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№ 3768 на 3 арк. 



    8 

ПЕРЕДМОВА 

Детальний план території селища Биківня в Деснянському районі м. Києва 

виконується на замовлення Департаменту містобудування та архітектури 

виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної 

адміністрації) відповідно до рішення Київської міської ради від 13.11.2013 

№ 518/10006 «Про затвердження міської програми створення (оновлення) 

містобудівної документації у м. Києві» із змінами та доповненнями від 

26.12.2014 № 864/864 та завдання на розробку, затвердженого заступником 

голови Київської міської державної адміністрації.  

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

У складі проекту, відповідно до договору, виготовлено цифрову векторну 

топографічну основу М 1:2000 з нанесенням червоних ліній в державній 

системі координат УСК-2000.  

Виконано збір вихідних даних по існуючому житловому фонду, установам 

та підприємствам обслуговування та ін., зібрані анкети виробничих об'єктів, 

виконанні натурні обстеження забудови для складання опорного плану та 

економічних розрахунків. 
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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., коригування або 

уточнення окремих його положень, особливо в частині функціонально-

планувальної структури.  

Крім того, в роботі необхідно врахувати сучасну містобудівну ситуацію, а 

також рішення проекту Генерального плану міста Києва щодо формування 

транспортної інфраструктури, пропозицій реструктуризації окремих 

промислових підприємств та комунально-складських територій с. Биківня, які на 

даний час проходять процедуру перерозподілу власності, ліквідації та зміни 

цільового призначення. 

Згідно з положеннями проекту Генерального плану м. Києва розвиток 

зазначеної території пов’язаний: 

- з покращенням житлових умов (поетапна заміна ветхої багатоквартирної 

забудови вздовж вул. Радистів); 

- з розв’язанням проблеми транспортного обслуговування, формуванням 

нових житлових та громадських комплексів і створенням розвиненої соціальної 

інфраструктури.  

При розробці детального плану території надаються пропозиції щодо 

визначення поверховості та, орієнтовно, типів будинків, потреби в 

підприємствах та закладах обслуговування з уточненням їх розміщення, 

вирішення питань транспортного обслуговування, інженерного обладнання та 

інженерної підготовки території, освоєння підземного простору, благоустрою 

та озеленення створення нових парків та скверів на базі Дарницького 

лісопаркового господарства, покращення охорони навколишнього природного 

середовища з урахуванням існуючого стану.  

Реалізація рішень проекту Детального плану території сприятиме 

підвищенню якості життя населення селища Биківня і міста в цілому. 
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Основна мета проекту: 

• реалізація стратегічної ініціативи «Зроблено в Києві» та Стратегії 

розвитку м. Києва до 2025 року; 

• розвиток інфраструктури, забезпечення комфортних умов для 

проживання мешканців селища Биківня, планування територій, наданих 

громадянам – членам родин загиблих учасників АТО та Героїв Небесної Сотні, 

воїнам-афганцям, учасникам Параолімпійських ігор, створення сприятливих 

умов для збалансованого економічного та соціального розвитку, забезпечення 

сумісності забудови окремих земельних ділянок з оточуючою забудовою та 

землекористуванням, сприяння та вирішення інших завдань детального плану 

території відповідно до п. 4.2.ДБН Б.1.1-14/2012;  

• поліпшення архітектурно-планувальної організації території садибної 

забудови, проектування блокованої малоповерхової забудови, розвиток 

громадської забудови, будівництво нових закладів освіти та об’єктів 

інженерного обладнання; 

• формування повноцінного високоякісного життєвого середовища. 

Детальний план території після затвердження є основним документом, 

який регламентує розміщення об’єктів містобудування, відведення земельних 

ділянок для будівництва, благоустрою території, прокладку інженерних мереж 

тощо. 

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; 

- проект Генерального плану м. Києва, що наразі перебуває в стадії 

затвердження, розроблений на підставі та в розвиток затвердженої Концепції 

стратегічного розвитку м. Києва; 
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- витяг з бази даних міського земельного кадастру від 10.04.2015 р. 

- цифрова векторна топографічна основа М 1:2000 з нанесеними 

червоними лініями (виконано у складі ДПТ); 

- дані Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації щодо 

існуючого житлового фонду садибного, багатоквартирного, гуртожитків, 

місткості загальноосвітніх шкіл, дитячих дошкільних закладів та ін., 

анкетні дані підприємств, громадських установ та інженерних об’єктів; 

- проекті 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»; 

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

• Правила та порядок розподілу території житлового кварталу. 
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1. АНАЛІЗ МІСТОБУДІВНОЇ СИТУАЦІЇ 

 

1.1. Історична довідка 

 

Селище Биківня. Походження назви не з’ясоване. За непідтвердженими 

даними місцевість з такою назвою існувала в часи Київської Русі. Розташовано 

було на болотистому відрізку Київ-Чернігів, по якому проїзд для купців із 

товаром був ускладнений. Тому місцеві жителі впрягали биків у вози, які через 

болота перетягували купецький товар. Від того промислу і пішла назва 

місцевості – Биківня. На карті Києва 1850 року на місці сучасної Биківні 

позначені населені пункти «Биківня», «Биківське», «Вел. Биківське». 

У списку населених місць за даними 1859 року згадується Биківня – хутір 

козачий при колодязях на 62 версти від повітового міста, 9 осіб (4 особи 

чоловічої статі та 5 – жіночої, 3 дворових господарства). 

Хутір Биківня Броварської волості Остерського повіту згадується у списку 

1866 року населених пунктів Чернігівської губернії. У 1923-1930 роках хутір 

належав до Броварського району Київського округу. У 1930-1937 роках хутір 

входив до складу Київської приміської смуги. 4 квітня 1937 року було 

відновлено Броварський район, до якого увійшов хутір Биківня. Указом 

Президії Верховної Ради УРСР від 20 жовтня 1938 року хутір Биківня був 

включений до складу міста Києва і увійшов до складу Дарницького району. 

Відповідно до Указу Президії Верховної Ради УРСР зі складу 

Дарницького району міста 23 травня 1969 року було виділено Дніпровський 

район. До складу нового району відішли території на північ від Броварського 

проспекту у тому числі і Биківня. Під час змін території районів, який стався у 

зв’язку з утворенням 1988 року Ватутінського і Харківського районів міста, до 

Дніпровського району відішли Русанівська, Соцмісто, ДВРЗ і Стара Дарниця. 

Натомість, з Дніпровського у новостворений Ватутінський район відійшли 

Лісовий масив, Биківня, Куликове, Вигурівщина-Троєщина. Під час 

адміністративно-територіальної реформи в місті 2001 року територія району 
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залишилася без змін, проте, Ватутінський район було перейменовано на 

Деснянський район. 

У Биківнянському лісі знаходиться найбільше в Україні місце поховання 

жертв масових політичних репресій. Тут був об’єкт спеціального призначення 

НКВС, де у кінці 1930-1940-х роках відбувалися масові захоронення 

розстріляних та закатованих. Трагедія Биківні стоїть в одному ряді із таким 

злочином комуністичного уряду, як Катинській розстріл. 

У 1994 році тут заснований Биківнянський меморіальний комплекс 

жертвам комуністичного режиму, який тепер є національним історико-

меморіальним заповідником. 

Забудова. Основна частина селища Биківня розташована вздовж 

Броварського проспекту і складається із забудованих прямокутних кварталів 

переважно садибної забудови з вкрапленням малоповерхової і багатоповерхової 

забудови. З півночі до неї прилягають дві вулиці, що ведуть до лісництва. 

Забудова селища – 1- та 2- поверхові приватні садибні цегляні будинки. В 

кварталі між вул. Радистів і Кисловодським провулком, по вул. Кисловодській, 

40 і 42 збудовано 2 сучасні панельні 9-поверхові багатоквартирні будинки. 

Забудова приватного сектора переважно повоєнна, 1960-х-1970-х років. В 

середині 1950-х рр. було збудовано школу (1956 р., вул. Путивльська, 35) і 

будинок нинішньої Ради місцевого самоврядування (1953 р., Броварський 

проспект, 67), а також клуб (вул. Ушицька, 73) і чотири 2-поверхові житлові 

будинки (1953-1954 рр.) вул. Радистів № 60,62,67,69). 

Серед нового будівництва – баптистська церква і будинок недільної школи 

при ній (вул. Путивльська). 
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1.2. Межі території. Положення в системі міста. 
Аналіз існуючого стану території 

 

Територія площею 176 га, на яку розробляється детальний план, 

знаходиться у Деснянському адміністративному районі Північної Лівобережної  

планувальної зони м. Києва і обмежена:  

• з півночі, сходу і заходу – територією Комунального підприємства 

«Дарницьке лісопаркове господарство»;  

• з півдня – територією Національного історико-меморіального 

заповідника «Биківнянські могили», садибною забудовою та територією 

Комунального підприємства «Дарницьке лісопаркове господарство». 

Через територію проектування проходить магістральна вулиця 

безперервного руху – Броварський проспект, який є межею Деснянського і 

Дарницького районів.  

Рельєф території переважно рівнинний з незначним ухилом поверхні. 

Абсолютні відмітки поверхні землі загальної території ДПТ змінюються від 

101,0 м до 115,0 м у БСВ. 

Проспект Броварський є частиною міжнародного транспортного коридору 

№ 9 (Гельсінкі - Санкт-Петербург – Вітебськ - Київ (Москва) - Одеса (Кишинів) 

- Пловдив - Бухарест - Александрополіс (з 4-ма відгалуженнями) (Фінляндія, 

Росія, Україна, Білорусь, Молдова, Румунія, Греція). Коридор співпадає з 

трасою міжнародної автодороги М-01. Проспект Броварський має 6 смуг руху з 

розділювальною смугою 4,5 м. Вздовж просп. Броварського проходить 

двосторонній місцевий проїзд, з якого обслуговується садибна забудова 

с. Биківня.  

На сьогодні кількість перетинів чи розворотів проспектом обмежена.  

У зв’язку з недостатньою кількістю перетинів Броварського проспекту 

ускладнена можливість в’ їзду на територію с. Биківня з боку м. Києва. Рух 

транспорту з м. Києва відбувається по вулицям місцевого значення - Кіото, 

Путивльська. Ширина проїзної частини вулиць – 8 м, в червоних лініях 

змінюється від 30 м до 16 м в районі садибної забудови. 
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Територією с. Биківня проходить вулиця місцевого значення, по якій 

відбувається рух пасажирського автобусного маршруту №11 - вул. Радистів 

ст. м. Лісова. Автобусний маршрут № 11 проходить з м. Києва від ст. м. "Лісова" 

по вулицям Кіото, Путивльська, Радистів, розвертається в кінці вул. Радистів, де 

має кінцеву зупинку Радіоцентр та повертається Броварським проспектом до 

ст. м. "Лісова". 

Від вул. Путивльської до території, що була виділена для перенесення 

дачних ділянок Русанівських садів, побудована асфальтована дорога 

довжиною 1,2 км, шириною проїзної частини від 8,5 м до 12 м.  

Найближча до с. Биківня станція "Лісова" Святошино-Броварської лінії 

метрополітену розташована на відстані 1,4 км.  

Броварським проспектом проходять численні приміські і міжміські 

маршрути автобусного сполучення. 

На «Схемі існуючих планувальних обмежень» визначено санітарно 

захисні зони підприємств, що входять до території ДПТ: 

1. Биковнянське кладовище санітарно-захисна зона (далі – СЗЗ)– 300 м; 

2. Більшість підприємств, відносяться до 5 класу і мають СЗЗ – 50 метрів 

(Автокооператив «Радист», ТОВ «Ескадбуд», ВАТ «СК Б ТС» ТОВ «Євроліфт 

Сервіс», ТОВ «МЗС-Проект») та інші. 

Значна частина території, що розглядається потрапляє до зони підтоплень 

природного та техногенного характеру. На півдні від меж ДПТ паралельно 

проспекту Броварському проходять інженерні мережі повітряних ліній 

електропередач ПЛ-35 охоронна зона складає 15 м. 

На даний час в межах території проектування знаходяться території: 

промислових, комунальних, інженерних об’єктів та споруд, громадської 

забудови, закладів освіти (ДДЗ № 175, ЗОШ № 23) садибної та 

багатоквартирної забудови. Існуюча забудова с. Биківня представлена 

переважно садибною, малоповерховою та багатоквартирною 

багатоповерховою забудовою. Остання представлена двома 9 поверховими 

житловими будинками, територія озеленена, побудовані дитячі майданчики та 

інші елементи благоустрою.  

Наразі ведеться будівництво першої черги багатосекційного житлового 
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комплексу (9 секцій на 539 квартир) «Лісова казка», поверховість якого 

становить 10-11 поверхів. Територія комплексу складає 1,36 га з вбудовано-

прибудованими приміщеннями.  

Громадська забудова представлена нещодавно збудованими магазинами 

«NOVUS» (за межами ДПТ) та будівельним гіпермаркетом «ЛЕРУА 

МЕРЛЕН», а також існуючими закладами: амбулаторія сімейних лікарів, 

аптеки, магазини продовольчих і непродовольчих товарів, бібліотека, пошта, 

філії банківських установ, селищна рада, нотаріальна контора, релігійними 

спорудами ін.  

Таблиця 1.2.1 

Розподіл території проектування за землекористувачами 

№ 
п/п Найменування Територія, га 

1 2 3 

Промислові підприємства та транспортно-інженерні споруди 
1 Приватне підприємство «Ліфор» 0,85 
2 Державне підприємство КРПЧ 1,7 
3 ТОВ БПК 0,31 
4 ТОВ «Євроліфт» 0,58 
5 ТОВ «Профсталь» 0,97 
6 ВАТ «Київводоканал» 2,54 
7 КП ШЕУ Дніпровського району м.Києва 1,75 
8 ВАТ «Рембудзв´язок» 2,12 
9 ВАТ «Київгеоінформатика» 0,6 
10 ТОВ «Ескадбуд» 3,2 
11 ТОВ «МЗС-Проект» 0,9 
12 ВАТ «СК Б ТС» 1,1 
13 Приватне підприємство «Арден» 0,35 
14 Інженерні об’єкти  1,4 
15 Гаражні кооперативи, автопідприємства 1,3 
 ВСЬОГО 20,0 

Громадська забудова 
1 Дитячий садок № 175 0,5 
2 Загальноосвітня школа № 23 1,4 
3 Амбулаторія  0,09 
4 Будівельним гіпермаркет «ЛЕРУА МЕРЛЕН» 3,1 
5 Київпошта 1,1 
6 Магазин продуктових товарів «Фора» 0,15 
7 Магазин непродовольчих товарів 0,4 
8 ЖЕК № 320 0,06 
9 релігійні споруди 0,5 
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№ 
п/п 

Найменування Територія, га 

1 2 3 

 ВСЬОГО 7,3 
Житлова забудова 

1 Садибна забудова 37,2 
2 Багатоквартирна середньо та багатоповерхова забудова 10,2 
 ВСЬОГО 45,5 

Мережа вулиць 
1 Вулиці в межах червоних ліній  29,8 

 

Основні проблеми: 

• Нераціональне використання виробничих територій; 

• На даний час квартали існуючої житлової садибної, малоповерхової, 

багатоповерхової забудови знаходяться поза межами радіусу обслуговування 

діючого дитячого дошкільного і загальноосвітнього закладів, відсутні 

території для перспективних закладів (ДДЗ і ЗОШ);  

• На території існуючої житлової забудови недостатньо озеленених 

територій мікрорайонного значення, відсутній сквер, парк. 

• Мережа закладів культурно-побутового обслуговування населення не 

відповідає потребам населення;  

• Незадовільні умови проживання населення малоповерхової житлової 

забудови в північній частині ДПТ вздовж вулиці Радистів; 

• Недостатньо розвинена вулично-дорожня мережа селища Биківня, 

зокрема система громадського транспорту;  

• Відсутнє належне забезпечення місцями тимчасового і постійного 

зберігання автотранспорту; 

• Частина території знаходиться в межах санітарно-захисної зони від 

існуючих підприємств; 

• Значна частина території детального плану потрапляє до можливого 

прояву ґрунтових вод; 

• На даний час в межах с. Биківня відсутня пожежна частина (пождепо), 

ділянка з недобудованими будівлями де передбачався об’єкт, існує по 

вул. Путивльська біля ШЕУ Дніпровського району. 
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1.3. Стисла характеристика природних умов 

 
Територія площею 176 га, на яку розробляється детальний план, 

знаходиться в Деснянському районі адміністративному районі в селищі 

Биківня. 

В геоморфологічному відношенні це лівобережна борова тераса долини  

р. Дніпра. Геологічна будова представлена четвертинними відкладеннями 

озерно-алювіального генезису, які представлені піщаними відкладами з рідкими 

прошарками супісків і суглинків.  

Детальна будова ґрунтів і рівень ґрунтових вод на ділянці будуть 

уточнені на подальших етапах проектування під час геодезичних вишукувань. 

Згідно з ДБН В.1.1-12:2006 «Захист від небезпечних геологічних процесів, 

шкідливих експлуатаційних впливів, від пожежі. Будівництво в сейсмічних 

районах України» сейсмічність території Києва становить за шкалою MSK-64 

(додаток Б до ДБН): 

- згідно фрагменту карти ОСР-2004-А - 5 балів з періодом повторюваності 

один раз в 500 років (вірогідність перевищення сейсмічної інтенсивності 

на протязі 50 років - 10 %); 

- згідно фрагменту карти ОСР-2004-В - 5 балів з періодом повторюваності 

один раз в 1000 років (вірогідність перевищення сейсмічної інтенсивності 

на протязі 50 років - 5 %); 

- згідно фрагменту карти ОСР-2004-С - 6 балів з періодом повторюваності 

один раз в 5000 років (вірогідність перевищення сейсмічної інтенсивності 

на протязі 50 років - 1 %). 

Гідрологія. В межах проекту проходить Дарницький меліоративний 

канал. 

Природно-техногенні чинники. Ділянка незатоплювана паводком 1% 

забезпеченості. Територія підтоплюється ґрунтовими водами. Ґрунтові води 

знаходяться на глибинах вище 2,5 м. 

Рослинний та тваринний світ. Флора та фауна району проектування 
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представлена наступними представниками. 

Комахоїдні 

Їжак білогрудний, кріт європейський, бурозубка звичайна, білозубка 

мала, кутора водяна.  

Рукокрилі 

Нічниця водяна, вечірниця руда, нетопир-карлик, кажан пізній.  

Зайцеподібні 

В Києві ряд зайцеподібних представлений русаком, якого можна назвати 

не стільки міським жителем, скільки відвідувачем міських окраїн. Цей вид 

немає спеціального охоронного статусу. 

Гризуни 

Мишак лісовий, жовтогорла миша, миша польова, миша-крихітка, полівка 

звичайна, полівка руда, полівка водяна, ондатра, сліпак подільський, соня-

полчок, соня лісова,соня горішникові, білка звичайна, бобер європейський. 

Хижі звірі 

Лисиця звичайна, борсук звичайний, видра річкова, куниця кам'яна.  

Птахи, які зустрічаються тільки на околицях Києва: 

Яструб великий, яструб малий, куріпка сіра, горлиця садова, горлиця 

звичайна, припустень, зозуля, дрімлюга, одуд, бжолоїдка, дятел сивий, жовна, 

ластівка сільська, плиска жовта жайворонок чубатий, жайворонок польовий, 

сорокопуд, іволга, вівчарик весняний, вівчарик-ковалик, горихвістка звичайна, 

дрізд співучий, кропив'янка, вівсянка звичайна, горобець польовий, синиця 

довгохвоста, синиця чубата, гаїчка болотяна, костогриз, ласиця, горностай, тхір 

чорний, дятел середній, дятел малий, крутиголовка, мухоловка- строката, 

кропив'янка сіра, кропив'янка садова, кропив'янка чорноголова, кропив'янка 

прудка берестянка звичайна, вівчарник жовтобровий, соловейко східний, дрізд-

чикотень, вільшанка, кам'янка звичайна, щедрик, щиглик, коноплянка, повзик, 

підкоришник звичайний, синиця блакитна, сойка, крук. 

Птахи, які зустрічаються в забудованій частині Києва: 

Боривітер звичайний, підсоколик великий, серпокрилець звичайний, 
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дятел звичайний, дятел сирійський, ластівка міська, шпак звичайний, 

 

мухоловка сіра, мухоловка мала, дрізд чорний, горихвістка чорна, зеленяк, 

зяблик, горобець хатній, плиска біла, синиця велика, ворона сіра, сорока. 

Птахи, які зустрічаються в навколоводній зоні Києва: 

Пірникоза велика, бугайчик, бугай, крижень,лунь очеретяний,деркач, 

курочка водяна, лиска, чайка, кулик-сорока, мартин звичайний, крячок 

річковий, рибалочка, ластівка берегова, синьошийка, вівсянка очеретяна, 

очеретянка велика, очеретянка ставкова, очеретянка чагарникова, очеретянка 

лучна, кобилочка солов'їна, кобилочка річкова, синиця вусата, ремез. 

Птахи київських парків: 

Сова вухата, сова сіра. 

Рептилії 

Черепаха болотяна, ящірка прудка, веретильниця ламка, вуж звичайний.  

Амфібії 

Тритон звичайний, тритон гребінчастий, часничниця звичайна, кумка 

червоночерева, ропуха звичайна, ропуха зелена, квакша звичайна, жаба озерна, 

жаба гостро морда. 

 

Фауна 

Круглі черви 

Хромадорина двоока, п’явка медична, багатозв’яз гірський український 

Павукоподібні 

Ківсяк Семенковича 

Комахи 

Красуня-діва, дозорець-император, кордулегастер кільчастий, пилкохвіст 

український, красотіл пахучий, волохатий стабілін, жук-самітник, жук-олень, 

вусач великий дубовий західний, розалія альпійська, вусач мускусний, ковалик 

сплощений, льодовичник, вествуда, махаон, подалірій, поліксена, мнемозина, 

стрічкарка тополева, ванесса чорно-руда, людина сатир залізний, сінниця геро, 

синявець мелеагр, бражник мертва голова, бражник скабіозо вий, бражник 
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прозерпіна, сатурнія мала, сатурнія середня, сатурнія руда, стрічкарка 

блакитна, стрічкарка орденська малинова, саптурниця пишна, каптурниця 

срібна, совка розкішна, совка сокиркова, пістрянка весела, ведмедиця велика, 

ведмедиця гера, ведмедиця-хазяйка, ведмедиця червоно крапкова, янус 

червононогий, акантоліда жовтоголова, ценоліда сітчаста, стериктифора 

шипшинова, срібла бальзамінова, макрофія тевтонська, мегариса рогохвостова, 

сколія-гігант, сколія степова, мегахіла округла, ксилокопа фіолетова (бджола-

тесляр фіолетовий), ксилокопа звичайна (бджола-тесляр звичайний), джміль 

моховий, джміль пахучий, джміль глинистий, джміль пластинчастозубий, 

джміль яскравий. 

Плазуни 

Мідянка. 

Птахи 

Шуліка рудий Змієїд, орел-карлик, підорлик великий, підорлик малий, 

балобан, боривітер степовий, кулик-сорока, пугач, сипуха, сорокопуд 

червоноголовий, кам’яний дрізд строкатий. 

Ссавці 

Нічниця ставкова, вечірниця мала, садовий вовчок, сліпак подільський, 

горностай, тхір степовий, борсук, видра річкова.  

 

Флора 

Плауноподібні 

Дифазіаструм сплюснутий, плаун річний, лікоподієла заплавна, гронянка 

півмісяцева, сальвінія плаваюча. 

Покритонасінні 

Сон чорніючий, береза низька, верба чорнична, верба старке, вовчі ягоди 

пахучі, росичка англійська, росичка середня, водяний горіх плаваючий, ліннея 

північна, шолудивник королівський, шейхцерія болотна,лілія лісова, цибуля 

ведмежа, підсніжник білосніжний, півники борові, булатка червона, язичок 

зелений, коральковець тричі надрізаний, зозулині черевички справжні, 

пальчатокорінник Фукса, пальчатокорінник м’ясочервоний, 
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пальчатокорінник бузиновий, пальчатокорінник Траунштейнера, коручка 

темно-червона, коручка чемерниковидна, коручка болотна, надбородник 

безлистий, билинець довгоногий, билинець найзапашніший, хамарбія болотна, 

жировик Лезеля, зозулині сльози яйцевидні, малаксіс однолистий, гніздівка 

звичайна, неотіанта каптуру вата, зозулинець блощичний, зозулинець 

шоломоносний, зозулинець салепів, зозулинець болотний, любка дволиста, 

любка зелено квіткова, ситник бульбастий, осока богемська, осока затінкова, 

ковила дніпровська, ковила волосиста. 

Мохоподібні 

Меезія тригранна. 

Водорості 

Стигонема вічку вата. 

Гриби 

Гелвела мохната, гриб-баран (спарасис кучерявий), клаваріадельф 

товкачиків, печериця Романьєзі, феолепіота золотиста, мухомор щетинистий. 

 

Характеристика захищеності основних водоносних горизонтів води 

питної якості 

Для господарчо-питного водопостачання м. Києва використовуються води 

сеноман-келовейського та байоського водоносних горизонтів. 

Відповідно висновку ПДРГП "Північгеологія": 

- сеноман-келовейський водоносний комплекс поширений повсюдно. У 

покрівлі залягають водотривкі мергельно-крейдові відклади верхньої крейди, 

глибина залягання водоносного горизонту змінюється від 66 до 175,3 м. 

- байоський водоносний горизонт має широке розповсюдження, у покрівлі 

залягають літологічно однорідна, відносно водотривка товща батських глин 

потужністю 52–54 м і глинисто-алевритові келовейські відклади потужністю 

40–60 м, глибина залягання покрівлі водоносного горизонту – 170÷315 метрів. 

Сеноман-келовейський комплекс оцінюється як умовно захищений від 

забруднення з поверхні землі. 
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Середньоюрський водоносний горизонт оцінюється як природно 

захищений від забруднення з поверхні землі. 

 

Клімат району помірно-континентальний. 

Кліматичні параметри (метеорологічні характеристики) за даними 

метеостанції Київ, які осереднені в ЦГО за 30-річний період спостережень. 

 

Таблиця 1.3.1 

Середня місцина і річна температура повітря, °С 

     Місяці     Рік 

I II III IV V VI VII  VIII  IX X XI XII  

-5.6 -4.2 0.7 8.7 15.2 18.2 19.3 18.6 13.9 8.1 2.1 -2.3 7.7 
 

 

Середня максимальна температура повітря найбільш жаркого 

місяця (липня) 24,5°С. Середня мінімальна температура повітря 

найбільш холодного місяця (січня) мінус 8,2 °С. 

 

Таблиця 1.3.2 

Абсолютний максимум і абсолютний мінімум температури 

повітря, °С 

Характе
ристика 

Місяці Рік 
І II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

Макс. 
тем-ра 11,1 17,3 22,4 30,2 33,1 36,2 39,4 39,3 33,6 28,0 23,2 14,7 39,4 

Рік 1991 1990 1968, 
1990 2012 1924 1946 1936 1946 1898 1888 1926 2008 1936 

Мін. 
тем-ра -32,9 -32,2 -27,0 -10,4 -2,4 2,4 5,8 2,9 -2,5 -17,8 -21,9 -30,0 -32,9 

Рік 1950 1929 1964 1931 1900 1930 1904 1948 1902 1920 1890 1895 1950 

 

Таблиця 1.3.3 

Середня місячна та річна швидкість вітру, м/с 

(Висота флюгера 10м, М-63-10м) 

     Місяці      Рік 
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І II III IV V VI VII VIII  IX X XI XII 

2,8 2,8 2,6 2,6 2,2 2,2 2,1 2,0 2,1 2,3 2,6 2,7 2,4 

 

Таблиця 1.3.4 

Максимальна швидкість вітру, м/с 

(ф - флюгер, а - анеморумбометр) 

Характе-
ристика 

Місяці 
Рік 

І II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

Шеид. 
вітру 

23а 20ф 24а >20ф >20ф 24а 23а >20ф 20а >20ф 23а 21а 24а 

Рік 1986 
1953, 
1978 

1983 1967 
1966, 
1970 

1989 1988 1966 
1964, 
1982 

1969, 
1971 

1981 1983 
1983, 
1989 

Дата 21 22, 25 12 18 29, 25 7 7 13 13, 8 28, 23 3 29 
12.III,  
7. VI 

 

Таблиця 1.3.5 

Середня місячна і річна кількість опадів (мм) з поправками 

на змочування 

Місяці Холод, 
період 

Теплий 
період Рік 

І II III IV V VI VII VIII  IX X XI XII 

8 46 39 49 53 73 88 69 47 35 51 52 236 414 650 
 

 

Таблиця 1.3.6 

Середня місячна і річна відносна вологість повітря, % 

Місяці 
Рік 

І II III IV V VI VII VIII ЇХ X XI XII 

83 81 77 67 64 68 70 71 74 78 85 86 75 
 

 

Швидкість вітру, повторюваністю 5%, становить 7-8 м/с . 

Коефіцієнт, що враховує вплив рельєфу місцевості на розсіювання 

домішок, визначається в кожному конкретному випадку самостійно. Якщо в 

радіусі 50 висот найвищої труби підприємства перепад відміток місцевості не 

перевищує 50 м на 1 км, то коефіцієнт рельєфу місцевості приймається рівним 
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1 (одиниці). В інших випадках поправка на рельєф встановлюється на основі 

картографічного матеріалу, що освітлює рельєф місцевості в радіусі 50 висот 

труб від джерела забруднення. 

Коефіцієнт атмосферної стратифікації для розміщених на Україні джерел 

забруднення, висотою менше 200 м в зоні від 50° пн.ш. до 52° пн.ш. -180, а 

південніше 50° пн.ш - 200. 

Таблиця 1.3.7 

Повторюваність напрямів вітру % 

Місяць Пн ПнС С ПдС Пд ПдЗ 3 ПнЗ Штиль 

Київська область 

Київ 

Січень 12.1 6.8 10.2 15.1 12.5 12.8 18.2 12.3 8.8 

Лютий 11.7 10.1 12.8 17.5 12.4 9.6 14.5 11.4 8.6 

Березень 9.8 11.1 12.9 16.5 15.0 10.5 14.7 9.5 12.3 

Квітень 15.8 12.2 10.5 15.2 12.8 8.9 12.9 11.7 10.7 

Травень 17.2 12.8 11.8 13.9 15.3 7.7 10.2 11.1 14.6 

Червень 19.4 11.1 6.3 9.9 11.4 10.8 16.9 14.2 15.1 

Липень 18.3 9.8 5.4 5.9 9.9 10.4 20.9 19.4 15.5 

Місяць Пн ПнС С ПдС Пд ПдЗ 3 ПнЗ Штиль 

Серпень 20.7 10.9 6.3 7.4 8.8 10.3 17.4 18.2 19.1 

Вересень 11.8 8.1 6.2 9.6 11.4 14.1 23.7 15.1 19.3 

Жовтень 9.7 5.3 6.5 12.6 15.8 14.8 20.8 14.5 14.8 

Листопад 7.4 5.7 8.4 15.9 15.6 14.9 21.4 10.7 9.5 

Грудень 9.8 5.9 7.8 14.0 14.5 12.9 21.0 14.1 7.4 

Рік 13.6 9.1 8.8 12.8 13.0 11.5 17.7 13.5 13.0 

 

Сонячна радіація: 

* пряма                     - 6410 Вт/м2 (загальна за добу); 

* розсіяна                 - 1502 Вт/м2 (загальна за добу); 

* радіаційний баланс  - 40 ккал/см2. 

 
 

1.4. Сучасний стан навколишнього природного середовища 

Стан атмосферного повітря 

Фонове забруднення формується викидами промисловості та 

автотранспорту міста. 
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Рівень фонового забруднення атмосферного повітря визначено за 

середньоміськими показниками і наведено у табл.1.4.1. 

 

Таблиця 1.4.1 

Фонові  концентрації забруднюючих речовин у атмосферному повітрі, 
мг/м3 

Речовини ГДК 

середньо- 

добова 

Клас 

небез- 

печн. 

Концентрації, мг/м3 

0-2 

будь- 

який 

швидкість вітру більше 2 м/сек. 

півн. східн. півд. західн. 

Пил (завислі 
речовини) 

0,15 3 0,1850 0,1850 0,1850 0,1850 0,1850 

Діоксид азоту 0,2 3 0,1830 0,1835 0,1836 0,1843 0,1834 

Діоксид сірки 0,05 3 0,0279 0,0279 0,0279 0,0279 0,0279 

Оксид вуглецю 5,0 4 2,8829 2,8329 2,7718 2,8265 2,8234 

 

Фізичні фактори впливу.  

Електромагнітне випромінювання. Територія детального плану частково 

знаходиться в межах охоронної зони повітряних ліній електропередачі ПЛ-

35 кВ з охоронною зоною 15 м від проекції крайнього фазового проводу. 

 

Шум. 

Територія, що планується під будівництво знаходиться поза зонами 

акустичного впливу ДП "Антонов" та МА "Київ" (Жуляни).  

Джерелом шуму є рух автомобільного транспорту вздовж Броварського 

проспекту.  

 

Планувальні обмеження. 

Земельна ділянка розташована поза охоронними зонами об’єктів 

природно-заповідного фонду та охоронюваного ландшафту. 

Район знаходиться в зоні регулювання висоти забудови із умов безпеки 

польотів МА "Київ" (Жуляни).  
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Санітарно-захисні зоні від: 

СТО – 50 м  (ДСП 173-96).  

Автокооператив «Радист» – 25 м (ДСП 173-96). 

ТОВ "ЕСКАДБУД" – 50 м (ДСП 173-96). Проектними рішеннями 

передбачено реструктуризацію території зі зміною функціонального 

призначення. 

ВАТ "СК Б ТС" – 50 м (ДСП 173-96). Проектними рішеннями передбачено 

реструктуризацію території зі зміною функціонального призначення. 

ТОВ "Євроліфт сервіс" – 50 м (ДСП 173-96). Проектними рішеннями 

передбачено реструктуризацію території зі зміною функціонального 

призначення. 

ТОВ "Профсталь" – 50 м (ДСП 173-96). Проектними рішеннями 

передбачено реструктуризацію території зі зміною функціонального 

призначення. 

Приватне підприємство "Арден" – 50 м (ДСП 173-96). Проектними 

рішеннями передбачено реструктуризацію території зі зміною 

функціонального призначення. 

ВАТ "Рембудзв'язок" – 50 м (ДСП 173-96). Проектними рішеннями 

передбачено реструктуризацію території зі зміною функціонального 

призначення. 

ТОВ "МЗС-ПРОЕКТ" – 50 м (ДСП 173-96).  

АЗС – 50 м (ДСП 173-96).  

Биківнянське кладовище – 300 м (ДСП 173-96). 

Очисні споруди дощової каналізації (проект) – 25 м (розмір санітарно-

захисної зони буде уточнено на наступних стадіях проектування після 

визначення типу та технології очисних споруд та за рахунок здійснення 

спеціалізованої проектної документації). 

Гаражі боксового типу на 97 м/місць (проект) – 25 м (ДСП 173-96). 

Гаражі боксового типу на 48 м/місць (проект) – 15 м (ДСП 173-96). 

Багаторівневий паркінг (проект) – 50 м (ДСП 173-96). 
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Теплопостачання нового житлового багатоповерхового будівництва 

пропонується здійснювати за рахунок встановлення власних джерел 

теплопостачання - модульних (дахових, блочних) котелень або з улаштуванням 

поквартирної системами теплопостачання.  

Кількість джерел теплопостачання, місця їх розміщення, вибір основного 

обладнання уточнюється на подальших стадіях проектування із залученням 

спеціалізованих проектних організацій.  

Розміри санітарно-захисних зон та висоти димових труб визначаються на 

подальших стадіях проектування у відповідності з методикою розрахунку 

концентрацій розсіювання в атмосфері шкідливих речовин, а також 

підтверджуються розрахунками по захисту від шуму територій житлової 

забудови, приміщень житлових та громадських будівель. 

Проектування забудови виконується на території як вільній від 

планувальних обмежень, так із урахуванням обмежень від об’єктів, що існують 

та проектуються на перспективу. 

 

Висновки. За санітарно-гігієнічними параметрами стану навколишнього 

природного середовища та за нормами санітарних правил планування і 

забудови територій ділянка в межах детального плану території селища Биківня 

в Деснянському районі м. Києва придатна для комплексної забудови з 

об’єктами житлового, громадського, адміністративного призначення, об’єктами 

соціальної інфраструктури та паркінгами. Розміщення житлово-громадських 

об'єктів на територіях підприємств та комунально-складських об’єктів, 

намічених для реструктуризації виробництва можливе лише після здійснення 

оздоровчих заходів, що забезпечать нормативну якість середовища, 

підтверджену відповідними дослідженнями. 
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2.  ПРОЕКТНІ ПРОПОЗИЦІЇ 

 

2.1. Розподіл території за функціональним використанням 

Відповідно до проекту Генерального плану міста Києва територія ДПТ за 

функціональним призначенням відноситься до:  

− житлової багатоквартирної забудови; 

− житлової  садибної забудови (садибної і блокованої); 

− громадської забудови; 

− комунально-складської та інженерного обладнання;  

Проектними рішеннями значна частина виробничих і комунально-

складських територій та вільних від забудови територій змінює своє 

функціональне призначення на території садибної житлової, середньо- та 

малоповерхової і багатоповерхової житлової забудови, а також громадської 

забудови. Зазначені рішення відповідають інвестиційним намірам. 

Черговість забудови території ДПТ розподіляється на два етапи: 

- перший етап реалізація проектних рішень розрахований на 5 років; 

- другий етап – на 20 років. 

Черговість забудови території І етапу будівництва новими кварталами 

залежить від прийняття конкретних рішень щодо можливості та строків ліквідації, 

викупу території існуючих підприємств, інвестиційної привабливості, а також 

вирішення майново-правових питань і погодження проектних рішень 

громадськістю. 

Черговість забудови території ІІ етапу та реалізація будівництва новими 

житловими кварталами з громадським центром освітніми закладами, 

перспективною вуличною мережею напряму залежатиме від інвестиційної 

складової та економічної ситуації в країні, а також вищезазначених чинників. 
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Території житлової та громадської забудови 

 

В селищі Биківня розташовані квартали існуючої садибної житлової 

забудови загальною площею 37,2 га. Багатоквартирна забудова розміщена по 

вул. Кисловодській, 40 і 42 ( панельні 9-поверхові багатоквартирні будинки), 

по Броварському проспекту 89, 89а, 93, по вул. Радистів, 47, 49, 38, 40, 42, 44, 

46, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 59 (мало- та  середньоповерхова забудова). 

Загальна площа існуючої багатоквартирної забудови складає 10,2 га. 

На перспективу запроектовано 230 садибних ділянок і 77 ділянок 

блокованої житлової забудови. На І етап передбачається надання ділянок для 

індивідуального житлового будівництва пільговим категоріям громадян, 

зокрема, першочергово: членам родин загиблих учасників АТО та Героїв 

Небесної Сотні, воїнам афганцям, учасникам Параолімпійських ігор, 

загальною кількістю 226 земельних ділянок (180 ділянок для садибної 

забудови і 46 для блокованої забудови по 0,05 га (або 23 ділянки по 0,1 га). 

На етап 20 років передбачається будівництво багатоквартирної житлової 

забудови поверховістю 4-5 поверхів (№ за експлікацією № 5, 6, 7, 8, 9.1, 9.2, 

10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23) на ділянках, які будуть 

звільнені від виробничо-комунально-складських підприємств, а також 

поетапна заміна ветхого існуючого багатоквартирного житлового фонду 

вздовж вул. Радистів. Існуючий 3-х поверховий будинок за адресою 

вул. Радистів, 49 (№9.1за експл. ) підлягає реконструкції на етап 20 років 

(знесення і будівництво 5-ти поверхового будинку). Будинок по 

вул. Радистів, 47 підлягає реконструкції та ремонту. 

 На даний час будується житловий комплекс «Лісова казка», що 

потрапляє до І етапу будівництва. В перших двох поверхах комплексу 

передбачається розміщення закладів соціально-побутового та комерційного 

призначення. Загальна поверховість комплексу становить 10-11 поверхів.   

(номери будинків за експл.№ 1-2). Забудова кварталу, що обмежений 

вул. Радистів, Проектна 2 та пров. Радистів, складається з житлової 

(перспективної та існуючої) забудови, громадської, комунально-скдадської та 
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об’єктів транспорту. Наразі ведеться будівництво двох будинків: один з яких 

один 13-ти секційний, інший – 2-х секційний, поверховість житлової частини 

складає 10-11 поверхів з вбудованими приміщеннями соціально-побутової 

сфери. Також передбачається будівництво двох 5-поверхових житлових 

будинків точкового типу (номери будинків за експ. № 3, № 4). В першому 

поверсі та в прибудові будинку № 3 передбачаються заклади торгівельно-

побутового обслуговування. Також на перший етап будівництва 

передбачається побудувати два дитячих дошкільних заклади (№ 26, 27 за 

експ.) на 117 та 250 місць, виконати реконструкцію існуючого дитячого 

дошкільного закладу № 175 (№ 2 за експл.) 150 місць, добудувати існуючу 

спеціалізовану школу № 23 (№ 1 за експл.) збільшивши місткість до 640 

місць. Передбачено будівництво окремо розташованого закладу 

громадського харчування (№ 35 за експл.).   

Існуюча громадська забудова представлена магазином продовольчих 

товарів «Фора» та будівельним гіпермаркетом «ЛЕРУА МЕРЛЕН» вздовж 

Броварського проспекту. В селищі Биківня розташовується поштове 

відділення № 89, філія ощадбанку, школа № 23, дитячий дошкільний заклад 

№ 175, культова споруда, амбулаторія сімейної медицини. 

Пропонується будівництво загальноосвітньої школи на 22 класи (№ 28 за 

експл.). У складі перспективної громадської забудови пропонується 

розміщення: поліклініки з підстанцією невідкладної допомоги (№ 36), центру 

побутового обслуговування (№ 30), фітнес клубу (№ 37) поштового 

відділення (№ 32), відділення ощадбанку (№ 34), аптека (№ 41), магазин 

продовольчих і непродовольчих товарів (№ 31,38), центр дитячої творчості та 

дозвілля (№ 29), багатоповерховий комбінований паркінг (№ 39), гаражі 

боксового типу на 97 м/місць (№ 52), гаражі боксового типу на 48 м/місць 

(№ 53). Також на етап 5 років передбачається будівництво Центру дозвілля та 

реабілітації учасників АТО (№ 33 за експл.) і добудова пожежного депо. 

Зона закладів обслуговування. Згідно з проектом забудови на І етап, ця 

зона формується частково в стилобатах житлових будинків, які передбачені 

на цей етап вздовж вулиць Радистів  і представлена закладами повсякденного 
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обслуговування: аптеками, магазинами, кафе, закладами побутового 

обслуговування, офісними приміщеннями, тощо, а в середині кварталів 

доповнюється новими дитячими дошкільними закладами, середньою школою 

і дитячим дошкільним закладом, що підлягають реконструкції, та центром 

дозвілля та реабілітації учасників АТО.  

На ІІ етап Детальний план передбачає розміщення громадського центру 

який складається з кількох окремо розташованих будівель, де передбачається 

розмістити:  магазини продовольчих і непродовольчих товарів (№ 31,38 за 

експл.), центральна аптека (№41 за експл.) відділення ощадбанку (№ 34 за 

експл.), відділення зв’язку (№32 за експл.), центр побутового обслуговування 

(№ 30 за експл.), фітнес клуб (№37 за експл.), поліклініка з підстанцією 

невідкладної допомоги (№36 за експл.),  кінотеатр (№42 за експл.) . 

Передбачається реконструкція існуючої та будівництво нової вулично-

дорожньої мережі. 

 

Озеленені території кварталів відносяться до зелених насаджень 

обмеженого користування і формуються з озеленених прибудинкових 

територій житлової забудови, територій дитячих дошкільних закладів та 

загальноосвітніх середніх шкіл. В зоні зелених насаджень прибудинкових 

територій розміщуються спортивні та дитячі ігрові майданчики, майданчики 

для відпочинку. Для їх благоустрою передбачається використовувати малі 

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

Озеленені території спеціального призначення складаються з озеленених 

територій вздовж проїжджих частин, навколо автостоянок, гаражів, в санітарно-

захисних зонах від комунальних, інженерно-транспортних об’єктів та 

кладовища. 

Зона зелених насаджень загального користування. Зона озеленених 

територій загального користування формується за рахунок зелених 

насаджень основних пішохідних шляхів до основних об'єктів тяжіння – 

зупинок пасажирського транспорту, дитячих дошкільних закладів, середніх 

загальноосвітніх шкіл, громадського центру, а також перспективного парку 



    33 

“Героїв України” (№ 50 за експл), який примикає до перспективної 

багатоквартирної забудови і відокремлює Биківню-1,2,3 від забудови вздовж 

існуючої вулиці Радистів до перспективного громадського центру. 

Вищезазначений парк “Героїв України”, розташовано між 

вул. Бобринецькою, та Проектною 2.  Передбачається створення скверу біля 

Центру реабілітації воїнів АТО.  В районі перспективної школи на 28 класів 

(№28 за експл.) передбачається «Проектний парк» (№ 51 за експл.).  

Озеленені території запроектовані як єдина безперервна система, що включає 

внутрішньо-квартальні (дворові) простори, «Проектний парк» (біля школи) 

об’єднані озелененими вулицями та пішохідними еспланадами, алеями, 

скверами що розташовані в напрямку основного парку “Героїв України”, 

зелених зон Дарницького лісопаркового господарства. 

 

Громадській центр  

В північній частині території ДПТ в межах вулиць: Ушицька, Проектна-

9,11  пропонується розмістити: кінотеатр, боулінг,  поліклініку з підстанцією 

невідкладної допомоги, аптеку, магазини продовольчих і непродовольчих 

товарів, фітнес клуб, центр побутового обслуговування, та інш. В складі 

громадського центру  розташовано комбінований багаторівневий паркінг (до 

300 м/місць) та відкриті автостоянки.  

Передбачається, що ГЦ буде використовуватися і мешканцями прилеглих 

житлових існуючих і перспективних кварталів, так як в його складі 

передбачено кінотеатр і приміщення для дитячого відпочинку тощо, тобто, всі 

елементи сімейного відпочинку.  

 

Зона інженерної інфраструктури 

В цій зоні передбачається розміщення інженерних об’єктів, необхідних 

для обслуговування кварталів та селища в цілому. 
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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; 

− 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 –

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

охоронних зон та інших зон обмеженого використання земель, червоними 

лініями, межами основних землеволодінь і землекористувань. 
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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. 

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 об'єкти, споруди та комунікації, що забезпечують 

реалізацію переважних та допустимих видів використання території (електро-, 

водо-, газо- забезпечення, 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 

малоповерхової та багатоповерхової житлової забудови, громадської забудови, 

виробничого призначення, проїздів, житлових, районних вулиць (у червоних 

лініях). 
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Зона багатоквартирної житлової забудови  та громадської забудови 
 

Дозволені основні види використання та будівництва: 

− багатоповерхові, малоповерхові (багатоквартирні) житлові будинки, 

окремо розташовані або зблоковані (відповідно до розробленої містобудівної 

документації); 

− житлові будинки з апартаментами і квартирами у верхніх поверхах і 

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 (парковки, паркінги комбіновані), 

напівпідземні гаражі, багатоповерхові наземні гаражі; 

− вбудовані в житлові будинки паркінги та інші об'єкти обслуговування; 

− житлово-експлуатаційні і аварійно-диспетчерські служби; 

− об'єкти пожежної охорони; 
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− 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 міліції; 

− майданчики для вигулу тварин;  

− громадські туалети. 

 

Громадська зона  

Дозволені основні 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. 
 

Супутні переважним видам: 

− автостоянки для зберігання автомобілів, підземні/наземні паркінги при 

громадських будівлях; 

− комерційні підземні/надземні гаражі; 

− багатоповерхові комбіновані паркінги; 
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− 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; 

− 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; 
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− 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. 

 

Зона міських вулиць (у червоних лініях): 

Дозволені основні 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; 
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− 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. 

 

 

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 Відповідно до висновків Державного підприємства 
повітряного руху України. 

2 Максимально допустимий відсоток 
забудови території 

35-40 % 

3 Максимально допустима щільність 
населення в кварталах (мікрорайонах) 
 

450-550 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 - не менше 3 м, громадських – не 
регламентується.  

5 Планувальні обмеження (зони 
охорони пам’яток культурної 
спадщини, зони ландшафту, що 
охороняються, санітарно-захисні та 
інші планувальні (охоронювані) 
зони) 

Ділянки знаходяться в межах у тому числі: зони дії 
обмежень транспортних магістралей, виробничих,  
комунально-складських об’єктів,охоронна зона 
хвойного лісу, значна частина території потрапляє 
до зони прояву ґрунтових вод. Виконати заходи 
щодо зменшення впливу, житлової забудови на 
оточуючий лісовий масив шляхом дотримання 
відстаней між лісом та будинками. Ліквідації 
зменшення СЗЗ від існуючих комунально-складних 
зон. Виконати заходи по зменшенню впливу прояву 
ґрунтових вод. 
 

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 норм та побутових 

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, формування бульварів, алей, 
влаштування парку та 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, загальноосвітніх 
середніх шкіл, центру обслуговування 
мікрорайонного рівня та громадського центру 
районного значення, а також парків «Героїв 
України», та «Проектний парк» При проектуванні 
слід забезпечити можливість проїзду пожежних 
машин.  

11 Вимоги щодо забезпечення 
необхідною кількістю місць 
зберігання транспорту 

Паркування для автомобілів передбачене в 
цокольних поверхах житлових будинків, підземних 
та наземних паркінгах та на гостьових стоянках, а 
також у багатоповерхових паркінгах окремо 
розташованих  

12 Вимоги щодо охорони культурної 
спадщини 

Територія проектування не потрапляє в межі 
історичних ареалів, впливу об’єктів культурної 
спадщини, в зв’язку з чим, вимоги щодо охорони 
культурної спадщини відсутні  

 

Таблиця 2.3.2 
№ 
п/п 

Громадський центр 
1 2 3 

1 Гранично допустима висота будівель Відповідно до висновків Державного підприємства 
повітряного руху України. 

2 Максимально допустимий відсоток 
забудови території 

Відповідно до Державних будівельних норм по 
видах забудови 

3 Максимально допустима щільність 
населення в кварталах (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 планувальні 
(охоронювані) зони) 

Ділянки знаходяться в межах у тому числі: зони дії 
обмежень транспортних магістралей, виробничих,  
комунально-складських об’єктів,охоронна зона 
хвойного лісу, значна частина території потрапляє 
до зони прояву ґрунтових вод. Виконати заходи 
щодо зменшення впливу, житлової забудови на 
оточуючий лісовий масив шляхом дотримання 
відстаней між лісом та будинками. Ліквідації 
зменшення СЗЗ від існуючих комунально-складних 
зон. Виконати заходи по зменшенню впливу прояву 
ґрунтових вод. 

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. 
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№ 
п/п 

Громадський центр 
1 2 3 

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 паркінгах та на гостьових стоянках 

 

№ 
п/п Виробнича зона 

1 2 3 

1 Гранично допустима висота будівель Згідно генерального плану промислового 
підприємства 

2 Максимально допустимий відсоток 
забудови земельної ділянки 

Згідно генерального плану промислового 
підприємства 

3 Максимально допустима щільність 
забудови земельної ділянки  

Згідно генерального плану промислового 
підприємства 

4 Відстані від об`єкта, який проектується, 
до меж червоних ліній,м 

Згідно ДБН 360-92** п. 3.32.  
Відступ від червоних ліній магістральних вулиць не 
менше 6 м, житлових - не менше 3 м 

5 Планувальні обмеження (зони 
охорони пам`яток культурної 
спадщини, зони охоронюваного 
ландшафту, межі історичних ареалів, 
прибережні захисні смуги, санітарно-
захисні смуги та інші охоронювані 
зони) 

Згідно ДБН 360-92**, розділ 11, Історико-
архітектурного опорного плану, Державних 
санітарних правил планування та забудови 
населених пунктів (затверджено Наказом 
Міністерства охорони здоров’я Україна від 
19 червня 1996 року №173), затвердженої 
містобудівної документації 

6 Мінімально допустимі відстані від 
об`єктів, які проектуються, до 
існуючих  будинків та споруд  

Згідно ДБН 360-92** 
дод. 3.1 

7 Охоронювані зони 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»  

9 Вимоги щодо благоустрою  Згідно Закону України про благоустрій населених 
пунктів. Ст. 22,24 
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10 Забезпечення умов транспортно-
пішохідного зв`язку  

Згідно ДБН 360-92** розділ 7  

11 Вимоги щодо забезпечення 
необхідною кількістю місць 
зберігання автотранспорту 

Згідно ДБН 360-92** розділ 7 та зміна № 4 
від21.06.2011 № 67  

12 Вимоги щодо охорони культурної 
спадщини 

Згідно ДБН 360-92**, розділ 11, затвердженого 
історико-архітектурного опорного плану 

2.4. Оцінка впливу на навколишнє природне середовище. Заходи щодо 

забезпечення нормативного стану навколишнього природного 

середовища та екологічної безпеки 

Забезпечення на сельбищній території акустичного режиму, що 

відповідає гігієнічним нормативам, повинно здійснюватись шляхом 

застосування містобудівних, будівельних та конструктивних рішень, 

адміністративно-організаційних заходів. При проектуванні системи вулично-

дорожньої і транспортної мережі населеного пункту перевага повинна 

надаватись варіантам, які знижують загальну площу зони акустичного 

дискомфорту і враховують щільність населення, яке проживає на ній зараз і на 

перспективу.  

Для захисту від акустичного забруднення вздовж дорожньо-вуличної 

мережі: дотримання вимог щодо плану червоних ліній з застосуванням 

шумоізоляційних матеріалів для фасадної частини будинків та внутрішньої 

планувальної організації житлових приміщень (спальні кімнати з виходом у 

дворовий простір), громадських будівель, застосування шумоізоляційних 

склопакетів у оздобленні віконних отворів, створення озеленення вздовж 

вулиць, будівництво шумозахисних екранів на ділянках безпосереднього 

примикання забудови до Броварського проспекту.  

Житлову забудову, дитячі дошкільні заклади, школи, заклади охорони 

здоров'я потрібно розташовувати в зоні, що найбільш віддалена від джерел 

акустичного забруднення.  

Для зниження рівня забруднення атмосферного повітря від 

автомобільного транспорту необхідна раціональна організації системи 

дорожнього руху. 

Організація відведення дощових та талих вод у систему дощової 
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каналізації з будівництвом очисних споруд на випуску у Дарницький 

меліоканал. 

Влаштування твердого асфальтобетонного покриття 

внутрішньоквартальних проїздів забезпечить захист грунту від забруднення 

поверхневим стоком. 

На ділянках, де можливий прояв підтоплення, даним розділом 

пропонується виконати ряд заходів по захисту від підтоплення, а саме: 

- проводити регулярно поточний та капітальний ремонт водонесучих 

комунікацій, з метою попередження витікання води з труб у ґрунт; 

- розчистити русло Дарницького меліоративного каналу від побутового та 

будівельного сміття, від мулу і наносів, від вологолюбивої рослинності, 

провести поглиблення та розширення, закріпити відкоси; 

- під нове будівництво будинків і споруд необхідно влаштувати 

горизонтальний закритий трубчастий дренаж (труби з двошаровою обсипкою - 

пісок та щебінь), матеріал і конструкція яких вирішується на послідуючих 

стадіях проектування. Відведення дренажних вод, як умовно чистих, виконати в 

найближчий існуючий або проектний колектор дощової каналізації; 

- на ділянках садибної забудови рекомендується виконати місцеву 

підсипку під будівлі і споруди та влаштування кільцевого дренажу.  

Розміщення житлово-громадських об'єктів на територіях підприємств та 

комунально-складських об’єктів, намічених для реструктуризації виробництва 

можливе лише після здійснення оздоровчих заходів, що забезпечать 

нормативну якість середовища, підтверджену відповідними дослідженнями. 

Необхідно провести на наступних етапах проектування дослідження 

впливу реалізації детального плану на флору, фауну лісів, що знаходяться на 

ділянці проектування. Передбачити можливість вертикального та дахового 

озеленення. 

Детальним планом території пропонується ділянку обмежену вулицями 

Бобринецькою та Проектною-2, перевести до зони зелених насаджень 

загального користування створивши парк «Героїв України». 
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Територія буде забезпечена централізованою планово-регулярною 

санітарною очисткою із запровадженням системи роздільного збирання 

відходів та своєчасного їх видалення (див. “Санітарна очистка”); 

 

2.5. Санітарна очистка території 

Відповідно до «Норм надання послуг з вивезення побутових відходів у 

місті Києві на 2013 – 2017 роки», затверджених розпорядженням виконавчого 

органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 

29.12.2012 р. № 2416 обсяг сміття, що накопичуватиметься під час експлуатації 

приміщення для культурно-масової роботи з населенням, дозвілля та 

аматорської діяльності, клуби, кінотеатри становить 74,8 кг/добу та 27,43 т/рік, 

в офісах становить 99,5 кг/добу та 24,85 т/рік, в закладах громадського 

харчування – 388,8 кг/добу та 141,91 т/рік, в амбулаторії та кабінеті сімейного 

лікаря – 71,5 кг/добу та 17,84 т/рік, в підприємствах побутового 

обслуговування – 101,6 кг/добу та 30,52 т/рік, в дитячих садках – 243,5 кг/добу 

та 60,91 т/рік, в школах – 191,9 кг/добу та 47,54 т/рік, підприємства 

продовольчої торгівлі – 833,3 кг/добу та 250 т/рік, підприємства 

непродовольчої торгівлі – 511,5 кг/добу та 153,46 т/рік. 

Розрахункова чисельність населення багатоквартирних житлових 

будинків, що проектуються складає – 7075 чоловік, садибної та блокованої 

забудови – 793 чоловік. Система сміттєвидалення планово - подвірна. У 

дворовому просторі, на господарських майданчиках, передбачається місце для 

контейнеру ТПВ та великогабаритного сміття.  

Розрахунковий обсяг сміття з багатоквартирних житлових будинків 

становить – 7273,1 кг/добу та 2649,02 т/рік, для садибної та блокованої 

забудови – 1126,9 кг/добу та 411,66 т/рік. 

Загальний розрахунковий обсяг сміття складає 10916,5 кг/добу та 

3815,15 т/рік.  

Місця для вивезення та утилізації відходів визначаються Управлінням 

екології та охорони природних ресурсів Департаменту міського благоустрою та 
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збереження природного середовища КМДА. 

Крім ТПВ будуть накопичуватись люмінесцентні лампи, які будуть 

застосовуватись для освітлення вбудовано-прибудованих приміщень, 

коридорів та у приміщеннях паркінгів. Відпрацьовані лампи повинні 

накопичуватись у технічному приміщенні з подальшим їх вивезенням для 

знешкодження та переробки у місця, визначені Управлінням екології та 

охорони природних ресурсів Департаменту міського благоустрою та 

збереження природного середовища КМДА згідно до отриманих лімітів. 
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3. ЖИТЛОВИЙ ФОНД ТА РОЗСЕЛЕННЯ НАСЕЛЕННЯ 

 
3.1. Існуючий житловий фонд та розселення  

 
Існуючий житловий фонд в межах ДПТ представлений переважно 

садибною забудовою, яка займає 37,2 га та нараховує 348 садибних житлових 

будинків загальною площею близько 41899,2 м2. 

Багатоквартирний житловий фонд представлений переважно 

двоповерховими будинками 50-60 років забудови, що потребує комплексної 

реконструкції. Загальна площа квартир становить 26,5 тис.м2.  

Чисельність мешканців, що проживають в багатоквартирній забудові, 

прийнята за даними Деснянської районної адміністрації м. Києва і становить 

1,3 тис. осіб., середня житлова забезпеченість - 11 м2 на мешканця. 

Нижче, в таблицях 3.1.1, 3.1.2, наведені дані про існуючий житловий фонд 

та розселення кварталу існуючої багатоповерхової забудови. 

Таблиця 3.1.1 
Житловий фонд та кількості квартир існуючої багатоповерхової забудови 

№ за 
експл. 

Повер 
ховість 

Загальна 
площа 
квартир, 

 кв.м 

Кількість квартир Загальна площа 
вбудованих 
нежитлових 

приміщень, (кв.м) 
1-кімн  2-кімн 3-кімн 4-кімн Всього 

1 2 3 4 5 6 7 8 10 

1 2 453,70 4 10 2   16   
2 2 427,60 4 4 2 2 12   
3 5 1661,90 8 10 20 10 48 113,9 
4 2 429,40 6 8 1   15   
5 3 999,60 6 23 7   36   
6 2 430,50 4 3 4 1 12   
7 2 468,00 3 3 1 4 11   
8 2 403,50 8 8     16   

9 2 459,40 1 7 3 1 12   
10 1 125,30       2 2   
11 2 403,30 8 8     16   
12 1 73,50   1   1 2   
13 1 74,00     2   2   

14 2 254,90   6 2   8   
15 2 262,30   6 2  8   

16 1 69,60    2  2   
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№ за 
експл. 

Повер 
ховість 

Загальна 
площа 
квартир, 

 кв.м 

Кількість квартир Загальна площа 
вбудованих 
нежитлових 

приміщень, (кв.м) 
1-кімн  2-кімн 3-кімн 4-кімн Всього 

1 2 3 4 5 6 7 8 10 

17 2 256,32   4 1 2 7   

18 1 86,70    1 1 2   

19 1 81,50   1 1 1    3  

20 2 261,70  6 2  8  

21 2 276,70  5 3  8  

22 1 140,50    2 2  

23 9 2 597,52  35 35 1 71 10,0 

24 9 2600,75  35 35 1 71 8,0 

25 5 1144,00        5 20 10  35  

Разом  14442,19 58 203 136 28   425 1097 
 

В існуючих житлових будинках розміщені вбудовані приміщення для 
побутового обслуговування населення загальною площею 1097,0 кв. м.  

 
Таблиця 3.1.2 

Показники житлового фонду та чисельності населення існуючої 

багатоповерхової забудови 

№ за 
експл. 

Адреса Повер-
ховість 

Загальна 
площа 
будинку, 
кв. м 

Будівель-
ний об’єм 
будинку, 
куб. м 

Загальна 
площа 
квартир, 
кв.м 

К-ть 
квартир 

Чисель

ність 
населен

ня, осіб. 
1 2 3 5 6 7 8 9 

1 вул. Радистів,44  2 719,99 2610 453,70 32 32 

2 вул. Радистів,46 2 732,40 3103 427,60 28 28 

3 вул. Радистів,47  5 3016,13 13611 1661,90 141 141 

4 вул. Радистів,48  2 748,82 3164 429,40 37 37 

5 вул. Радистів,49  3 1831,86 6297 999,60 94 94 

6 вул. Радистів,50  2 734,98 3049 430,50 40 40 

7 вул. Радистів,51  2 734,16 3122 468,00 46 46 

8 вул. Радистів,53  2 712,78 3079 403,50 36 36 

9 вул. Радистів,55 2 715,88 3099 459,40 32 32 

10 вул. Радистів,56  1 215,30 867 125,30 5 5 

11 вул. Радистів,57  2 721,88 3088 403,30 37 37 

12 вул. Радистів,58  1 127,40 555 73,50 8 8 

13 вул. Радистів,59  1 149,80 623 74,00 12 12 

14 вул. Радистів,60  2 454,88 1729 254,90 9 9 

15 вул. Радистів,62  2 457,66 1729 262,30 31 31 

16 вул. Радистів,63  1 126,20 500 69,60 5 5 
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№ за 
експл. 

Адреса Повер-
ховість 

Загальна 
площа 
будинку, 
кв. м 

Будівель-
ний об’єм 
будинку, 
куб. м 

Загальна 
площа 
квартир, 
кв.м 

К-ть 
квартир 

Чисель

ність 
населен

ня, осіб. 
1 2 3 5 6 7 8 9 

17 вул. Радистів,64  2 445,99 2278 256,32 17 17 

18 вул. Радистів,65  1 149,20 566 86,70 6 6 

19 вул. Радистів,66  1 148,80 467 81,50 3 7 

20 вул. Радистів,67  2 456,15 1717 261,70 8 25 

21 вул. Радистів, 69  2 483,03 1742 276,70 8 28 

22 вул. Радистів, 71  1 247,90 2357 140,50 2 8 

23 вул. Путивльська,40 9 4 826,86 16568 2 597,52 71 264 

24 вул. Путивльська,42 9 4828,73 16568 2600,75 71 241 

25 вул. Броварський,89  5 2689,10 10762 1144,00 35 114 

  Всього   26 475,88 103250,00 14 442,19 425 1 303 

 

 

3.2. Перспективний житловий фонд та розселення 

Проектом детального плану території планується збільшення площі 

садибної забудови на 230 ділянок, серед яких відповідно до Рішення  Київської 

міської ради від 28.05.2015 №570/1434, будуть виділені земельні ділянки для 

передачі у власність громадянам – членам сімей загиблих (померлих) киян – 

учасників антитерористичної операції, громадянам – членам сімей загиблих 

(померлих) киян – героїв небесної сотні, громадянам – членам київської спілки 

ветеранів Афганістану для будівництва та обслуговування жилих будинків, 

господарських будівель та споруд. Крім того планується виділити 77 ділянок 

під зблоковану забудову. 

Розміщення в нових кварталах житлової багатоквартирної забудови 

23 нових секційних житлових будинків (4-5 поверхів) та двох точкових 

будинків (5 поверхів) загальною площею квартир 278,0 тис. м2.  

Детальні показники перспективного житлового фонду та розселення 

населення в таблицях наведені в таблицях 3.2.1., 3.2.2. 
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Таблиця 3.2.1 

 
 

Зведені показники перспективного житлового фонду в межах детального плану території с. Биківня 
 

тип 
забудо

ви 

Існуючий стан Вибуття житлового 
фонду 

на період 20 років 

Нове будівництво Всього по розрахунковим етапам 

З
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н
а
 п
л
о
щ
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.,м

2  
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о
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ів

),
 ш

т
 

З
а
г
а
л
ь
н
а
 п
л
о
щ
а
 

б
у
д
.,м

2  

Ж
и
т
л
о
в
а
 

п
л
о
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Етап 5 років Етап 20 років Етап 5 років        Етап 20 років 
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 26475,8 4422,2 25 11115,06 6438,02 200 82172,50 54083,60 762 180380,50 144304,40 2061 108648,30 68505,79 1187 277913,74 206372,17 3048 

С
а
д
и
б
н
а
, 

зб
л
о
к
о
в
а
н
а
 

за
б
у
д
о
в
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41899,2 _ 348 _ _ _ 33840 _ 282 3000 _ 25  _ 630 78739,2 _ 655 
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Таблиця 3.2.2 

Показники перспективного житлового фонду та чисельності населення кварталу, що проектується 

№
 б
у
д
и
н
к
у
 з
а
 

ек
сп

л
ік

. 

П
о
в
ер
х
о
в
іс
т
ь
 

Площа 
забудови, 
кв. м 

Загальна 
площа 

будівлі, кв. 
м 

Загальна 
площа 

квартир, 
кв. м 

Будівельний 
об'єм 

будівлі, 
куб.м 

      Кількість квартир, шт. 

Чисельність 
населення, 

чол. 

Загальна 
площа 

вбудовано- 
прибудован

приміщень 
кв.м 

1-
кімн. 

2-
кімн. 

3-
кімн. Всього 

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

1 10-11 6433,00 67659,00 43834,00 25704,00 313 188 125 626 1405 12866,0 

2 11 851,00 9361,00 6127,20 28083,00 44 26 17 87 226 1702,0 

3 5 495,00 2475,00 1980,00 7425,00 14 8 6 28 73  

4 5 535,50 2677,50 2142,00 8033,00 8 6 6 20 52  

5 5 1147,00 5735,50 4588,40 17206,50 39 13 13 66 169  

      6 5 1377,70 6888,50 5510,80 20665,50 47 16 16 79 203  

7 5 3961,40 19807,00 15845,60 59421,00 136 45 45 226 584  

8 5 2276,50 11382,50 9106,00 34147,50 78 26 26 130 336  

9 5 651,00 3255,00 2604,00 9765,00 22 7 7 37 96  

10 5 871,80 4359,00 3487,20 13077,00 30 10 10 50 129  

11 5 3960,00 19800,00 15840,00 59400,00 136 45 45 226 584  

12 5 1919,00 9595,00 7676,00 28785,00 66 22 22 110 283 663,5 
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№
 б
у
д
и
н
к
у
 з
а
 

ек
сп

л
ік

. 

П
о
в
ер

х
о
в
іс
т
ь
 

Площа 
забудови, 
кв. м 

Загальна 
площа 

будівлі, кв. 
м 

Загальна 
площа 

квартир, 
кв. м 

Будівельний 
об'єм 

будівлі, 
куб.м 

      Кількість квартир, шт. 

Чисельність 
населення, 

чол. 

Загальна 
площа 

вбудовано- 
прибудован

приміщень 
кв.м 

1-
кімн. 

2-
кімн. 

3-
кімн. Всього 

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

13 5 1919,00 9595,00 7676,00 28785,00 66 22 22 110 283 331,8 

14 5 690,60 3453,00 2762,40 10359,00 24 8 8 39 102 1038,7 

15 5 1673,00 8365,00 6692,00 25095,00 57 19 19 96 247  

16 5 855,00 4275,00 3420,00 12825,00 29 10 10 49 126 240,0 

17 4-5 2817,00 13666,00 10932,80 40998,00 94 31 31 156 403  

18 4-5 3239,00 15776,00 12620,8 47328,00 108 36 36 180 465  

19 5 1300,00 6500,00 5200,00 19500,00 45 15 15 74 192 369,0 

20 5 1140,00 5700,00 4560,00 17100,00 39 13 13 65 168 548,8 

21 4-5 
1626,00 

 
7730,00 6184,00 23190,00 53 18 18 88 228  

22 4-5 2578,40 12249,00 9799,20    36747,00 84 28 28 140 361  
23 4-5 2578,40 12249,00 9799,20 36747,00 84 28 28 140 361  

Разом  44902,60 259875,50 198388,00 605280,00 1616 641 567 2823 7074  
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В межах кварталів існуючої багатоповерхової забудови розпочато 

будівництво нового житлового комплексу «Лісова казка» висотою 10-11 поверхів. 

Проектом, який було виконано на замовлення ТОВ «Комфортлайф-2000», 

передбачається будівництво двох багатосекційних житлових будинків загальною 

площею 77 020,0 м.кв.,  точкового 5-х поверхового будинку загальною площею 

2475,0  м.кв та 5-ти поверхового будинку клубного типу на 20 квартир загальною 

площею  2677,50 м.кв. 

Крім того на другий розрахунковий період (20 років) проектом детального 

плану території пропонується поетапна заміна ветхої багатоквартирної забудови 

вздовж вул. Радистів   та будівництво 5 багатосекційних житлових будинків на 

690 квартир,  в якому буде передбачено житло для відселення проживаючих. 

Показники існуючого, перспективного та житлового фонду, що вибуває в 

кварталі існуючої багатоповерхової забудови наведені в табл. 3.2.3. 

 Таблиця 3.2.3  

Показники існуючого багатоповерхової за будови, що пропонується до 
знесення 

 

Адреса 
Поверх

овість 
Кількість 
секцій 

Загальна 
площа 

квартир, 
кв.м 

Кількість 
квартир, 

шт. 

Розрахункова 
чисельність 

населення, осіб 

1 2 3 4 5 6 

Існуючий житловий фонд, що вибуває (етап 20 років) 
вул. Радистів,44  2  453,70 32 32 
вул. Радистів,46 2  427,60 28 28 
вул. Радистів,48  2  429,40 37 37 
вул. Радистів,49  3  999,60 36 93 
вул. Радистів,50  2  430,50 40 40 
вул. Радистів,51  2  468,00 46 46 
вул. Радистів,53  2  403,50 36 36 
вул. Радистів,55 2  459,40 32 32 
вул. Радистів,56  1  125,30 5 5 
вул. Радистів,57  2  403,30 37 37 
вул. Радистів,58  1  73,50 8 8 
вул. Радистів,59  1  74,00 12 12 
вул. Радистів,60  2  254,90 9 9 
вул. Радистів,62  2  262,30 31 31 
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вул. Радистів,63  1  69,60 5 5 
вул. Радистів,64  2  256,32 17 17 
вул. Радистів,65  1  86,70 6 6 
вул. Радистів,66  1  81,50 3 7 
вул. Радистів,67  2  261,70 8 25 
вул. Радистів, 69  2  276,70 8 28 
вул. Радистів, 71  1  140,50 2 8 
Разом   6438,02 200 543 
  

 

Перспективна чисельність населення, в межах ДПТ, визначена виходячи із 

кількості квартир та розрахункового коефіцієнта сімейності  та складається із: 

− чисельності населення в кварталах існуючої багатоповерхової забудови – 

орієнтовно 1,3 тис. осіб, 

− чисельності населення в кварталах існуючої садибної забудови – 

орієнтовно 0,9 тис. осіб, 

− чисельності населення в проектних кварталах багатоповерхової забудови 

7,1 тис. осіб, 

− чисельності населення в проектних кварталах садибної та блокованої 

забудови 1,7тис. осіб.  

На розрахунковий етап 20 років орієнтовна чисельність населення  в межах 

детального плану території буде складати 9,5 тис. осіб (табл.3.2.4). 
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Таблиця 3.2.4 

Зведені показники чисельності населення 
(к-ть осіб) 

 
 

Тип забудови 
Існуючий 

стан 

Вибуття 
на 

період 20 
років 

Нове будівництво 
Всього по 

розрахунковим етапам 
Етап 

5 років 
Етап 

20 років 
Етап 

5 років 
Етап 

20 років 
Багато-
квартирна 1303 543 1756 5319 3059 7835 

Садибна та 
блокована 
забудова 

898  728 65 1626 1691 

Разом 2 201 543 2484 5384 4685 9526 

 

В проектних житлових будинках розміщені вбудовано-прибудовані 

приміщення для побутового обслуговування населення загальною площею 

26 410 кв.м. (Детальні показники наведені в таблиці 3.2.5).  

 

Таблиця 3.2.5 
Показники проектних вбудовано-прибудованих приміщень  

 
№ за 
експл. Назва Одиниця виміру Значення показників 

1 2 3 4 

1 

Центр мікрорайонного значення, у т.ч.: кв. м 12866,0 

- магазин продовольчих товарів 
кв. м заг. Площі 2000,0 
кв. м торг. Площі 1300,0 
роб. Місць 45 

- магазин непродовольчих товарів 
кв. м заг. Площі 1500,0 
кв. м торг. Площі 1050,0 
роб. Місць 20 

- підприємства побутового 
обслуговування  

кв. м заг. Площі 765,0 
роб. Місць 20 

- офісні приміщення 
кв. м заг. Площі 5000,0 
роб. Місць 250 

- підприємства громадського 
харчування 

кв. м заг. Площі 1500,0 
роб. Місць 40 

- танцювальна студія 
кв. м заг. Площі 500,0 
роб. Місць 6 

- філія відділення ощадбанку 
кв. м заг. Площі 500,00 
роб. Місць 20 

- аптека 
кв. м заг. Площі 201,00 
роб. Місць 6 

- школа мистецтв 
кв. м заг. Площі 600 
роб. Місць 12 
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№ за 
експл. Назва Одиниця виміру Значення показників 

1 2 3 4 

- амбулаторія 
кв. м заг. Площі 300 
роб. Місць 5 

2 
- фітнес-центр 

кв. м заг. Площі 1380,0 
роб. Місць 20 

- перукарня 
кв. м заг. Площі 322,0 
роб. Місць 8 

3 - відділення зв’язку 
кв. м заг. Площі 340,00 
роб. Місць 10 

     10 
- магазин продовольчих товарів 

кв. м заг. Площі 844,0 
кв. м торг. Площі 675,0 
роб. Місць 15 

- перукарня 
кв. м заг. Площі 100,0 
роб. Місць 6 

12,13 - магазин продовольчих товарів 
кв. м заг. Площі 663,50 
кв. м торг. Площі 430,0 
роб. Місць 15 

 
12,13 

 
- магазин непродовольчих товарів 

кв. м заг. Площі 331,00 
кв. м торг. Площі 232,0 
роб. Місць 5 

14 

- підприємства побутового 
обслуговування 

кв. м заг. Площі 240,00 
роб. Місць 8 

- фітнес-центр 
кв. м заг. Площі 600,0 
роб. Місць 10 

- салон краси  
кв. м заг. Площі 198,0 
роб. Місць 6 

    16 - аптека 
кв. м заг. Площі 240,00 
роб. Місць 6 

    19 
- підприємства громадського 
харчування 

кв. м заг. Площі 370,0 
роб. Місць 10 

   20 - магазин продовольчих товарів 
кв. м заг. Площі 550,00 
кв. м торг. Площі 350,0 
роб. Місць 10 

 

Планується розміщення закладу громадського харчування (№ за експлік. 

35) розрахованого на 40 посадочних місць. 

На етап 5 років запроектовано розміщення ветеринарного пункту, 

загальною площею 83 кв.м (№ 54 за експл.). 

В межах ДПТ планується розміщення громадського центру, який буде 

використовуватися для обслуговування мешканців прилеглих житлових 

кварталів, в складі якого пропонується розмістити розважальний центр з 

кінотеатром, боулінгом, ресторанами, фітнес-центром та Центром дитячої 

творчості та дозвілля.  
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На території, що знаходиться поруч з житлово-експлуатаційною конторою 

№320 буде розміщуватись громадський центр місцевого значення (детальні 

показники наведені в таблицях 3.2.6).  

На етап 5 років передбачено будівництво Центр дозвілля та реабілітації 

учасників АТО (№ 33 за експл.). 

Таблиця 3.2.6 
 

Показники громадських центрів місцевого значення 
 

 

№ за 
експл. 

Загальна площа приміщень  
Всього 12 749,0 кв.м, у тому числі: Одиниця виміру Значення 

показників 
1 2 3 4 

30, 
32, 
34, 
37, 
41 

- відділення зв’язку  
кв. м заг. площі 500,0 
роб. місць 20,0 

- підприємства побутового обслуговування 
кв. м заг. площі 739,0 
роб. місць 25 

- підприємства громадського харчування  
кв. м заг. площі 500,0 
роб. місць 15 

- філія ощадбанку 
кв. м заг. площі 320,0 
роб. місць 12 

-  спортивні зали загального користування,  
   фітнес-клуб 

кв. м заг. площі 1000,0 
роб. місць 10 

- магазин продовольчих товарів 
кв. м заг. площі 1000,00 
кв. м торг. площі 600,0 
роб. місць 25 

- магазин непродовольчих товарів 
кв. м заг. площі 1000,00 
кв. м торг. площі 700,0 
роб. місць 20 

- салон краси 
кв. м заг. площі 300 
роб. місць 5 

- аптека 
кв. м заг. площі 200 
роб. місць 6 

29, 
42,43 

- кінотеатр 
кв. м заг. площі 800,0 
роб. місць 8 

- боулінг 
кв. м заг. площі 515,00 
роб. місць 8 

- центр дитячої творчості та дозвілля 
кв. м заг. площі 900,00 
роб. місць 8 

- приміщення для культурно-масової роботи з 
населенням, дозвілля та аматорської діяльності, 
клуби 

кв. м заг. площі 649,00 

роб. місць 10 

- підприємства громадського харчування, 
фаст-фуд 

кв. м заг. площі 1000,00 
роб. місць 15 

- підприємства побутового обслуговування  
кв. м заг. площі 300,00 
роб. місць 20 

- фітнес –центр 
кв. м заг. площі 1000,00 
роб. місць 10 
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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  

 
 

№  
п/п Майданчики 

Питомі 
розміри 

майданчиків, 
кв. м/1 особу 

(ДБН 360-92 ** 
пп.3.15-3.16) 

Етап  5 років Етап 20 років 

Разом Розрахунков
і показники, 

кв. м 

Розрахунков
і показники, 

кв. м 

1 2 3 4 5 6 

1 

Озеленені території, пішохідні 
доріжки (без урахування 
територій шкіл та дошкільних 
навчальних закладів)  

6,0 10536,0 31914,0 42450,0 

2 
Ігрові майданчики для дітей 
дошкільного і молодшого 
шкільного віку * 

0,7 1229,2 3723,3 4952,5 

3 Майданчики для відпочинку 
дорослого населення * 

0,1 175,6 531,9 707,5 

4 Майданчики для 
господарських цілей * 

0,3 526,8 1595,7 2122,5 

5 Майданчики для вигулу собак 0,3 526,8 1595,7 2122,5 

6 
Майданчики для стоянки 
автомашин *** 

0,8 1404,8 4255,2 5660,0 

7 
Майданчики для занять 
фізкультурою * 

0,1 175,6 531,9 707,5 

*   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 та території кварталу, і 

складає 128 осіб/га.  

На розрахунковий етап 20 років орієнтовна щільність населення 

багатоповерхової забудови складає 347 осіб/га, а в цілому в межах ДПТ – 

110 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. 
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4. РОЗРАХУНОК ТА РОЗМІЩЕННЯ УСТАНОВ ПІДПРИЄМСТВ 

ОБСЛУГОВУВАННЯ НАСЕЛЕННЯ 

 

Відповідно до завдання на проектування, виконано обстеження та аналіз 

існуючого стану установ та підприємств обслуговування житлового кварталу, 

що проектується.  

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 управлінням освіти 

міста.  

На даний час в межах ДПТ заклади освіти представлені спеціалізованою 

школою І-ІІІ ступенів з поглибленим вивченням англійської мови № 23. За 

даними Управління освіти Деснянської районної в місті Києві державної 

адміністрації будівля школи за проектом має складатися з трьох навчально-

виховних блоків: А, Б, В. Блок А – був введений в дію в 2007 році, як блок для 

учнів початкової школи з проектною потужністю 240 учнів, Блок Б – 

реконструкція старої будівлі (збудована в 1956р.), Блок В – добудова 

(спортивний комплекс із басейном та стадіоном, будівництво якого припинено в 

2007 році). На даний час єдиним діючим блоком є блок А і станом на 01.09.2015 

в школі функціонує 22 класи, в яких навчається 544 учні.(табл. 4.1.1). Для 

покриття потреб на етап 5 років пропонується завершення реконструкції 

школи № 23 з  розширенням проектної потужності до 640 навчальних місць та 

будівництво нової середньої загальноосвітньої школи на 660 місць. (табл. 4.1.2). 

Дошкільний навчальний заклад в межах детального плану лише один, 

розрахований на 75 місць, відвідують його 93 дитини. Проектом детального 

плану передбачено два дошкільних навчальних заклади загальною місткістю 

367 місць, та пропонується реконструкція існуючого ДДЗ №175 зі збільшенням 
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його місткості до 150 місць що повністю забезпечить потреби проектного та 

існуючого населення. Проектні показники навчальних закладів наведені в 

таблиці 4.1.2. 

 
Таблиця 4.1.1 

Показники існуючих закладів освіти 
  

№ за 
експл. Назва об’єкту Адреса 

Місткість, учнів 
проектна фактична 

1 2 3 4 5 

1 Спеціалізована школа  
І –ІІІ ступенів № 23 

вул. Путивльська, 20  240 544 

2 ДДЗ № 175 вул. Радистів, 61 75 93 

 

Розрахункова потреба для кварталів нової забудови становить: в 

дошкільних навчальних закладах – 269 місця, загальноосвітніх шкіл – 901, в 

поліклініках без стаціонару – 190 відвідувань за зміну. Дані наведено в 

таблиці 4.1.4. 

Таблиця 4.1.2 
Показники проектних закладів освіти  

 
№ за 
експл. 

Назва об’єкту Потужність Територія, 
га 

Загальна 
площа, м2 

Будівельний 
об’єм, м3 

1 2 3 4 5 6 

26 
Дитячий дошкільний 
заклад  

   117 місць  0,47 1600 6025,5 

27 
Дитячий дошкільний 
заклад 

250 місць 1,07 3380 12250 

28 
Середня загальноосвітня 
школа 

660 місць   2 7300 26150 

 

Культурно-побутове обслуговування буде здійснюватися як за рахунок 

існуючих об’єктів(табл. 4.1.3), так і за рахунок нових об’єктів, які будуть 

споруджені комплексно. Для забезпечення соціально-гарантованого рівня 

установами та підприємствами обслуговування проектом пропонується 

розміщення поліклініки (№ за експлік. 36) на 500 відвідувань за зміну з 

підстанцією швидкої невідкладної допомоги та роздавальним пунктом молочної 

кухні для покриття потреб населення в межах детального плану території  

Планується розміщення Центру реабілітації та дозвілля учасників 
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антитерористичної операції (№ за експлік. 33), а для дітей Центр дитячої 

творчості та дозвілля (№ за експлік. 29). 

Розрахункова потреба в організаціях та установах обслуговування для 

нової забудови становить наведена в таблиці 4.1.4. 

Таблиця 4.1.3 
Показники існуючих приміщень обслуговування в межах в межах 

території проектування 
  

№ за 
експл. Назва Одиниця виміру 

Значення 
показників 

1 2 3 4 

3 Ощадбанк кв. м заг. площі 100,0 

4 Бібліотека кв. м заг. площі 253,0 

5 Пошта (ВПЗ Київ -89) кв. м заг. площі 92,0 

6 ЖЕК №320 кв. м заг. площі 810,0 

7,8 Рада громадського самоврядування, нотаріус кв. м заг. площі 280,0 

9,10 Амбулаторія з аптекою кв. м заг. площі 630,0 

11 Ветеринарна клініка «Ветпланета»  кв. м заг. площі 30,0 

12 підприємства торгівлі (продовольча) кв. м заг. площі 75,0 

12 Магазин «Фора» кв. м заг. площі 525,0 

13 Магазин склад “Будматеріали” кв. м заг. площі 500,0 

15 Бар «Скриня» кв. м заг. площі 110,0 

16 
Релігійна споруда - 
Храм Пресвятого мученика Іоанна Воїна 

кв. м заг. площі 
267,0 

16 
Релігійна споруда Церква - Євангельських 
християн-баптистів «Голгофа»  
- недільна школа  

кв. м заг. площі 91,4 
 

149,8 
17 - майстерня по ремонту побутової техніки кв. м заг. площі 40,0 

18 СТО кв. м заг. площі 30,0 

14 Будівельний супермаркет  «Леруа Марлен»  кв. м заг. площі 17000,0 

 

Відповідно до ситуації, яка склалася було виконано розрахунок установ та 

підприємств обслуговування населення зроблено для мешканців кварталу, що 

проектується (табл. 4.1.5). 

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 4.1.4 
Розрахунок установ та підприємств обслуговування населення  

 

№ 
п/п 

Установи, підприємства, 
споруди 

Одиниця 
виміру 

Ємність 

Розрахункова 
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 34 323 75 248 

В межах існуючої багатоквартирної 
забудови ДНЗ № 175 на 75 місць (№ 
будинку за експл.2) 
Розміщується на території кварталів 
нової забудови 2 дитячих садочки.  

2 Загальноосвітні школи місць 114 1083 240 843 

Спеціалізована школа І –ІІІ ступенів 
№ 23 в межах існуючої забудови. 
Проектна школа розміщується на 
території кварталів нової забудови 

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

4 
Поліклініки, амбулаторії, 
диспансери без стаціонару 

відвідувань 
за зміну 

24 228 100 128 
Поліклініка на 500 відвідувань з 
підстанцією швидкої невідкладної 
допомоги (№ за експл.36) 

5 
Приміщення для 
фізкультурно-оздоровчих 
занять 

м
2 

загальної 
площі 

70 665 - 665 
В громадському центрі місцевого та 
районного значення, перших 
поверхів житлових будинків  

6 
Спортивні зали загального 
користування 

м
2 площі 
підлоги 

80 760 288 532 

Спеціалізована школа І –ІІІ ступенів 
№ 23 –існуюча 
В громадському центрі місцевого 
значення (№ за експл. 37) 
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№ 
п/п 

Установи, підприємства, 
споруди 

Одиниця 
виміру 

Ємність 

Розрахункова 
норма на 1000 

осіб 

Необхідно за 
розрахунком  

Існуючі, що 
зберігаються 

на 
перспективу 

Необхідне 
нове 

будівництво 
Розміщення 

1 2 3 4  7 8 9 

Установи культури і мистецтва 

7 

Приміщення для 
культурно-масової роботи 
з населенням, дозвілля і 
аматорської діяльності 

м
2 площі 
підлоги 

50 475 - 475 
Експлікаційні № 29,33,43, в 
вбудованих приміщеннях перших 
поверхів житлових будинків №1,2 

8 Кінотеатри та відеозали місць 12 114 - 114 
В громадському центрі районного 
значення (№ за експл.42) 

Підприємства торгівлі, громадського харчування і побутового обслуговування 

9 
Магазини продовольчих і 
не продовольчих товарів  

м
2 торгової 
площі 

245,2 2329,4 525 1804,4 

В вбудованих приміщеннях перших 
поверхів житлових будинків, в 
громадському центрі місцевого та 
районного значення 

10 
Підприємства 
громадського харчування 

місць 7 67 10 57 

В вбудованих приміщеннях перших 
поверхів житлових будинків, в 
громадському центрі місцевого та 
районного значення 

11 

Підприємства 
безпосереднього 
побутового обслуговування 
населення 

робочих 
місць 

2 19 3 16 

В вбудованих приміщеннях перших 
поверхів житлових будинків, в 
громадському центрі місцевого та 
районного значення 

12 
Пральня 
самообслуговування 

кг білизни 
за зміну 

10 95 - 95 

В вбудованих приміщеннях перших 
поверхів житлових будинків, в 
громадському центрі місцевого та 
районного значення 
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№ 
п/п 

Установи, підприємства, 
споруди 

Одиниця 
виміру 

Ємність 

Розрахункова 
норма на 1000 

осіб 

Необхідно за 
розрахунком  

Існуючі, що 
зберігаються 

на 
перспективу 

Необхідне 
нове 

будівництво 
Розміщення 

1 2 3 4  7 8 9 

13 
Хімчистка 
самообслуговування 

кг речей за 
зміну 

4 38 - 38 

В вбудованих приміщеннях перших 
поверхів житлових будинків, в 
громадському центрі місцевого та 
районного значення 

Кредитно-фінансові установи та підприємства зв’язку 

14 Відділення зв’язку об’єкт 0,16 1 об'єкт  1 - 

В вбудованих приміщеннях перших 
поверхів житлових будинків , в 
громадському центрі місцевого та 
районного значення 

15 
Відділення і філіали 
ощадного банку 
комерційні банки 

опер. місце 
1 операційне 
місце на  

1-2 тис. осіб 
4 опер. місць  2 2 

В вбудованих приміщеннях перших 
поверхів житлових будинків, в 
громадському центрі місцевого та 
районного значення 

Установи житлового –комунального господарства 

16 
ЖЕО (житлово-
експлуатаційна 
організація) 

об’єкт 
1 об. на м/р 
до 20 тис. 
мешк. 

 
1 1 - 

Існуючий ЖЕК № 320 (№ будинку за 
експл.6) 

17 
Пункт прийому вторинної 
сировини від населення  

об’єкт 
1 об. На м/р 

до 
20 тис. мешк. 

1 - - На території існуючої забудови 

18  Пожежні депо 
Пожежний 
автомобіль 

1 на 
20,0 тис. осіб 

1 1 - Добудовується  вул. Путивльська 
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5. ЗАХОДИ ЩОДО РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕТАЛЬНОГО ПЛАНУ НА ЕТАП 5 РОКІВ 
 

Таблиця 5.1 
Перелік об’єктів будівництва житлового фонду на етап 5 років  

 

№
 б
у
д
и
н
к
у
 

за
 е
к
сп

л
ік

. 

П
о
в
ер

х
о
в
іс
т

ь
 

Площа 
забудови, 
кв. м 

Загальна 
площа 
будівлі, 
кв. м 

Загальна 
площа 
квартир, 
кв. м 

Будівельний 
об'єм 
будівлі, 
куб.м 

Кількість квартир, шт. 
Чисельність 
населення, 

осіб 

Загальна площа 
вбудовано- 
прибудован. 
приміщень 

кв.м 
1-кімн. 2-

кімн. 
3-

кімн. Всього 

1 10-11 6433,00 67659,00 43834,00 25704,00 313 188 125 626 1405 12866,0 

2 11 851,00 9361,00 6127,20 28083,00 44 26 17 87 226 1702,0 

3 5 495,00 2475,00 1980,00 7425,00 14 8 6 28 73  

4 5 535,50 2677,50 2142,00 8033,00 8 6 6 20 52  

Всього 8314,50 67604,50 54083,60 64138,50 379 229 154 762 1756 14568,0 
 

Таблиця 5.2 
Перелік об’єктів будівництва на етап 5 років закладів освіти 

 

№ за 
експлікацією 

Назва об’єкту Потужність Територія, га Загальна 
площа, м2 

Будівельний 
об’єм, м3 

1 2 3 4 5 6 

27 Дитячий дошкільний заклад 187 місць 0,75 2550 9724 

26 Дитячий дошкільний заклад 117 місць 0,47 1600 6025,5 
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6. ОБ’ЄМНО-ПРОСТОРОВЕ  РІШЕННЯ 

 

Об’ємно-просторове рішення нової забудови обумовлено планувальною 

організацією території, яка закладена в проекті Генерального плану м. Києва і 

отримала свій подальший розвиток в даному Детальному плані території 

с. Биківня. Відповідно до проекту ДПТ селища Биківня передбачається винос, 

ліквідація існуючих промислових та комунально-складських підприємств 

вздовж вул. Радистів з подальшою зміною цільового призначення на території 

житлової, громадської забудови та територію інженерних об’єктів. Також 

проектом ДПТ на етап 20 років пропонується поетапна заміна застарілої ветхої 

багатоквартирної забудови вздовж вул. Радистів та будівництво нового 

комфортабельного житла 4 -5 поверхів. 

Вздовж вул. Бобринецької влаштовується парк, який пропонується 

назвати на честь Героїв України. Парк має зв'язок з кварталом перспективної 

забудови «Лісова казка» через пішохідні алеї. Квартал пропонується забудувати 

точковими (№3,4 за експл.) та багатосекційними (№1,2 за експл.) житловими 

будинками. Акцентом даної забудови стане будинок секційного типу 

поверховістю 10-11, який буде спостерігатись з Броварського проспекту. В 

складі зазначеного кварталу передбачається: дитячий дошкільний заклад і 

окремо розташований заклад громадського харчування. В перших поверхах 

житлового комплексу запроектовані заклади побутового обслуговування, 

зокрема приміщення для дитячих гуртків та інші приміщення соціально-

побутового і комерційного призначення.  

Наступні групи кварталів житлової забудови розташовано на північ 

вздовж вулиць: Ушицька, Радистів та Проектна-10. Поверховість будинків   

вздовж вулиці районного значення складає 4-5 поверхи. В будинках 

передбачаються прибудовані приміщення громадсько-комерційного 

призначення. Зазначена поверховість обумовлена композиційним задумом 

розкриття озеленених просторів дворів будинків і громадської забудови в 

напрямку перспективних парків, а також лісових насаджень поза межами ДПТ. 
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Квартири розташовані з першого поверху, приміщення громадсько-

комерційного призначення розташовані у вбудовано-прибудованих 

приміщеннях, які примикають до житлової частини. Для забезпечення 

розрахункової потреби в м/місцях передбачаються паркінги, що 

розташовуються як в окремій будівлі (№39 за експл.) так і під площею забудови 

на так званих подіумах. Композиційний задум подальшої забудови групи 

кварталів вздовж вул. Радистів, Ушицької, Проектної 9,10 побудований на тому, 

що багатоквартирні мало- та середньо поверхові житлові будинки, частина з 

яких розташовуються на подіумах, де передбачається паркінги та громадська 

зона, будуть відокремлювати внутрішній простір перспективних кварталів від 

магістралей, що створить затишний для людини внутрішній простір, «людський 

масштаб» сприйняття і співпадатиме з поглядам на перспективну забудову 

мешканців с. Биківня. 

Композиційним центром забудови Детального плану є перспективна 

загальноосвітня школа із зеленою зоною (парком в складі якого передбачено 

водне дзеркало), поряд на заході розташовано громадський центр. 

Вищезазначена забудова з’єднує квартали перспективної багатоквартирної 

малоповерхової, садибної і малоповерхової блокованої забудови І і ІІ етапу, 

організовуючи пішохідне сполучення через зелені бульвари і алеї до проектних 

парків і скверів.  

Змінна поверховість багатоквартирної забудови, використання кутових 

секцій та баштового типу створюють динаміку, плановість забудови (від 

багатоквартирної до садибної) та затишні дворові озеленені простори.   

Різноманітність типів забудови та змінна поверховість створять необхідні 

композиційні акценти, що надасть привабливий силует проектній забудові 

селища Биківня. Також даний прийом сформує сучасні фасади вулиць 

перспективної забудови, що гармонійно впишуться в навколишнє природне 

середовище з плавним переходом від одного типу забудови до іншого. 
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7. ТРАНСПОРТНА ІНФРАСТРУКТУРА 

 

7.1. Існуючий стан 

З півдня територія детального плану с. Биківня обмежена магістральною 

вулицею безперервного руху - Броварським проспектом. Просп. Броварський є 

частиною міжнародного транспортного коридору № 9 (Гельсінкі - Санкт-

Петербург – Вітебськ - Київ (Москва) - Одеса (Кишинів) - Пловдив - Бухарест -

Александрополіс (з 4-ма відгалуженнями) (Фінляндія, Росія, Україна, Білорусь, 

Молдова, Румунія, Греція). Коридор співпадає з трасою міжнародної 

автодороги М-01. По проспекту відбуваються значні вантажні та пасажирські 

перевезення. Інтенсивність руху транспорту проспектом складає 71,3 тис. 

приведених одиниць за середню добу в обох напрямках, з них 48,8 тис. легкових 

автомобілів, 15 тис. вантажних та 7,5 тис. пасажирських автобусів. Просп. 

Броварський має 6 смуг руху з розділювальною смугою 4,5 м. Загальна ширина 

проїзної частини проспекту складає 28 м - 30 м, ширина в червоних лініях – 

47 м, з півдня з боку лісового масиву, червона лінії проходить по центру 

проїзної частини магістралі. Вздовж просп. Броварського проходить 

двосторонній місцевий проїзд, з якого обслуговується садибна забудова с. 

Биківня. Просп. Броварський в межах ДПТ має параметри автомобільної дороги 

ІІ категорії. 

По просп. Броварському дозволяється транзитних вантажний рух, за 

умовою, що заїзд вантажного транспорту загальною масою більше 4,5 тонни в 

межі м. Києва забороняється з 07.00 год. до 20.00 год., крім автомобілів, які 

здійснюють перевезення вантажів у міжнародному сполученні. 

На сьогодні кількість перетинів чи розворотів проспектом обмежена.  

Із заходу ДПТ по просп. Броварському розташована транспортна 

розв’язка І класу в двох рівнях по типу неповний "лист конюшини" з 

перехрестями по вул. Попудренка та вул. Кіото.  

Відстані від цього транспортного вузла через просп. Броварський по 

проспекту складають: 
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- до розвороту в районі с. Биківня - 2,1 км; 

- до світлофорного перехрестя на примиканні лісової дороги в районі 

київської птахофабрики - 5,3 км; 

- до світлофорного перехрестя на примиканні південного автодорожнього 

обходу м. Бровари - 6,4 км.  

В зв’язку з недостатньою кількістю перетинів Броварського проспекту 

ускладнена можливість в’ їзду на територію с. Биківня з боку м. Києва. Рух 

транспорту з м. Києва відбувається по вулицям місцевого значення - Кіото, 

Путивльська. Ширина проїзної частини вулиць - 8 м, в червоних лініях 

змінюється від 30 м до 16 м в районі садибної забудови.   

Територією с. Биківня проходить вулиця місцевого значення, по якій 

відбувається рух пасажирського автобусного маршруту - вул. Радистів. 

Стиснута існуючою садибною забудовою вулиця має зменшені параметри 

поперечного профілю відносно нормативних характеристик магістральних 

вулиць. Ширина проїзної частини вулиці змінюється від 6,5 м до 7,5 м. Ширина 

в червоних лініях вул. Радистів від просп. Броварського до вул. Бобринецька 

(240 м) складає 16 м, далі протягом 700 м - 30 м, і ще 520 м вулиці не обмежена 

червоними лініями. По вул. Радистів проходить маршрут автобусу, в кінці 

вулиці влаштоване кільце розвороту.  

Садибна забудова с. Биківня обслуговується мережею житлових вулиць з 

твердим покриттям шириною проїзної частини від 3,5 м до 6 м, в червоних 

лініях від 10 м до 16 м. 

Від вул. Путивльської до території, що була виділена для перенесення 

дачних ділянок Русанівських садів, побудована асфальтована дорога (частково 

пров. Сосновий) довжиною 1,2 км, шириною проїзної частини від 8,5 м до 12 м.  

Загальна протяжність існуючої вуличної мережі території ДПТ складає 

13,63 км, з них магістральні вулиці – 3,68 км, житлові вулиці - 9,95 км. 

Щільність існуючої вуличної мережі ДПТ становить 7,5 км/км2; щільність 

магістральної мережі – 1,5 км/км2. 
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Таблиця 7.1 

Характеристика існуючої вуличної мережі ДПТ 

№ 
п/п Назва вулиць Довжина, м 

Ширина 
проїзної 

частини, м 

Кількість 
смуг 

Ширина в 
червоних 
лініях, м 

Магістральні вулиці 
Загальноміського значення безперервного руху 

1 просп. Броварський  2060 28-30 (розд. 
смуга 4,5 м) 

6 75-47-60 

Районного значення  
1 вул. Радистів      

просп. Броварського-
вул. Бобринецька 

250 7,2 2 16 

вул. Бобринецька- 
Рембудзв’язок 

830 7 2 30 

Рембудзв’язок-ЖЕК  540 7 2 - 

Вулиці місцевого значення 
1 вул. Путивльська   2  

Кіото-Кузбаська  590 8 2 30 
Кузбаська-пров. 
Путивльський 

1400 7-8 2 16 

2 вул. Бобринецька 830 4-4,5 2 12 
670 4-4,5 2 30 

3 вул. Кисловодська 1215 3,5-5,5 1-2 10 
4 вул. Кузбаська 236 4,6-5,5 2 12 
5 пров. Бобринецький 250 5,5-6,5 2 10 
6 пров. Кисловодський 200 4,5-6 2 10 
7 пров. Броварський 237 4,6 2 16 
8 пров. Кадіївський 167 6 2 12 
9 вул. Кадіївська  237 4,8 2 12 
10  пров. Існуючий-1 230 5,2-6,5 2 16 
11 пров. Вешенський 110 3,9 2 - 

12 вул. Биківнянська 180 3,1-5,5 1-2 - 
13 вул. Ушицька 260 3,3-4 1 - 

590 2,5 (ґрунтова) 1 - 
14 пров. Кантемирівський  110 4,8-5,2 2 - 
15 пров. Биківнянський 90 6 2 - 
16 пров. Кузбаський 74 4,5-5 2 - 
17 пров. Путивльський 157 4,5 2 - 
18 пров. Радистів 900 4,5-5 2 - 
19 вул. Районна-1  

(лісова дорога) 
850 7,7-12 2-3 - 

20 пров. Сосновий 370 8,5 2 - 
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Пасажирський транспорт, території що розглядається, представлений 

автобусними та таксомоторними маршрутами, які проходять переважно по 

просп. Броварському. 

Найближча до с. Биківня станція "Лісова" Святошино-Броварської лінії 

метрополітену розташована на відстані 1,4 км.  

Автобусний маршрут № 11 проходить від ст. м. "Лісова" по вулицям Кіото, 

Путивльська, Радистів,  розвертається в кінці вул. Радистів, де має кільце 

розвороту з кінцевою зупинкою Радіоцентр та повертається до ст. м. "Лісова" 

Броварським проспектом.   

Броварським проспектом проходять численні приміські та міжміські 

маршрути автобусу.  

Щільність мережі наземного громадського транспорту ДПТ становить – 

1,5 км/км2. 

 

Місця постійного зберігання легкових автомобілів.  

Зберігання автомобілів мешканців садибної забудови здійснюється на 

присадибних ділянках.  

По вул. Биківнянська знаходиться автокооператив "Радист", площею 

земельної ділянки 0,34 га в якому розташовані цегляні гаражі місткістю 

орієнтовно на 55 машино-місць. 

На виїзді з м. Києва у Броварському напрямку розташований пост 

дорожньо-патрульної служби ДАІ "Биківня". 

В межах ДПТ по просп. Броварському знаходяться три підземні пішохідні 

переходи, в районі яких організовані зупинки автобусу "Биківня - 1, 2, 3". Рух 

пішоходів відбувається переважно по тротуарам вздовж вуличної мережі. 

Значна частина вулиць с. Биківня не має тротуарів. Просп. Броварський в межах 

ДПТ має параметри автомобільної дороги І категорії. 

Головними недоліками в структурі вуличної мережі та пасажирського 

транспорту території, що розглядається є: 

- обмежена кількість зв’язків через просп. Броварський;  
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- відстань між житловою забудовою та основною проїзною частиною 

просп. Броварського 20 м - 25 м, що вимагає використання шумозахисного 

екрану; 

- житлові вулиці с. Биківня потребують реконструкції з розширенням 

проїзної частини; 

- не розвинута вулична мережа в існуючий лісовій зоні; 

- відсутні червоні лінії по значній протяжності вуличної мережі;  

- низька щільність мережі ліній наземного громадського транспорту; 

- ускладнений рух автобусу житловими вулицями с. Биківня;  

- перевантаження маршрутів громадського транспорту; 

- відсутні тротуари по багатьом вулицям с. Биківня. 

 

7.2. Проектні рішення  

Транспортно-планувальна структура території детального плану селища 

Биківня у Деснянському районі м. Києва намічена у відповідності до рішення 

проекту Генерального плану м. Києва. 

 

7.2.1. Вулична мережа 

Згідно з проектом Генерального плану м. Києва розвиток магістральної 

вуличної мережі території, що розглядається, відбувається за рахунок нових 

магістральних вулиць.  

По західній межі ДПТ на етап 20 років передбачено будівництво 

магістральної вулиці загальноміського значення на подовженні Подільського 

мостового переходу від вул. Волкова до Броварського проспекту. В ДПТ 

передбачено розширення шляхопроводу через просп. Броварський між 

вулицями Кіото та Попудренка з 2 до 4 смуг руху. 

Розвиток вулиць районного значення відбувається за рахунок 

меридіональної магістралі - подовження вул. Радистів-Ушицька. Ця магістраль 

трасуються переважно в межах розділювальної смуги між житловою забудовою 
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та лісовим масивом, яка необхідна по протипожежним вимогам шириною 50 м. 

Будівництво магістральної вулиці розділено на декілька етапів.  

Транспортне забезпечення першочергових об’єктів житлового та 

громадського будівництва намічено за рахунок існуючої вуличної мережі з 

реконструкцією вул. Радистів на ділянці від вул. Бобринецька до її повороту в 

районі  храму св. мученика Іоанна Воїна з розширенням проїзної частини з 7 м 

(2 смуги руху) до 14 м (4 смуги руху). В ДПТ передбачений поворот 

магістральної вулиці з вул. Радистів на вул. Ушицька вздовж лісового масиву до 

перспективного громадського центру. На етап 20 років намічена реконструкція 

вул. Ушицька з будівництвом проїзної часини шириною 14 м.  

Враховуючі обмежені лісовим масивом умови проектування та переважно 

садибну забудову ДПТ ширина в червоних лініях магістральної вулиці намічена 

30 м. 

Важливим заходом з розвитку вуличної мережі є намічене на віддалену 

перспективу будівництво транспортної розв’язки в різних рівнях по 

Броварському проспекту в районі посту ДПС. 

Житлові вулиці садибної забудови с. Биківня передбачено під 

реконструкцію з розширенням проїзних частин до 5,5 м - 7 м та будівництвом 

тротуарів. 

Транспортне обслуговування території садибної забудови, що 

проектується, відбувається за рахунок житлових  вулиць та проїздів шириною 

3,5 м - 7 м. Проектом передбачено їх підключення до основної вуличної мережі. 

До кожної ділянки індивідуальних житлових будинків забезпечений під’ їзд. 

Для під'їзду до груп житлових багатоповерхових будинків, великих установ 

і підприємств обслуговування, торгових центрів передбачається будівництво 

основних та другорядних проїздів шириною 6 м.  

Загальна протяжність перспективної вуличної мережі території ДПТ 

передбачена 20,96 км, з них довжина магістральних вулиць – 3,9 км, житлових 

вулиць –17,06 км. 

Щільність проектної вуличної мережі ДПТ становитиме 11,9 км/км2; 

щільність магістральної мережі – 1,5  км/км2. 
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7.2.2. Пасажирський транспорт 

Розвиток пасажирського транспорту в районі відбудеться за рахунок 

організації автобусних маршрутів новою магістральною вулицею.  

Щільність мережі наземного громадського пасажирського транспорту в 

районі проектування складатиме 1,5 км/км2.  

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. 

7.2.3. Гаражі та автостоянки 

 

Розрахунок потреби в місцях постійного зберігання легкових 

автомобілів 

Потреба в машино-місцях для житлової забудови проекту визначаться для 

периферійної зони м. Києва з розрахунку 1 місце постійного зберігання на 

2 квартири та 1 місце гостьової автостоянки на 10 квартир. В таблиці 7.2.1 

наведена потреба в місцях постійного та тимчасового зберігання автомобілів 

для мешканців території детального плану Для визначення кількості 

автомобілів, що належать мешканцям садибної забудови, використовуємо 

прийнятий в проекті Генерального плану м. Києва рівень автомобілізації етап 20 

років - 375 автомобілів індивідуального користування на 1 тис. мешканців. 

Існуючий рівень автомобілізації приймаємо по даним на кінець 2011 - 249 

автомобілів індивідуального користування на 1 тис. мешканців 

 
Таблиця 7.2.1 

 

Вид забудови та 
черги будівництва 

Загальна 
кількість 
квартир 

Чисельність 
населення, 

осіб 

Необхідна 
кількість 

машино-місць 

Гостьові 
стоянки 

машино-місць 
Багатоквартирна забудова 

Існуючий стан 425 1303 213 21 

Етап 5 років 1187 3059 550 55 

Етап 20 років 3048 7835 1325 140 
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Вид забудови та  
черги будівництва 

Загальна кількість 
будинків 

Чисельність 
населення, чол. 

Кількість 
автомобілів 

Садибна + блокована забудова 

Існуючий стан 348 898 224 
Етап 5 років 630 1626 610 
Етап 20 років 655 1691 634 

 
В ДПТ передбачено будівництво боксових дворівневих гаражів, 

багаторівневого паркінгу, підземних паркінгів у житловій середньоповерховій 

забудові та паркінгів у цокольних поверхах житлових будинків загальною 

місткістю 1325 машино-місць. Місця тимчасового зберігання автомобілів під 

гостьові автостоянки передбачені на відкритих майданчиках біля будинків.  

Розрахункова потреба в місцях тимчасового зберігання легкового 

автотранспорту визначена в таблиці 7.2.3 

Таблиця 7.2.3 
Розрахунок кількості місць тимчасового зберігання 

легкових автомобілів  
 

Найменування об'єкту 
Одиниця 
вим. 

Проектна 
потужн. 

Норматив 
забезпечення 

Необхідна 
кількість    

 маш-місць 
1 2 3 4 5 

Амбулаторія, Кабінети сімейного 
лікаря 

відвід. за 
зміну 600 15 на 100 

90 
Приміщення для фізкультурно-
оздоровчих занять, спортзали, 
фітнес центри 

відвід./прац.. 210 10 на 100 
21 

приміщення для культурно-масової 
роботи з населенням, дозвілля та 
аматорської діяльності, клуби 

відвід. 460 20 на 100 
92 

кінотеатри місць 300 8 на 100 24 
боулінг відвід. 55  5 
Продовольчої торгівлі торг. площі 3308 5 на 100 166 
Непродовольчої торгів. торг. площі 17840 5 на 100 892 
Заклади громадського харчування посад. 

місць 515 10 на 100 52 
Підприємства побутового 
обслуговування 

відвід./прац.. 120 8 на 100 
10 

Перукарні, аптеки відвід./прац.. 32 8 на 100 3 
Кредитно-фінансові заклади та 
підприємства зв’язку 

працюючі 51 15 на 100 
8 

Офісні приміщення працюючі 250 15 на 100 38 
Всього:    1401 
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Таблиця 7.2.4 
Орієнтовна вартість будівництва транспортних об’єктів  

на етап 20 років  
 

№ Назва вулиць Потужність Заходи 
Орієнтовна 
вартість, 
млн.грн. 

Районного значення 

1. Радистів 0,7 км Реконструкція 10,5 

3. Ушицька 1,5 км Будівництво 45 

Житлові вулиці 

4. 
Вулиці існуючої садибної 
забудови 

9,95 км Реконструкція 49,7 

5. 
Вулиці проектної садибної 
забудови 

7,11 км Будівництво 71,1 

 Всього вулична мережа   176,3 

6. Паркінги 
1325 

машино-
місць 

Будівництво 90 

 Всього   266,3 
 
 
 
 

8. 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, 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; 
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- організація пішохідних озеленених зв’язків, які відокремлюють житлові 

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

населення; 

Розрахунок необхідної кількості пожежних машин виконано згідно з 

нормативами ДБН 360-92** для перспективного населення 9,5 тис. осіб та 

наведено в таблиці 8.1. 

Таблиця 8.1 

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  

9,5 тис. осіб) 

1 на 20 тис. осіб 1 

 

Для покращення обслуговування території в межах ДПТ необхідна 

добудова пожежного депо. 

Квартали нової перспективної забудови знаходяться в радіусі 

обслуговування самостійної пожежної частини №33, на 8 пожежних машин по 

вул. М. Жукова, 4а. 

Об’єм води на пожежогасіння визначено згідно ДБН В.2.5-74:2013 

(табл.3,4) виходячи з розрахунку гасіння двох одночасних пожеж при витратах 

води на зовнішнє пожежогасіння 35 л/с, внутрішнє пожежогасіння 10л/с. Термін 

пожежогасіння – 3 години. 

Qпож. = [2х(35+15)+28,8] х 3,6х3 = 1391,1 м3/добу = 463,7 м3/год. = 128,8 л/с. 

Автоматичне водяне пожежогасіння приміщень, які його потребують, 

належить вирішувати від локальних споруд (резервуари, насосна) з 

поповненням резервуарів від мережі міського водопроводу в години 

мінімального водоспоживання, у будівлях, що, безпосередньо прилягають до 

водопровідної мережі Ø400 мм  і більше - можливо вирішувати окремими 

вводами від зазначених мереж. Об’єм води на пожежогасіння становить 28,8 л/с. 
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Надійне водопостачання та пожежогасіння забудови в межах ДПТ можливо 

після виконання наступних заходів: 

−  будівництво гідровузла «Биківня» з артезіанськими  свердловинами, 

насосною станцією та резервуарами чистої води; 

− підключення до мереж міста для можливості резервного водопостачання. 
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9. КОМПЛЕКСНИЙ БЛАГОУСТРІЙ ТА ОЗЕЛЕНЕННЯ ТЕРИТОРІЇ 

 

На даний час зелені насадження загального користування на території  

проектування відсутні. Селище Биківня з півночі, заходу, сходу обмежене 

Дарницьким лісопарковим господарством.  

Зелені насадження представлені частково ділянками лісопаркового 

господарства. Значна частина цих територій розташована вздовж існуючої 

забудови по вул. Бобринецька. Детальним планом території пропонується 

зазначену ділянку обмежену вулицями Бобринецькою та Проектною-2, 

перевести до зони зелених насаджень загального користування створивши парк 

«Героїв України». 

Існують кілька ділянок зелених насаджень в кінці існуючої житлової 

забудови в кварталах обмежених вулицями Бобринецькою, Путивльською, 

пров. Путивльським, вул. Кисловодською та Броварським проспектом.  

Зелені насадження на території існуючої садибної та багатоквартирної 

забудови – відносяться до озеленених територій обмеженого користування. 

Благоустрій багатоквартирної забудови виконано відповідно до проектів. 

Розбудова житлових кварталів вимагатиме проектування як внутрішньо 

квартального озеленення (обмеженого користування) так і достатньої кількості 

зелених насаджень загального користування (скверів, бульварів) для 

забезпечення санітарно-гігієнічного благополуччя населення та належних умов 

відпочинку.  

Згідно діючих нормативів (ДБН 360-92**) озеленення житлових районів 

має складати не менше 40 %, або 6 м2/особу. Виходячи з перспективної кількості 

населення житлових кварталів багатоквартирної забудови, що проектуються – 

7100 осіб, площа озеленених територій житлових кварталів має складати 4,3 га.  
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Таблиця 9.1  
 

Розрахунок озеленених територій загального користування 
 

Найменування 

Площа 
озеленених 
територій 

відповідно до 
нормативів 
ДБН 360-92** 

Необхідно 
озеленених 

територій для 
перспективного 
населення (га) 

Чисельність 
населення 

багатоквартирної 
забудови, 
тис. осіб 

Існуюча 
забезпе

ченість 

Перспек

тивна в 
межах 
ДПТ, 
га 

існуюча 
перспе

ктивна 
Зелені насадження 
загального 
користування 
загальноміські 

10 8,4 1,3 7,1 - 15 
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10. БАЛАНС ТЕРИТОРІЇ 

 

№  
п/п 

Території 
Існуючий стан Перспектива 

Площа, га % Площа, га % 
1 2 3 4 5 6 
 Територія в межах проекту  

176,0  100 176,0  100 

у тому числі:      
1 - житлова забудова 

45,5 25,9 86,7 49,3 

 У тому числі:  
    

а) квартали садибної забудови   37,2 20,1 64,2 36,5 
б) квартали багатоквартирної 
забудови (з урахуванням 
гуртожитків)  

10,2  5,8 22,6 12,8 

2 - ділянки установ і підприємств 
обслуговування (крім підприємств і 
установ мікрорайонного значення)  

7,3 4,1 11,6 6,6 

3 - зелені насадження (крім зелених 
насаджень мікрорайонного 
значення)  

21,3 12,9 26,2 14,9 

4 - вулиці в межах червоних ліній 
29,8 16,4 43,4 24,6 

5 Території (ділянки)  забудови іншого 
призначення  
(ділової, виробничої, комунально-
складської, інженерного обладнання, 
курортної, лікувальної тощо) 20,1 11,4 6,3 3,8 

6 - інші території (в т.ч. землі запасу 
житлової та громадської забудови,  
водні поверхні) 

52,0 29,3 1,4 0,8 
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11. 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 / % 176,0/100 176,0/100 176,0/100  
 у тому числі:      

1.1 - житлова забудова » 45,5/25,9 76,9/43,7 86,7/49,3 
 У тому числі:      
 а) квартали садибної забудови  » 37,2/21,1  63,3/36,0 64,2/36,5 
 б) квартали багатоквартирної забудови 

(з урахуванням гуртожитків)  
» 10,2/5,8  13,6/7,7 22,6/12,8 

1.2 - ділянки установ і підприємств 
обслуговування (крім підприємств і 
установ мікрорайонного значення)  

» 7,3/4,1 8,9/5,1 11,6/6,6 

1.3 - зелені насадження (крім зелених 
насаджень мікрорайонного значення)  

» 21,3/12,1 22,2/12,6 26,2/14,9 

1.4 - вулиці в межах червоних ліній » 29,8/16,9 41,3/23,5 43,4/24,7 
1.5 Території (ділянки) забудови іншого 

призначення (ділової, виробничої, 
комунально-складської, інженерного 
обладнання, курортної, лікувальної тощо) 

 20,1/11,4 18/10,2 6,6/3,8 

1.6 - інші території (в т.ч. землі запасу житл. 
та громад. забудови,  водні поверхні) 

» 52,0/29,5 8,7/5,0 1,4/0,8 

2. Населення      
2.1 Чисельність населення, всього  тис. осіб 2,2 4,7 9,5 

 у тому числі:      
 - у садибній забудові  » 0,9 1,6 1,7 
 - у багатоквартирній забудові  

(з урахуванням гуртожитків)  
» 1,3 3,1 7,8 

2.2 Щільність населення  осіб/га 48 61 110 
 у тому числі:      
 - у садибній забудові  » 24 25 26 
 - у багатоквартирній забудові  

(з урахуванням гуртожитків)  
» 

128 224 347 
3. Житловий фонд      
3.1 Житловий фонд, всього  тис. м2  

площі 
квартир 

%  

56,3 
100 

144,2 
100 

285,1 
100 

 у тому числі:     
 - садибний  тис. м2  

площі 
квартир 

% 

41,9 
61 

75,7 
52 

78,7 
28 

 - багатоквартирний  
 
 
 

тис. м2  
площі 
квартир 

% 

14,4 
39 

68,5 
48 

206,4 
72 

3.2 Середня житлова забезпеченість  м
2/особу 26 31 30 
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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:      
 - у садибній забудові  » 47 47 46 
 - у багатоквартирній забудові (з 
урахуванням гуртожитків)  

» 11 22 27 

3.3 Вибуття житлового фонду  тис. м2  
загальної 
площі 

- - 14,1 

3.4 Житлове будівництво, всього:  тис. м2  
загальної 
площі  

- 116,0 183,4 

 у тому числі за видами:  квартира 
(будинків) 

   

 - садибна та зблокована забудова 
(одноквартирна забудова)  

тис. 
м

2/будинків 
- 

33,8 
/282 

3 
/25 

 - багатоквартирна забудова  тис. 
м

2/квартир 
- 

82,2/ 
762 

180,4/ 
2061 

 із неї:  - - - 
  - малоповерхова (1-3 поверхи)  » - - - 
  - середньоповерхова (4-5 поверхів)  » - 5,2/48 180,4/2061 
  - багатоповерхова (6 поверхів та вище)  » - 77,0/713 - 
 у тому числі поверхів:  -   
 - 6-9  - - - 
 - 10 і вище  - 77,0/714 - 

3.5 Житлове будівництво за рахунок 
проведення реконструкції існуючої 
забудови 

тис. м2 - - - 

4. Установи та підприємства 
обслуговування      

4.1 Дошкільні навчальні заклади  
місць 75 517 517 

4.2 Загальноосвітні навчальні заклади  
учнів 240 640 1300 

4.3 Стаціонари (лікарні) усіх типів 
ліжок - - - 

4.4 Поліклініки, амбулаторії, диспансери без 
стаціонару. Кабінети сімейного лікаря 

відв. за 
зміну. 

100 100 600 

4.5 Спортивні зали загального користування м
2 площі 
підлоги 

288 288 1176 

4.6 Відкриті площинні споруди у 
житловому кварталі  

га 0,02 0,04 0,1 

4.7 Приміщення для фізкультурно-
оздоровчих занять у житловому кварталі  

м
2  

заг. площі 
- 1380,0 3980,0 

4.8 Бібліотеки  тис. один.  
зберіг. 

14,4 14,4 14,4 

4.9 Магазини  
м

2 торг. пл. 12565,0 14815,0 17127,3 

4.10 Підприємства громадського харчування  
місць 5 195 515 



 

    86 

№ 
п/п 

Показники Одиниця 
виміру 

Існуючий 
стан 

Етап  
5 років 

Етап  
20 років 

1 2 3 4 5 6 

4.11 Установи побутового обслуговування  роб. місць 3 23 76 
5. Вулично-дорожня  мережа та міський 

пасажирський транспорт      

5.1 Протяжність вулично-дорожньої мережі, 
всього (існуюча, будівництво);  

км 13,63 18,5 21,0 

 у тому числі:      
 - магістральні вулиці загальноміського 
значення  

» 2,1 2,1 2,1 

 - магістральні вулиці районного 
значення  

» 1,58 1,6 1,8 

 Кількість транспортних розв’язок у 
різних рівнях   

од. 1 1 1 

5.2 
 
Кількість підземних та надземних 
пішохідних переходів  

од. 3 3 3 

5.3 Щільність вулично-дорожньої мережі, 
всього:  

км/км2 7,5 9,4 11,9 

 у тому числі:      
 - магістральної мережі  » 1,5 1,5 1,5 

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

км    

 у тому числі:      
 - трамвай  » - - - 
 - тролейбус  - - - 

 - автобус  » 3,68 3,68 3,9 
5.4а Міська залізниця     

5.5 
 
Щільність мережі наземного 
громадського транспорту (по осях 
вулиць) 

км/км2 
 

1,5 1,5 1,5 

5.6 
 
Гаражі для постійного зберігання 
легкових автомобілів. 

м/м 55 270 1325 

5.7 
 
Гаражі для тимчасового зберігання 
легкових автомобілів 

м/м 466 466 466 

5.8 Відкриті автостоянки для постійного 
(тимчасового) зберігання легкових 
автомобілів. 

м/м 130 163 600 

6. Інженерне обладнання     
6.1 Водопостачання     

 Водопостачання, всього тис.м3/ 
добу 

0,79 1,85 4,30 

6.2 Каналізація     
 Сумарний об’єм стічних вод » 0,79 1,85 4,30 

6.3 Електропостачання     
 Споживання сумарне МВт 3,69 6,30 10,08 
 -у тому числі  
на комунально-побутові послуги 

» 3,69 6,30 10,08 
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№ 
п/п 

Показники Одиниця 
виміру 

Існуючий 
стан 

Етап  
5 років 

Етап  
20 років 

1 2 3 4 5 6 

 Кількість квартир, що обладнані 
електроплитами 

од. - - - 

6.4 Газопостачання     
 Витрати газу, всього млн. м3/ 

рік 3,15 7,57 14,42 

 -у тому числі на комунально-побутові 
послуги (приготування їжі, підприємства 
побутового обслуговування) 

» 0,07 0,23 0,34 

 Протяжність газових мереж 
(будівництво) 

км 15,22 22,99 24,78 

6.5 Теплопостачання     
 Споживання сумарне Гкал/год 5,22 12,57 23,91 
 Протяжність мереж 

(будівництво,перекладання) 
км 3,27 2,22 2,22 

7. Інженерна підготовка та благоустрій     
 Територія забудови, що потребує заходів 
з інженерної підготовки з різних причин 

га 
% до тер. - 

10,6 
6,0 

67,0 
37,8 

 Протяжність закритих водостоків км 2,2 10,7 11,5 
8. Охорона навколишнього середовища      
 Санітарно-захисні зони, всього  га 51,23 20,7 24,7 
 - у тому числі озеленені  »    

9. Орієнтовна вартість будівництва  млн. грн.    
9.1 Загальна вартість житлово-цивільного 

будівництва ( в цінах 2016 р.), у т.ч.: 
 - 1329,99 2175,48 

 - житлове   - 1225,13 1837,15 
 - установи та підприємства 
обслуговування  

 - 98,86      338,33 

9.2 Вулично-дорожня  мережа та 
пасажирський транспорт (в цінах 2012р.) 

млн. грн.  204,4 266,3 

 у тому числі:      
 - вулично-дорожня мережа, всього  »  147,4 176,3 
 - трамвайні ліні   - - 
 - транспортні розв’язки в різних рівнях   - - 

9.3 Інженерне обладнання, всього  млн. грн.  311,08 116 
 у тому числі:  »    
 - водопостачання, в т.ч.: 

     - загальноміські заходи 
» - 

69,57 
2,25 

24,55 
- 

 - каналізація, в т.ч.: 
     - загальноміські заходи  

» - 
121,78 
25,09 

6,83 
- 

 - електропостачання, в т.ч.: 
     - загальноміські заходи  

» - 
78,6 
50,0 

5,5 
- 

 - зв'язок і сигналізація » - 2,77 3,84 
 - газопостачання » - 7,2 4,72 
 - теплопостачання  » - 22,98 51,98 
 - інженерна підготовка » - 3,1 5,0 
 - дощова каналізація » - 20,0 1,6 
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