20%(2к): 

20%(3к) 

 1-кімнатні шт. 600 

 2-кімнатні шт. 200 

 3-кімнатні шт. 178 

 Загальна площа квартир м
2
 50000  

 Житлова забезпеченість м
2
/люд 29,0  

 Загальна кількість машино/місць у т.ч.: м/м   

- постійного зберігання автомобілів м/м 489 к=0,5 

- тимчасового зберігання автомобілів м/м 98 к=0,1 

Розрахунок прибудинкових майданчиків 

 Озеленені території, пішохідні доріжки 

(6м
2
 на 1 люд.) 

м
2
 10320,0  

 Ігрові майданчики для дітей 

дошкільного і молодшого шкільного 

віку (0,7 м
2
 на 1 люд.) 

м
2
 1204,0  

 Майданчики для відпочинку дорослого 

населення (0,1 м
2
 на 1 люд.) 

м
2
 172,0  

 Майданчики для занять фізкультурою 

(0,1 м
2
 на 1 люд.) 

м
2
 172,0  

 Майданчики для господарських цілей 

(0,3 м
2
 на 1 люд.) 

м
2
 516,0  

 Майданчики для вигулу собак (0,3 м
2
 на 

1 люд.) 
м

2
 516,0  

 Майданчики для стоянки автомашин 

(0,8 м
2
 на 1 люд.) 

м
2
 1376,0  

 Площа прибудинкових  майданчиків  

(необхідно) всього: 
м

2
 14276,0  

 

*Дані ТЕПи на подальших стадіях розробки проектної документації будуть уточнюватись 
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Проектний дошкільний навчальний заклад поєднаний з 

початковою школою на 200 місць в складі житлового кварталу «КВ-4» 

(поз.76) 

Ємність закладу 140 шкільних місць та 60 дошкільних. Розрахункова 

площа території навчального закладу – 0,75га. На ділянці можливо 

розмістити загальноосвітній заклад за показниками наведеними у таблиці 

5.10. 

Таблиця 5.10. 

№ 

п/п 
Назва 

Од. 

виміру 

Розрахункова 

кількість 
Прим. 

1 Площа земельної ділянки га 0,75  

2 Кількість поверхів пов. 3  

3 Загальна площа комплексу м
2
 2700,0  

4 Кількість місць осіб. 200  

5 Озеленені території, пішохідні доріжки 

(45%) 
м

2
 3375,0  

*Дані ТЕПи на подальших стадіях розробки проектної документації будуть уточнюватись 

 

Громадсько-офісний центр по вул. Бориспільська. 

На ділянці кад. ном. 63:438:11 запроектований адміністративно-офісний 

центр. Техніко-економічні показники наведені у таблиці 5.11. 

Таблиця 5.11. 

№ 

п/п 
Назва 

Од. 

виміру 

Розрахункова 

кількість 
Прим. 

1 Площа земельної ділянки га 1,23  

2 Кількість поверхів пов. 3-16  

 Загальна площа офісних приміщень м
2
 25420  

4 Кількість машиномісць осіб. 400  

5 Озеленені території, пішохідні доріжки 

(40%) 
м

2
 4920,0  
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Торгівельний комплекс на перетині вул. Бориспільської та 

Російської. 

На ділянці кад. ном. 63:438:01 запроектований торгівельний комплекс. 

Техніко-економічні показники наведені у таблиці 5.11. 

Таблиця 5.11. 

№ 

п/п 
Назва 

Од. 

виміру 

Розрахункова 

кількість 
Прим. 

1 Площа земельної ділянки га 0,58  

2 Кількість поверхів пов. 3  

3 Торгова площа м
2
 3426  

4 Загальна площа будівлі м
2
 6852  

4 Кількість машиномісць м/м 170  

5 Озеленені території, пішохідні доріжки 

(40%), автостоянки. 
м

2
 4920,0  
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6. ТРАНСПОРТНА ІНФРАСТРУКТУРА 

6.1. Існуючий стан 

 

Вулична мережа детального плану території представлена вулицями 

магістрального та місцевого значення, які пов’язані з транспортно-

планувальною структурою Дарницького району. 

Північна межа території детального плану проходить вулицею 

Бориспільською. Це – магістральна вулиця загальноміського значення 

регульованого руху транспорту, яка є частиною лівобережного підходу до 

Дарницького залізнично-автомобільного мостового переходу – 

вул. Привокзальна - вул. Бориспільська. В межах ДПТ вул. Бориспільська має 

проїзні частині шириною 9,25 м та 8,7 м, що розділені трамвайними коліями.  

З південного заходу ДПТ межує з вулицями Вереснева та Тростянецька. 

На сьогодні це житлові вулиці місцевого значення, ширина проїзної частини 

яких змінюється з 9 м до 11,25 м, ширина в червоних лініях – 30 м та 40 м.  

Серед житлових вулиць місцевого значення слід виділити вулиці 

Російська та Россошанська, по яким відбувається рух маршрутних 

таксомоторів. Вулиці мають ширину проїзної частини 7 м-9,5 м, в червоних 

лініях 20 м. 

Територією детального плану також обслуговують житлові вулиці 

місцевого значення, які забезпечують транспортний та пішохідний зв’язок 

мікрорайонів, житлових груп і комплексів з магістральними вулицями. Це 

вулиці Волго-Донська,  Миколи Хвильового,  Миколи Вінграновського,  

Поліська, провулки Ігоря Качуровського, Волго-Донський, Поліський. Вулиці 

мають ширину проїзної частини  переважно 5,5 м – 7,5 м (2 смуги руху).  

Загальна характеристика існуючої вуличної мережі ДПТ наведена в 

таблиці 6.1.1. 
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Таблиця 6.1.1. 

 

Загальна характеристика існуючої вуличної мережі ДПТ 

 

№ Назва вулиць Довжина, м 
Ширина проїзної 

частини, м 
Кількість смуг 

Ширина в 

червоних лініях, 

м 

Вулиці загальноміського значення регульованого руху 

1 вул. Бориспільська 1764 9,25 + 8,70 6 50 

Всього магістралей: 1764       

Житлові вулиці 

1 вул. Тростянецька 683 7-9,5 2-3 23-40 

2 вул. Вереснева 686 9,25-11,25 3 30 

3 вул. Російська 981 7-9,5 2-3 20 

4 
провулок Ігоря 

Качуровського 
549 7-7,4 2 20 

5 вул. Волго-Донська 944 7-7,5 2 20 

6 вул. Россошанська 528 5,2-7,2 2 20 

7 
провулок Волго-

Донський 
132 6,1-6,8 2 30 

8 
вул. Миколи 

Хвильового 
458 5-7,5 2 20 

9 
вул. Миколи 

Вінграновського 
242 5,6-6,2 2 - 

10 провулок Поліський 396 5,4-6,8 2 - 

11 вул. Поліська 145 7-7,3 2 - 

Всього житлових вулиць: 5744       

ВСЬОГО 7508       

 

Загальна існуюча протяжність вуличної мережі ДПТ складає 7,51 км, з 

них магістральні вулиці –1,74 км, житлові вулиці – 5,74 км. 

Щільність існуючої вуличної мережі ДПТ становить 5,9 км/км
2
; 

щільність магістральної мережі – 0,9 км/км2. 

Пасажирський транспорт, території що розглядається, представлений 

трамваєм, автобусними та таксомоторними маршрутами, які з'єднують 

ділянку проектування з різними станціями метрополітену та іншими місцями 

тяжіння населення.  
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Вулицею Бориспільська прокладено трамвайну лінію за маршрути № 22, 

28Д, а також проходять автобусні маршрути № 51, 53. 

Перелік маршрутів наземного громадського транспорту, що проходить 

по території ДПТ наведений в таблиці 6.1.2.  

Щільність мережі наземного громадського транспорту ДПТ становить -

0,9 км/км
2
. 

Таблиці 6.1.2. 

Перелік маршрутів наземного громадського транспорту 
 

№ 
№ 

маршруту 
Кінцеві зупинки 

Трамвайні маршрути 

1 22 завод  "ЗБК" - бул. Перова 

2 28Д вул. Милославська - завод  "ЗБК" 

Автобусні маршрути 

1 51 ст. метро «Червоний хутір» - ст. метро «Либідьська» 

2 63 Лісовий масив – ст. метро «Червоний хутір» 

 

 

Територію ДПТ обслуговує значна кількість маршруток, що курсують по 

всій магістральній мережі.  

В межах ДПТ по вул. Бориспільська, на примиканні вул. Россошанська 

розташована автозаправна станція WOG.  

Місця постійного зберігання легкових автомобілів мешканців 

багатоквартирної житлової забудови, яка розташована в межах ДПТ, 

знаходяться в гаражних кооперативах та на відкритих стоянках.  

По вул. Російська розташовані боксові гаражні кооперативи № 2 № 6 та 

«Славутич-1», загальною місткістю орієнтовно 1000 машино-місце.  

Стоянки тимчасового зберігання автомобілів відвідувачів та працюючих 

у громадських комплексах знаходяться переважно на їх територіях та вздовж 

вулиць і проїздів.   

Головними недоліками в структурі вуличної мережі  та транспортної  

інфраструктурі території, що розглядається є: 
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- слабо розвинута магістральна вулична мережа території ДПТ; 

- низька щільність мережі ліній наземного громадського транспорту; 

- обмежений рух територією військової частини.  

- нераціональне використання території під одноповерхові гаражні 

кооперативи. 

6.2. Проектні рішення 

Транспортно-планувальна структура детального плану території 

намічена у відповідності до рішень проекту Генерального плану м. Києва. 

6.2.1. Вулична мережа 

Серед загальноміських заходів, що підвищить загальну пропускну 

спроможність вуличної мережі та значно поліпшать транспортну ситуацію в 

районі ДПТ слід відзначити передбачену на етап 20 років реконструкцію 

вул. Бориспільська з розширення проїзних частин до 11,25 м в кожному 

напрямку руху, реконструкцію трамвайних колій і подовження їх до 

перспективної станції «Старобориспільська» Сирецько-Печерської лінії 

метрополітену. 

Відповідно до генерального плану намічено подовження 

вул. Тростянецька до вул. Старобориспільської та утворення нового 

магістрального зв’язку між Харківським шосе та вул. Бориспільська. В межах 

ДПТ вул. Тростянецька подовжується територією військової частини, як 

магістральна вулиця районного значення з шириною проїзної частини 15 м, в 

червоних ліній – 40 м. 

Для збільшення щільності магістральної вуличної мережі та 

забезпечення пішохідної досяжності до зупинок громадського транспорту не 

більше 600 м, в ДПТ передбачена реконструкція вулиці Вереснева та 

провулку Волго-Донського, з наданням їм категорії магістральних вулиць 

районного значення і організації ними автобусних маршрутів. Проїзна 

частина вулиць розширюється до 14 м. 

Існуючі червоні лінії, що проходять територією Регіонального 

ландшафтного парку «Партизанська слава» ліквідуються. Між парком та 
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територією перспективної житлової багатоповерхової забудови передбачено 

будівництво нової житлової вулиці Проектна-1, ширина проїзної частини якої 

намічена 7 м, в червоних лініях – 20 м.   

В ДПТ намічена реконструкції всієї вуличної мережі місцевого значення 

з розширенням проїзної частини до 7 м. 

Загальна характеристика перспективної вуличної мережі наведена в 

таблиці 6.2.1. 

Таблиця 6.2.1. 

Загальна характеристика перспективної вуличної мережі ДПТ 

 

№ Назва вулиць Довжина, м 
Ширина проїзної 

частини, м 
Кількість смуг 

Ширина в 

червоних лініях, 

м 

Вулиці загальноміського значення регульованого руху 

1 вул.Бориспільська 1764 25 6 50-60 

Вулиці районного значення 

1 вул. Тростянецька 1446 15 4 30-40 

2 вул. Вереснева 686 14 4 30 

3 
провулок Волго-

Донський 
132 14 4 30 

Всього районних 

магістралей: 
2264       

Всього магістралей: 4028       

Житлові вулиці 

1 
провулок Ігоря 

Качуровського 
549 7 2 20 

2 вул. Волго-Донська 944 7-14 2-4 30 

3 вул. Россошанська 528 7 2 20 

4 
вул. Миколи 

Хвильового 
458 7 2 20 

5 
вул. Миколи 

Вінграновського 
131 6 2 - 

6 провулок Поліський 396 7 2 18 

7 вул. Поліська 145 7 2 - 

8 вул. Російська 981 7-9,5 2-3 20 

9 вул. Проектна 1 762 7 2 20 

Всього житлових вулиць: 4894       

ВСЬОГО 8922       
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Для обслуговування перспективної багатоповерхової житлової забудови 

передбачено будівництво мережі основних та другорядних проїздів шириною 

6 м.  

Загальна протяжність перспективної вуличної мережі ДПТ передбачена 

8,92 км, з них довжина магістральних вулиць – 4,03 км, житлових вулиць – 

4,89 км. 

Щільність проектної вуличної мережі ДПТ становитиме 6,9 км/км
2
; 

щільність магістральної мережі – 2,8  км/км
2
. 

 

6.2.2. Пасажирський транспорт 

Розвиток пасажирського транспорту відбувається за рахунок 

організації автобусних маршрутів по всій перспективній магістральній мережі 

– вулицями Бориспільська, Тростянецька, Вереснева та пров. Волго-

Донський. Основний рух громадського транспорту буде спрямований до 

станцій метрополітену.  

Значно вплине на розвиток території детального плану подовження 

Сирецько-Печерської лінії метрополітену від станції «Червоний Хутір» до 

станції «Старобориспільська» (2.6 км, 2 станції). До перспективної станції 

«Старобориспільська» передбачено подовження трамвайної лінії, яка 

проходить вулицею Бориспільська.  

Щільність мережі наземного громадського пасажирського транспорту в 

районі проектування складатиме 2,8 км/км
2
.  

Система пішохідних зв’язків мікрорайону включає тротуарні смуги 

вздовж вуличної мережі та внутрішніх квартальних проїздів. Вона з’єднує 

житлову забудову з основними громадськими об’єктами та зупинками 

громадського транспорту. 

 

6.2.3. Гаражі та автостоянки 

Потреба в машино-місцях для житлової забудови проекту визначаться 

як для периферійної зони міста Києва з розрахунку 0,5 місць постійного 
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зберігання на 1 квартиру, а гостьові автостоянки, виходячи з умов 

забезпечення цими місцями 10 % розрахункового парку автомобілів, які 

належать жителям даного району (кількість машино-місць для однокімнатних 

квартир визначається з використанням коефіцієнта 0,5). В умовах існуючої 

забудови кварталів житлової забудови 60-х років кількість машино-місць на 

квартиру зменшується на 20%.  

В таблиці 6.2.2 наведена потреба в місцях постійного та тимчасового 

зберігання автомобілів для мешканців території детального плану.  

Таблиця 6.2.2. 

Кількості місць постійного та тимчасового зберігання автомобілів  

для мешканців території детального плану 

Вид забудови та 

черги будівництва 

кількість 

кімнат у 

гуртожитках 

Загальна 

кількість 

квартир 

багатоповерхо

вої забудови 

Необхідна 

кількість 

машино-

місць 

багатоповерх

ової забудови 

Гостьові 

стоянки 

машино-

місць 

багатоповерх

ової забудови 

Існуючий стан 598 4482 2049 407 

Етап 5 років - 2413 1206 241 

Етап 20 років - 2585 1293 259 

Всього 598 9480 4548 907 

 

Згідно з таблицею 6.2.3 для існуючої багатоповерхової забудови 

необхідно розмістити 2049 автомобілів для постійного зберігання та 407 

машино-місць на гостьових автостоянках.  

Розрахункова потреба в місцях постійного зберігання легкових 

автомобілів для перспективної житлової забудови складає 1206 машино-

місць, а також 241 машино-місць на гостьових автостоянках на етап 5 років.  

Розрахункова потреба в місцях постійного зберігання легкових 

автомобілів для перспективної житлової забудови складає 1293 машино-

місць, а також 259 машино-місць на гостьових автостоянках на етап 20 років.  

В ДПТ передбачено будівництво гаражів в підземних та цокольних 

поверхах житлових комплексів,  під житловими будинками, офісно-
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торгівельними комплексами та комплексом громадського призначення. 

Території гаражно-будівельних кооперативів, які знаходяться в комунальній 

власності, пропонується ущільнювати шляхом переформатування боксових 

гаражів в багатоповерхові паркінги для постійного та тимчасового зберігання 

автомобілів.  

Тимчасове збереження автомобілів працівників і відвідувачів 

громадських комплексів та окремих будинків і споруд передбачено на 

відкритих автостоянках, що обслуговують ці об’єкти масового відвідування. 

В ДПТ передбачена 100 %  забезпеченість місцями постійного 

зберігання автомобілів, що належать жителям заданої території, та 

тимчасового зберігання автомобілів відвідувачів.  

Транспортні споруди (шляхопроводи, естакади, тунелі), транспортні 

вузли, розташування зупинок громадського пасажирського транспорту, 

напрямки руху транспорту, велосипедні доріжки, основні шляхи руху 

пішоходів, місця переходів через магістральні вулиці, місця розташування 

гаражів та автостоянок наведені на «Схемі організація руху транспорту та 

пішоходів».  

 

 

 

                                                                                                       Таблиця 6.2.3. 

Розрахунок кількості проектних місць постійного та тимчасового 

зберігання автомобілів житлових кварталів. 
 

Номер 

житлового 

кварталу ,  

Необхідна кількість зберігання 

автомобілів машино-місць 
ном. 

За 

експл. 

Кількі

сть 

м/місц 

Площа паркінгу, м
2
 

Постійн. Тимчас. загальна 
Забудов

и 
загальна 

Перспективна забудова (квартал КВ-1) етап на 5 років 

КВ-1 1206 241 1447 

47 

(6пов) 
299 1740,0 9396,0 

51(-3) 910 9024,0 24365,0 

 

Всього 1206 241 1447  1209 10764,0 33761,0 

ЗАГАЛОМ 1206 241 1447  1209 10764,0 33761,0 
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Номер 

житлового 

кварталу ,  

Необхідна кількість зберігання 

автомобілів машино-місць 
ном. 

За 

експл. 

Кількі

сть 

м/місц 

Площа паркінгу, м
2
 

Постійн. Тимчас. загальна 
Забудов

и 
загальна 

на етап 5 

років 

Перспективна забудова (квартали КВ-2, КВ-3) та квартали існуючої забудови на етап на 

20років 

К1 652 130 782 46 

(7пов.) 
810 3274 20626,0 

К2 71 14 85 

К3 214 42 256 
43 
(2пов.) 

74 

(3пов.) 

75 

(3пов.) 

 

300 

 

500 

 

500 

 

 

4385,0 

 

5328,0 

 

5256,0 

 

 

7893,0 

 

14385,0 

 

14191,0 

 

 

К4 508 101 609 

К5 61 12 73 

К6 56 11 67 

К7 370 74 444 

К8 117 23 140 

Всього 2049 407 2456  2110 18243,0 57095,0 

КВ-2 725 145 870 

48(-2) 256 3800,0 6080,0 

59(-1) 157 3935,0 3148,0 

49(-2) 492 9242,0 14787,0 

    60 99 2477,0 2230,0 

КВ-3 568 114 682 55(-1) 236 5901,0 9442,0 

    56(-2) 200 3084,0 4934,0 

Всього 1293 259 1552  1440 28439,0 40621,0 

ЗАГАЛОМ на 

етап 20оків 
3342 667 3977  3550 46682,0 97716,0 

Загалом  4548 907 5424  4759 57446,0 131477,0 

 

В таблиці 6.2.4. визначена необхідна кількість місць тимчасового 

зберігання автомобілів для обслуговування об’єктів масового відвідування, 

розташування яких передбачено на територіях громадських центрів. 

Місця розташування паркінгів та автостоянок наведені на «Схемі 

організація руху транспорту та пішоходів».  
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                                                                                                             Таблиця 6.2.4. 

Розрахунок кількості місць тимчасового зберігання автомобілів 

для існуючих та проектних підприємств обслуговування. 

 

№ за 

експлі-

кацією 

Найменування 

об'єкту 

Одиниця 

вим. 

Проектна 

потужн. 

Прийнятий 

норматив 

забезпечення 

Необхідна 

кількість    

маш-місць 

Існуючі заклади обслуговування населення 

6 

Бібліотека ім. Зої 

Космодем`янської для 

дітей 
місць у залі 30 15-20 на 100 5 

18 

Магазин продовольчих 

товарів 

кв.м 

торг.пл./ 

роб.місць 

171,0/5 3-5 на 100 6 

Магазин продовольчих 
товарів 

кв.м 

торг.пл./ 

роб.місць 

196,0/7 3-5 на 100 6 

Магазин продовольчих 

товарів 

кв.м 

торг.пл./ 

роб.місць 

147,0/5 3-5 на 100 5 

Магазин продовольчих 

товарів 

кв.м 

торг.пл./ 

роб.місць 

35,0/2 3-5 на 100 1 

Магазин «Галантерея» 

кв.м 

торг.пл./ 

роб.місць 

105,0/4 2-3 на 100 2 

Магазин продовольчих 

товарів 

кв.м 

торг.пл./ 

роб.місць 

42,0/2 3-5 на 100 2 

19 Офісна будівля 
кв.заг..пл. 

/роб.місць 
670,0/90 5-10 на 100 5 

21 Кафе «Любава» місць у залі 20/4 8-10 на 100 2 

17 
Спортивний клуб 

«Восход» 
Відвід. 143 6-10 на 100 14 

16 
Будинок культури 

"Дніпро" 
Відвід. 410 15-20 на 100 82 

 Разом по існуючим: 130 

Проектні заклади обслуговування населення 

      

53 
Магазин 

продовольчих товарів 

кв.м 

торг.пл./ 

роб.місць 

1381/46 2-3 на 100 41 

53 

Магазин 

непродовольчих 

товарів 

кв.м 

торг.пл./ 

роб.місць 

836/28 10 на 100 84 

52 
Центр сімейної 

медицини 

роб.місць/ 

відвідувачі 
16/240 5-15 на 100 24 

62,63 

Відділення зв`язку 
роб.місць/ 

відвідувачі 

11/54 

 
5-15 на 100 5 Відділення і філіали 

ощадбанку, 
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№ за 

експлі-

кацією 

Найменування 

об'єкту 

Одиниця 

вим. 

Проектна 

потужн. 

Прийнятий 

норматив 

забезпечення 

Необхідна 

кількість    

маш-місць 

комерційні банки 

Підприємства 

безпосереднього 

побутового 

обслуговування 

пральня 

хімчистка 

аптека 

Житлово-

експлуатаційна 

організація 

64 Відділення зв`язку 
роб.місць/ 

відвідувачі 
8/24 5-15 на 100 3 

Разом по проектним 172 

ЗАГАЛОМ 206 

 

 

 

                                           7. ПРОТИПОЖЕЖНІ ЗАХОДИ 

При розробці проекту враховувалися вимоги пожежної безпеки у 

відповідності з розробленими Міністерством внутрішніх справ України 

«Правилами пожежної безпеки України» та ДБН 360-92**. 

Проектом передбачені наступні заходи: 

- організація безперервної системи магістральних вулиць для забезпечення 

стійких транспортних зв’язків району, що проектується детальним 

планом, з іншими районами міста; 

- організація  системи проїздів і під’їздів до житлових будинків та об’єктів 

обслуговування, які у випадках пожежної небезпеки повинні бути 

шляхами евакуації населення і під’їзду пожежних машин; 

- дотримання нормативних пожежних відстаней між будинками і 

спорудами; 

- організація пішохідних озеленених зв’язків, які відокремлюють житлові 

групи одна від одної, і, в той же час, в разі пожежі, слугують шляхами 

евакуації населення. 
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Розрахунок необхідної кількості пожежних машин виконано згідно з 

нормативами ДБН 360-92** для перспективного населення 19,652тис. осіб та 

наведено в таблиці 7.1.  

Таблиця 7.1  

Розрахунок необхідної кількості пожежних машин 

Найменування 
Нормативна величина з 

розрахунку на 1000 осіб, не 

менше (пожежних автомобілів) 

Необхідно для 

населення в межах 

ДПТ 

Пожежні депо для 

обслуговування населення 

(перспективне населення 

19,652 тис. осіб) 

1 на 20 тис. осіб 1 

 

В межах ДПТ знаходиться пожежна частина ДПРЧ №5 по вул.. 

Вереснева, 13/59 на 5 пожежних постів, що повністю задовольняє потребам 

існуючої та перспективної забудови в межах детального плану. 

 

8. КОМПЛЕКСНИЙ БЛАГОУСТРІЙ ТА ОЗЕЛЕНЕННЯ 

ТЕРИТОРІЇ 

Мережа озеленених територій та інших відкритих просторів м. Києва в 

сполученні з приміськими формують комплексну зелену зону. Зовнішні межі 

комплексної зеленої зони проводять по межах землекористування, природним 

межам, транспортним магістралям.  

Для м. Києва частка озеленених територій різного функціонального 

призначення згідно з містобудівними вимогами повинна складати не менше 

45 %.  

Комплексна зелена зона міста є невід`ємною складовою архітектурно-

планувального рішення міста та важливим екологозбалансовуючим 

компонентом. Це єдина мережа взаємопов’язаних елементів ландшафту міста 

(селища міського типу, групи міських населених місць) і прилеглого району, 

яка забезпечує комплексне вирішення питань озеленення і оновлення  

території, охорони природи, рекреації та направлена на покращення умов 

життєдіяльності населення. Ліси, лісопарки та інші озеленені території 
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виконують захисні і санітарно-гігієнічні функції та є місцем відпочинку 

населення.  

Територія, покрита зеленими насадженнями всіх видів (включно з 

садово-дачною забудовою) у межах міста складає 45449 га або 54,4 % всієї 

площі м. Києва. До комплексної зеленої зони міста слід включити також ліси 

приміської зони загальною площею 282597,6 га, з яких більше 50 % – ліси 

рекреаційно-оздоровчого призначення.  

Функціональне зонування комплексної зеленої зони здійснюється з 

виділенням озеленених територій загального користування, обмеженого 

користування і озеленених територій спеціального призначення. 

Формування зеленої зони регламентується Законом України «Про 

благоустрій населених пунктів», також урядовими постановами і наказами, 

державними будівельними нормами, а саме: 

- «Правила утримання зелених насаджень у населених пунктах України», 

наказ Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального 

господарства України від 10.04.2006 р. № 106; 

- Державні будівельні норми ДБН 360-92**, ДБН Б-1-3-97; 

 

   Насадження загального користування.  

Відповідно до ДБН 360-92** озеленені території загального 

користування у межах міста поділяються на загальноміські та озеленені 

території житлових районів.  

Загальноміські – це такі ландшафтно-рекреаційні території як міські 

сади та парки, спеціалізовані парки (дитячі, спортивні, виставкові, 

зоологічні), що що повинні з находитись в доступності при пересуванні на 

транспорті не більше 20хв.  

Питома вага озеленених територій парків складає 65-80 %. В м. Києві 

налічується 127 парків загальною площею 4680 га, включаючи 6 об`єктів, які 

відносяться до спеціалізованих і займають 611,4 га. Зважаючи на те, що 



 

 116 

спеціалізовані парки м. Києва (три ботанічні сади, Київський зоологічний 

парк, Музей народної архітектури і побуту, Національний комплекс 

«Експоцентр України») масово використовуються мешканцями, туристами та 

гостями міста для відпочинку, є загальнодоступними, їх було включено до 

загального переліку паркових територій. 

Нормативна забезпеченість територіями цієї групи приймається 

відповідно до таблиці 5.1 ДБН 360-92  становить 10 м2 /чол. З огляду на 

розміщення в Києві промислових підприємств ІІ класу шкідливості та 

залізничних вузлів, відповідно до Прим.2 табл.5.1, нормативна забезпеченість 

збільшується на 15%, та становлять 11,5 м2 /чол. Питома вага об'єктів даної 

групи насаджень для перспективної чисельності населення в межах 

детального плану (22,072тис.чол. ) в межах Дарницького району становить 

25,38 га.  

 

Житлових районів – це парки і сквери житлових районів і міжквартальні 

сквери, бульвари, пішохідні зв`язки, що що повинні з находитись в 

доступності при пересуванні на транспорті не більше 15хв. При нормативній 

швидкості руху к населеному пункті 60км/год., це дистанція 15км, тобто до 

розрахунку відносяться всі об`єкти зеленого будівництва цієї групи 

Дарницького району. 

Буферні парки. Створення буферних парків передбачено проектними 

рішеннями чинного Генерального плану м. Києва-2020 та Програми 

комплексного розвитку зеленої зони м. Києва до 2010 р., затвердженої у 2005 

році (Рішення Київради № 806/3381).  У 2006 році розроблене та затверджене 

Положення про створення та утримання буферних парків (Рішення Київради 

№ 172/263 від 9.03.2006р.).  

Буферний парк (як різновид лісопарку) — це упорядкована частина 

території лісу населеного пункту, розташована на межі міста з лісом, 

призначена для вільного короткотривалого відпочинку, організована шляхом 

поступової реконструкції до певної ландшафтно-планувальної системи (з 
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максимальним збереженням існуючого природного середовища), являє собою 

комплекс, що поєднує рекреаційні, архітектурно-художні, санітарно-

гігієнічні, пізнавальні та лісогосподарські функції. Буферні парки відносяться 

до міських лісів і являються частиною лісового фонду України.  Згідно з 

додатком 5.1. ДБН 360-92** буферні парки є структурними елементами 

території комплексної зеленої зони міста, які за функціонального належністю 

відносяться до озеленених територій загального користування. 

Буферні парки створюються за проектами, розробленими відповідно до 

чинного законодавства. Проекти створення буферних парків підлягають 

обов’язковій державній екологічній експертизі. 

Основне призначення буферних парків — туризм у вихідні дні, 

екскурсії та прогулянки, тихий та активний відпочинок. 

На території буферних парків облаштовують спортивні майданчики, 

водні станції, заклади громадського харчування, пікнікові галявини, 

адміністративно-господарські будівлі, пов’язані з утриманням парку, 

майданчики з контейнерами для збору відходів, туалети, малі архітектурні 

форми, дорожньо-стежкову мережу. 

Загальний перелік існуючих та проектних об`єктів зеленого 

будівництва Дарницького району наведений в табл. 8.1.  

Таблиця 8.1. 

Перелік існуючих та проектних об`єктів зеленого будівництва 

Дарницького району 

№ 
п/п Назва 

Площа, 
га 

Примітки 

1 2 3 4 

Парки 

1 Парк Партизанської Слави 112   

2 Парк Воїнів-інтернаціоналістів 7   

3 Парк Привокзальний 4,9   

4 Парк "Таращанець" 3,6   

5 Парк БКЗ (Будинку культури залізничників) 3,7   

6 Парк "Позняки" 30,6   

7 Парк біля оз. Сонячне (в т.ч. акваторія – 14,36 га) 19,5   

8 Парк біля оз. Срібнокільське (в т.ч. акваторія – 6,2 га) 13,8   

9 Парк відпочинку біля оз. Вирлиця 10,95  
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№ 
п/п Назва 

Площа, 
га 

Примітки 

1 2 3 4 

10 Парк-набережна в 11 мікрорайоні Позняки-Західні 32  

11 Парк біля оз. Тягле (без акваторії) в т.ч. пляж 52,8  

12 Парк біля оз. Небреж в т.ч. пляж 11,77  

13 Парк біля озера Мартишів 3,92  

14 Парк біля озера Святище 36  

15 Парк-набережна біля оз. Заплавне 16,7  

16 Парк-набережна в ур. Вітовець 18,9  

17 
Парк відпочинку «ІІ-й мікрорайон Позняки»  
(в т.ч. 4,4 га -акваторія) 

9,76 
 

18 Парк ж/м «Позняки-Східні» (безакваторії) 17,2  

19 ПКіВ на проектованому житловому масиві Рембаза 18,9  

  Разом 424  

Сквери 

1 Сквер по вул. Кошиця 1,43  

2 Сквер біля АЗС 0,08  

3 Сквер Привокзальний 2,1  

4 Сквер Шевченка 0,59  

5 Сквер по Харківському шосе 0,62  

6 Сквер по вул. Руднєва 0,3  

7 Сквер ім. Крупської 0,15  

8 Сквер біля Лівобережного РАГСу м. Києва  1,1  

9 Сквер Трудової Слави 0,95  

10 Сквер біля Дарницького шляхопроводу 1,29  

11 Сквер по вул. Бориспільській, 30а 2,38  

12 Сквер по вул. Архітектора Вербицького, 36а 0,41  

13 Сквер по вул. Ревуцького, 42/46 0,68  

14 Сквер на Харківському шосе, 180/21 0,29  

15 Сквер по вул. Григоренка, 38-40 0,7  

16 Сквер на розі вул. Тростянецької та Славгородської 0,29  

17 Сквер по вул. Зрошувальній 0,34  

18 Сквер по вул. Сормовській 0,18  

19 Сквер на розі вул. К. Маркса та Дружби 0,5  

20 Сквер по вул. Драгоманова, 42 0,3  

21 Сквер по вул. Левадній, 2 1,56  

22 Сквер по пров. Левадному 0,42  

23 Сквер між вул. Мостовою та Левадною 0,63  

24 Сквер між вул. І.Франка та Т.Шевченка 2,94  

25 Сквер по вул. Левадній, 84-88 0,98  

26 Сквер-набережна біля озера Мартишів 1,26  

27 Сквер №1 на проектованому житловому масиві Рембаза 2,64  

28 Сквер №2 на проектованому житловому масиві Рембаза 1,85  

29 Сквер по вул. Канальна 1,52  

30 

Сквер на перетині  просп. П. Григоренко та вул. 

Здолбунівської 0,93  

  Разом 29,4  

Бульвари 

1 Бульвар по просп М. Бажана 2,2  

2 Бульвар по Харківському шосе 0,7  



 

 119 

№ 
п/п Назва 

Площа, 
га 

Примітки 

1 2 3 4 

3 Бульвар по вул. Михайла Кравчука 0,7  

4 Бульвар вздовж вул. Ревуцького 0,5  

5 
Бульвар № 1 на проектованому житловому масиві 

Рембаза 
3,5  

6 
Бульвар № 2 на проектованому житловому масиві 

Рембаза 
2,8  

  Разом 10,4  

Буферні парки 

2. 

Парк «Червоний хутір» (Дарницьке ЛПГ, Микільське 

лісництво) 70 
 

3. 

Парк «Бортничі» (Дарницьке ЛПГ, Микільське 

лісництво) 209 
 

 Разом 279  

 

 ЗАГАЛОМ 742,0  

 

Таким чином, проектом Генерального плану м. Києва запроектовано 

ландшафтно-рекреаційних територій у Дарницькому районі 742,0га. 

Важливим показником паркових територій є їх доступність. Для аналізу 

доступності паркових територій прийнята відстань 1500м.  Перелік об`єктів 

зеленого будівництва в зазначеному радіусі досяжності наведений в табл.8.2. 

 

Таблиця 8.2. 

Перелік існуючих та проектних об`єктів зеленого будівництва в 

радіусі досяжності території проектування 1500м. 

№ 
п/п Назва 

Площа, 
га 

Примітки 

1 2 3 4 

Парки 

1 Парк Партизанської Слави 112  

2 Парк Привокзальний 4,9  

3 Парк "Таращанець" 3,6  

4 Парк БКЗ (Будинку культури залізничників) 3,7  

5 ПКіВ на проектованому житловому масиві Рембаза 18,9  

  Разом 143,1  

Сквери 

 Сквер Привокзальний 2,1  

 Сквер Шевченка 0,59  

 Сквер по Харківському шосе 0,62  

 Сквер по вул. Руднєва 0,3  

 Сквер ім. Крупської 0,15  

 Сквер біля Лівобережного РАГСу м. Києва  1,1  

 Сквер біля Дарницького шляхопроводу 1,29  
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№ 
п/п Назва 

Площа, 
га 

Примітки 

1 2 3 4 

 Сквер по вул. Бориспільській, 30а 2,38  

 Сквер на Харківському шосе, 180/21 0,29  

 Сквер на розі вул. Тростянецької та Славгородської 0,29  

 Сквер по вул. Зрошувальній 0,34  

 Сквер по вул. Сормовській 0,18  

 Сквер №1 на проектованому житловому масиві Рембаза 2,64  

 Сквер №2 на проектованому житловому масиві Рембаза 1,85  

  Разом 14,12  

Бульвари 

 Бульвар по просп М. Бажана 2,2  

 Бульвар по Харківському шосе 0,7  

 Бульвар по вул. Михайла Кравчука 0,7  

 
Бульвар № 1 на проектованому житловому масиві 

Рембаза 
3,5  

 
Бульвар № 2 на проектованому житловому масиві 

Рембаза 
2,8  

  Разом 9,9  

Буферні парки 

 

Парк «Червоний хутір» (Дарницьке ЛПГ, Микільське 

лісництво) 70 
 

 Разом 70  

 

 ЗАГАЛОМ 237,12  

 

На даний час зелені насадження загального користування на території  

проектування представлені зонами відпочинку згідно проектного плану. На 

території ДПТ знаходиться частина «Парку партизанської слави», який 

потребує реконструкції та відновлення. Також, по вул.. Бориспільська, біля 

школи №160, запроектоване винесення відкритої автостоянки та 

розташування на її місті скверу площею 0,41га. В запроектованому кварталі 

КВ-4 передбачений озеленений пішохідний зв`язок, загальною площею 

1,06га. Цими рішеннямя вирішуються питання створення ландшафтного 

середовища для відпочинку мешканців та зменшення негативного впливу 

шкідливих викидів в атмосферу від об`єктів автотранспортної системи.  

В безпосередній близькості до території ДПТ знаходиться Парк 

Партизанської слави площею 112,0га та проектний буферний парк «Червоний 

Хутір» на базі Дарницького ЛПГ, Микільське лісництво площею 70га,  які 

повністю забезпечує потребу в об`єктах зеленого будівництва загального 



 

 121 

користування мешканців як території, що розглядається в детальному плані, 

так і мешканців інших прилеглих до парку житлових районів. 

 

Насадження обмеженого користування. В межах міста ця група 

насаджень включає ділянки зелених насаджень багатоквартирної забудови, 

установ обслуговування, громадських організацій і установ, закладів освіти, 

охорони здоров'я. Найбільшу і найважливішу частку в цій групі насаджень 

становлять озеленені ділянки на територіях житлової забудови, які 

складаються з внутрішньоквартальних насаджень і прибудинкових смуг. 

Площа озеленених територій відповідно до нормативів ДБН 360-92** на 

одного мешканця мікрорайону складає 6 м
2
. Таким чином, для 

перспективного населення  мікрорайонів в межах детального плану 23,782 

тис.чол. необхідно 14,269 га. Фактична площа ділянок зелених насаджень 

обмеженого користування в межах ДПТ (існуючий стан) складає 13,67 га. 

Озеленення проектних прибудинкових територій, дитячого садочка, 

спортивно-оздоровчого комплексу та ін.. складає 8,08 га. Тобто, загальна 

проектна площа територій озеленення обмеженого користування складає 

22,81 га, а забезпечення на 1 мешканця зеленими насадженями обмеженого 

користування складає 9,59 кв.м./осіб. 

Розрахунок озеленених територій для забезпечення потреб мешканців 

наведений в таб. 8.3. 

Таблиця 8.3.  

Розрахунок озеленених територій в межах ДПТ 

Розрахункова чисельність населення 23,782.чол  

В існуючому фонді, що зберігається 13,674тис.чол  
У фонді, що проектується 10,108 тис.чол 

Найменування Розрахункова 

норма 

відповідно до 

ДБН 360-92** 

Потреба 

за 

розраху

нком, га 

Існуючий 

стан,га 

Проектна 

забезпечені

сть,га 

Розміщення 

Зелені насадження загального користування 

Загальноміські 10(11,5) 27,35 112,0 112,0 
Парк Партизанської 

Слави 
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Найменування Розрахункова 

норма 

відповідно до 

ДБН 360-92** 

Потреба 

за 

розраху

нком, га 

Існуючий 

стан,га 

Проектна 

забезпечені

сть,га 

Розміщення 

- 70,0 

Парк «Червоний 

хутір» (Дарницьке 

ЛПГ, Микільське 

лісництво) 
Загалом   112,0 182,0  

Зелені насадження захистні 
Зелені насадження 
спеціального 

призначення 

  - 0,33 Вздовж інженерного 

коридору, в 

проектному кварталі 

КВ-2, КВ-4; 

   - 0,41 Біля школи 

№160(поз.69 за п.п.) 

Загалом   - 0,74  
Зелені насадження обмеженого користування 

Зелені насадження 

обмеженого 

користування 

6 14,27 13,67 22,81 В межах ДПТ, на 

прибудинкових 

територіях, озеленення 
шкіл, дитячих садків, 

поліклінік. 

Загалом   13,67 22,81  

 17,5 41,62 125,67 205,55  

 

Таким чином, зелені насадження міського та районного загального 

користування, що розмішені в межах ДПТ та в досяжності 1500м повністю 

задовільняють потребам мешканців існуючої та проектної забудови, що 

розміщена в межах ДПТ. 
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9. БАЛАНС ТЕРИТОРІЇ 

 

№ п/п Території 

Існуючий стан 
Перспектива  

Етап 20 років 

Площа, га % Площа, га % 

1 2 3 4 5 6 

 Територія в межах проекту  98,09 100 98,09 100 

у тому числі:      

1 - житлова забудова 28,38 28,9 53,14 54,2 

 У тому числі:      

а) квартали садибної забудови  - - - - 

б) квартали багатоквартирної 

забудови (з урахуванням 

гуртожитків)  

28,38 28,9 53,14 54,2 

2 - ділянки установ і підприємств 

обслуговування (крім 

підприємств і установ 

мікрорайонного значення)  

4,5 4,6 11,18 11,4 

3 - зелені насадження (крім 

зелених насаджень 

мікрорайонного значення)  
1,7 1,7 3,8 3,9 

4 - вулиці  в межах червоних ліній 18,72 19,1 20,22 20,6 

5 Території (ділянки)  забудови 

іншого призначення  

(ділової, виробничої, 

комунально-складської, 

інженерного обладнання, 

курортної, лікувальної тощо) 

14,56 14,8 9,38 9,6 

6 - інші території (в т.ч. 

спецпризначення) 
30,26 30,9 0,37 0,4 
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10. ОСНОВНІ ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ 

№ 

п/п 
Показники 

Одиниця 

виміру 

Існуючий 

стан 

Етап  

5 років 

Етап  

20 років 

1 2 3 4 5 6 

1. Територія      

 Територія в межах проекту  га / % 98,09 / 100 98,09 / 100 98,09 / 100 

 у тому числі:      

1.1 - житлова забудова » 28,38 / 28,9 38,98 / 39,7 53,14 / 54,2 

 У тому числі:      

 а) квартали багатоквартирної забудови 

(з урахуванням гуртожитків)  
» 28,38 / 28,9 38,98 / 39,7 53,14 / 54,2 

1.2 - ділянки установ і підприємств 

обслуговування (крім підприємств і 

установ мікрорайонного значення)  

» 4,5 / 4,6 4,5 / 4,6 11,18/ 11,4 

1.3 - зелені насадження (крім зелених 

насаджень мікрорайонного значення)  
» 1,7/ 1,7 3,03 / 3,1 3,8 / 3,9 

1.4 - вулиці в межах червоних ліній » 18,72/19,1 20,22/20,6 20,22/20,6 

1.5 Території (ділянки) забудови іншого 

призначення (ділової, виробничої, 

комунально-складської, інженерного 

обладнання, курортної, лікувальної 

тощо) 

» 14,56 / 14,8 11,12 / 11,3 9,38/9,6 

1.6 - інші території (в т.ч. спеціального 

призначення) 
» 30,26/30,9 20,24/20,7 0,37/0,4 

2. Населення      

2.1 Чисельність населення, всього  тис. осіб 13,674 19,444 23,782 

 у тому числі:      

 - у гуртожитках  » 2,410 2,410 2,410 

 - у багатоквартирній забудові  » 11,262 17,034 21,372 

2.2 Щільність населення  осіб/га 482 499 448 

 у тому числі:      

 - у багатоквартирній забудові  

(без урахування гуртожитків)  
» 397 437 402 

3. Житловий фонд      

3.1 Житловий фонд, всього  тис. м
2 
 

заг. площі 

тис. м
2 
 

площі ква-р 

171,6 

148,9 

428,2 

340,7 

630,7 

492,5 

 у тому числі:     

  

- багатоквартирний  

тис. м
2 
 

заг. площі 

тис. м
2 
 

площі ква-р 

146,3 

128,4 

403,0 

320,2 

605,4 

472,0 

 -гуртожитки тис. м
2 
 

заг. площі 

тис. м
2 
 

площі ква-р 

25,2 

20,5 

25,2 

20,5 

25,2 

20,5 

3.2 Середня житлова забезпеченість  м
2
/особу 10,9 17,5 20,7 

3.3 Вибуття житлового фонду  тис. м
2
  

загальної 
- - - 
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№ 

п/п 
Показники 

Одиниця 

виміру 

Існуючий 

стан 

Етап  

5 років 

Етап  

20 років 

1 2 3 4 5 6 

площі 

3.4 Житлове будівництво, всього:  тис. м
2 
 

загальної 

площі  

- 256,7 202,4 

 у тому числі за видами:  квартира 

(будинків) 
   

 - садибна та зблокована забудова 

(одноквартирна забудова)  

тис. 

м
2
/будинкі

в 

- - - 

 - багатоквартирна забудова  тис. 

м
2
/квартир 

- 
256,7 

/2926 

202,4 

/2585 

 із неї:  - - - 

  - малоповерхова (1-3 поверхи)  » - - - 

  - середньоповерхова (4-5 поверхів)  » - - - 

  - багатоповерхова (6 поверхів та вище)  
» - 

256,7 

/2926 

202,4 

/2585 

3.5 Житлове будівництво за рахунок 

проведення реконструкції існуючої 

забудови 

тис. м
2
 - - - 

4. Установи та підприємства 

обслуговування  
    

4.1 Дошкільні навчальні заклади  
місць 480 700 810 

4.2 Загальноосвітні навчальні заклади  

(в тому числі місця у початкових 

школах) 

учнів 978 1538 2640 

4.3 Стаціонари (лікарні) усіх типів 
ліжок 20 20 20 

4.4 Поліклініки, амбулаторії, диспансери 

без стаціонару. Кабінети сімейного 

лікаря 

відв. за 

зміну. 
326 376 520 

4.5 Спортивні зали загального 

користування 

м
2
 площі 

підлоги 
4008 4008 4008 

4.6 Відкриті площинні споруди у 

житловому кварталі  
га 0,48 0,48 1,16 

4.7 Приміщення для фізкультурно-

оздоровчих занять у житловому 

кварталі  

м
2
  

заг. площі 
- 350,0 610,0 

4.8 Бібліотеки  тис. один.  

зберіг. 
2 2 4 

4.9 Магазини  м
2
 торг. 

пл. 
696,0 4467,0 6761,0 

4.10 Підприємства громадського 

харчування  
місць 50 50 110 

4.11 Установи побутового обслуговування  роб. місць - - 57 

5. Вулично-дорожня  мережа та 
міський пасажирський транспорт  

    

5.1 Протяжність вулично-дорожньої км 7,5 8,2 8,9 
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№ 

п/п 
Показники 

Одиниця 

виміру 

Існуючий 

стан 

Етап  

5 років 

Етап  

20 років 

1 2 3 4 5 6 

мережі, всього (існуюча, будівництво):  

 у тому числі:      

 - магістральні вулиці загальноміського 
значення  

» 1,8 1,8 1,8 

 - магістральні вулиці районного 
значення  

» 2,4 2,4 2,1 

5.2 
 

Кількість транспортних розв’язок у 
різних рівнях   

од. - - 1 

5.3 Кількість підземних та надземних 
пішохідних переходів  

од. 1 2 2 

5.4 Щільність вулично-дорожньої мережі, 
всього:  

км/км
2
 5,9 7,2 8,9 

 у тому числі:      

 - магістральної мережі  » 2,4 2,4 3,0 

5.5 Протяжність ліній наземного 
громадського транспорту (по осях 
вулиць) всього:  

км    

 у тому числі:      

 - трамвай  » 1,8 1,8 1,8 

 - тролейбус » - - - 

 - автобус  » 4,1 4,1 3,8 

5.5а Міська залізниця  - - - 

5.6 Щільність мережі наземного 
громадського транспорту (по осях 
вулиць) 

км/км
2
 

 
2,4 2,4 3,0 

5.7 Гаражі для постійного зберігання 
легкових автомобілів. 

м/м 820 2029 4759 

5.8 Гаражі для тимчасового зберігання 
легкових автомобілів 

м/м - - - 

5.9 Відкриті автостоянки для постійного 
(тимчасового) зберігання легкових 
автомобілів 

м/м 850 1200 1200 

6. Інженерне обладнання     

6.1 Водопостачання     

 Водопостачання, всього тис.м
3
/ 

добу 
4,93 7,21 9,17 

6.2 Каналізація     

 Сумарний об’єм стічних вод » 4,93 7,21 9,17 

6.3 Електропостачання     

 Споживання сумарне МВт 3,56 9,00 14,48 

 -у тому числі  

на комунально-побутові послуги 
» 3,56 9,00 14,48 

 Кількість квартир, що обладнані 

електроплитами 
од. 1380 4306 6891 

6.4 Газопостачання     

 Витрати газу, всього млн. м
3
/ 

рік 
н/д - - 
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№ 

п/п 
Показники 

Одиниця 

виміру 

Існуючий 

стан 

Етап  

5 років 

Етап  

20 років 

1 2 3 4 5 6 

 -у тому числі на комунально-побутові 

послуги (приготування їжі, 

підприємства побутового 

обслуговування) 

» н/д - - 

 Протяжність газових мереж 

(будівництво) 
км - - - 

6.5 Теплопостачання     

 Споживання сумарне Гкал/год 22,99 45,95 68,54 

 Протяжність мереж 

(будівництво,перекладання) 
км - 1,4 1,2 

7. Інженерна підготовка та благоустрій     

 Територія забудови, що потребує 

заходів з інженерної підготовки з 

різних причин 

га 

% до тер. 

- 2,0 

2,0 

6,9 

7,0 

 Протяжність закритих водостоків км 6,9 7,9 8,5 

8. Охорона навколишнього середовища      

 Санітарно-захисні зони, всього  га 69,34 31,00 31,00 

 - у тому числі озеленені  »    

9. Орієнтовна вартість будівництва  млн. грн.    

9.1 Загальна вартість житлово-цивільного 

будівництва ( в цінах 2017р.*) 

у тому числі: 
    

 - житлове ***     

 - установи та підприємства 

обслуговування *** 
    

9.2 Вулично-дорожня  мережа та 
пасажирський транспорт  

млн. грн.    

 у тому числі:      

 - вулично-дорожня мережа, всього  
» - 12 - 

 - трамвайні ліні  - - - 

 - транспортні розв’язки в різних рівнях » - - - 

9.3 Інженерне обладнання, всього  млн. грн.    

 у тому числі:  »    

 - водопостачання  » - 2,75 - 

 - каналізація  » - 9,55 - 

 - електропостачання » - 34,8 - 

 - зв'язок і сигналізація » - 1,58 - 

 - газопостачання » - 0,4 - 

 - теплопостачання » - 125,8 - 

 - інженерна підготовка » - 7,8 - 

 - дощова каналізація » - 2,0 - 

 
. 
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