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ПЕРЕДМОВА 

Детальний план території, обмеженої проспектом Академіка Глушкова, 
вулицею Академіка Заболотного та західною межею території 
Національного комплексу «Експоцентр України» у Голосіївському районі 
міста Києва виконується відповідно до Рішення Київської міської ради від 
13.11.2013 № 518|10006 «Про затвердження міської програми створення 
(оновлення) містобудівної документації у м. Києві» та завдання на розробку, 
затвердженого заступником голови Київської міської державної 
адміністрації. Замовник - Департамент містобудування та архітектури 
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної 
адміністрації).  

Виконавець  – ТОВ «ТЕРРА ПРОЖЕКТ», субпідрядні організації - 
ПАТ «СТЕК». Інвестор - ТОВ «ФІРМА УКРТОРГ». 

У складі проекту, відповідно до договору, виготовлено цифрову 
векторну топографічну основу М 1:2000 з нанесенням червоних ліній, 
інженерних мереж та споруд в державній системі координат УСК-2000.  

Одержано витяг з бази даних Державного земельного кадастру станом 
на 09.12.2014 р. з переліком земель, наданих у власність чи користування, а 
також тих, щодо яких готується проекти рішень. 

Виконано збір вихідних даних по установам та підприємствам 
обслуговування та ін., зібрані анкети та інвестиційні наміри будівництва 
землекористувачів, які знаходяться в межах проектування та на прилеглих 
територіях: Національний комплекс «Експоцентр України», ПП «ВЕРОНА 
9», ТОВ «Фірма Укрторг», ТОВ «Укрсоцбудінвест», який є власником 
об‗єкту незавершеного будівництва Критої спортивної арени, розташованої 
за адресою м. Київ, вул. Академіка Глушкова, 9, ін., виконанні натурні 
обстеження забудови.  

Замовником – Департаментом містобудування та архітектури, надано 
матеріали проектів та передпроектних пропозицій.  

Детальний план території після затвердження є основним документом, 
який регламентує розміщення об‘єктів містобудування, відведення 
земельних ділянок, будівництво та благоустрій територій, прокладку 
інженерних мереж тощо. 
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ВСТУП  

Виконання Детального плану території пов‘язано з необхідністю 
деталізації 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 рішення ДПТ сучасну 
містобудівну ситуацію, а також рішення проекту Генерального плану міста 
Києва з урахуванням рішень ДПТ району від межі м.Києва до вул. 
Васильківська (УДНДІПМ «Діпромісто», АМР №143-а-06 від 06.12.06 р.).  

Згідно з положеннями проекту Генерального плану м. Києва щодо 
ефективного використання територій міста та відповідно до рішень ДПТ 
району від межі м.Києва до вул. Васильківська, розвиток зазначеної 
території пов‘язаний з розбудовою транспортної інфраструктури 
(будівництво розв‘язок, вулиці, багатоповерхових гаражів), організацією 
нової вхідної групи в районі станції метро «Іподром» до Національного 
комплексу «Експоцентр України», реконструкцією будівлі Критої 
спортивної арени та споруд «Центральної учбово-тренувальної бази по 
ковзанярському спорту «Льодовий стадіон», реконструкцією Ділового 
комплексу по  вул. Акад. Заболотного. 

Практично всі землекористувачі, які знаходяться в межах ДПТ надали 
свої інвестиційні наміри щодо розвитку територій, власником чи 
орендатором яких вони є. 

Національним комплексом «Експоцентр України» були надані 
пропозиції, щодо території площею (орієнтовно) 7,5 га (земельні ділянки 
79:392:053, 79:392:068, термін дії оренди яких скінчився, та 79:392:067 – 
територія ДП «Київпассервіс», автостанція «Південна», яка передбачено до 
виносу)  для організації вхідної групи на територію Експоцентру (згідно 
Генерального плану розвитку НК «Експоцентр України»). 

ТОВ «Укрсоцбудінвест», який є власником об‗єкту незавершеного 
будівництва Критої спортивної арени, розташованої за адресою м. Київ, 
вул. Академіка Глушкова, 9, має певні інвестиційні зобов‗язання перед 
міською громадою щодо участі у будівництві спортивного комплексу, і 
надає пропозиції щодо концепції забудови території Льодового стадіону. 
Пропонується реконструкція та будівництво наступних об‘єктів: 

1. Спортивно – оздоровчий комплекс H2О; 
2. Криті тенісні корти; 
3. Відкриті тенісні корти; 
4. Відкриті майданчики для міні футболу; 
5. Багатофункціональний каток (ролердром/лед); 
6. Скейт-парк та паркова зона; 
7. Сельбищно – рекреаційний комплекс; 
8. Відкрита автостоянка; 
9. Зона інженерного забезпечення. 
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 ПП «ВЕРОНА 9» (кадастровий номер –79:392:0038), яке є орендарем 
земельної ділянки на перетині вул. академіка Глушкова та академіка 
Заболотного площею 4,7503 га із цільовим призначенням – для будівництва, 
обслуговування та експлуатації готельно-офісного центру з торговельно-
розважальними закладами, просить розглянути можливість розміщення на 
ділянці і громадської, і житлової забудови з підприємствами і установами 
соціально-побутового призначення сучасного рівня, офісами, магазинами, 
закладами медичного призначення, надання побутових послуг, а також  
розглянути можливість реконструкції та добудови, як громадсько-ділового 
центру, існуючу споруду за   адресою: вул. Академіка Заболотного, 3 (код 
ділянки: 79:392:034). 
 ТОВ «Фірма Укрторг», земельна ділянка якої знаходиться за адресою 
просп. Академіка Глушкова, 9б, також надано інвестиційні наміри щодо 
забудови земельної ділянки житловим комплексом (передпроектні 
пропозиції).  
 Крім того, на даний час за адресою просп. Глушкова, 92б, будується 
житловий комплекс запроектований ТОВ «МЖК-1», який включає два 
житлових будинки, по 25 пов., готель, дитячий дошкільний заклад з 
початковою школою на 120 місць.  

Враховуючи вищезазначене при розробці детального плану території 
було проаналізовано інвестиційні наміри землекористувачів, надані 
пропозиції щодо формуванням нових житлових та громадських комплексів 
із створенням розвиненої соціальної інфраструктури, визначено 
поверховість та, орієнтовно, типи 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, покращення охорони навколишнього природного середовища з 
урахуванням існуючого стану та об‘єктів, що запроектовані відповідно до 
рішень Київради. 

 
Основна мета проекту: 
 формування багатофункціональної території, яка складається, в 

основному, з об‘єктів загальноміського значення: спортивного комплексу, 
що обслуговує населення прилеглих районів приміської зони, громадсько-
ділового центру, торгівельно-розважального, готельного комплексу на 1500 
місць, а також житлових комплексів з розміщенням підприємств 
обслуговування.  

 формування повноцінного високоякісного життєвого середовища 
європейського рівня. 

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. 
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При розробці проекту використані такі вихідні дані: 

- Генеральний план розвитку м. Києва та проекту планування його 
приміської зони на період до 2020 р, затверджений рішенням Київської 
міської ради № 370/1804 від 28.04.2002 р.; 

- Концепція стратегічного розвитку міста Києва. (Перша стадія 
Генерального плану розвитку м. Києва та його приміської зони до 2025 
року), затверджена рішенням Київської міської ради №35/4847 від 
16.09.2010 р.; 

- Проект Генерального плану м. Києва, що наразі перебуває в стадії 
затвердження, розроблений на підставі та в розвиток затвердженої 
Концепції стратегічного розвитку м. Києва; 

- Витяг з бази даних Державного земельного кадастру від 12.11.2014 р. 
- Цифрова векторна топографічна основа М 1:2000 з нанесеними 

червоними лініями (виконано у складі ДПТ). 
- Дані Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації 
щодо потужності проектної та фактичної наявності учнів 
загальноосвітніх шкіл, а також містокості дитячих дошкільних закладів 
(від 30.03.2015 №520), анкетні дані підприємств, установ та інженерних 
об‘єктів; 

- Схема генерального плану житлового комплексу по просп. Академіка 
Глушкова, 9 б (М 1:500), ТЕПи. 

- Схема генерального плану житлового комплексу по просп. Академіка 
Глушкова, 92 б (М 1:500), ТЕПи (будується) . 

- Пропозиції ТОВ «Укрсоцбудінвест», який є власником об‗єкту 
незавершеного будівництва Критої спортивної арени, розташованої за 
адресою м. Київ, вул. Академіка Глушкова, 9. 
 
 

 
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‖;  
 СН 173-93 „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. Межі території. Положення в системі міста. 
Аналіз існуючого стану території 

Історична довідка 

Ділянка проектування знаходиться в Голосіївському адміністративному 
районі, на південній околиці Києва, між межею міста, Голосієво та 
Феофанією, включаючи райони іподрому та Льодового стадіону в історичній 
місцевості Теремки (Софійська Дача). 

Розділяються вони на житлові масиви Теремки-1 (вздовж вулиць 
Глушкова і Заболотного) і Теремки-2 (між Кільцевою дорогою і озерами). 
Назва місцевості дав хутір Теремки, забудова якого була виконана у вигляді 
невеликих будиночків-Теремків. Втім, велика частина тутешніх будівель 
була споруджена, починаючи з середини 1970-х.  

До 1917 року частина нинішнього Голосіївського району відносилася 
до Либідської поліцейської дільниці, основу ж його території складали 
передмістя і далекі околиці Києва. У 1924-1934 роках район був 
«проковтнутий» укрупненими Ленінським районом, а Деміївка і Голосіїв 
відійшли до Сталінського району. З 1933 по 1957 рік Московський район 
став величний Кагановічскім - на честь Лазаря Мойсейовича, одного з 
видатних будівельників радянської держави. У 1957 році район назвали 
Московським, і в цьому найменуванні простежувалася тісний взаємозв'язок 
минулого, майбутнього і сьогодення. З утворенням в 1990 році Харківського 
району Московському довелося поділитися з сусідом територією на Правому 
березі, між Червонопрапорної вулицею і Дніпром. Та й тепер, до складу 
найбільшого в місті Голосіївського району входять як мінімум 20 історичних 
житлових місцевостей. 
 Проспе кт  каде м ка  лушко ва — пролягає від проспекту 40-річчя 
Жовтня та Васильківської вулиці до межі міста (продовженням слугує 
Одеське шосе). Прилучаються вулиці Софії Ковалевської, Касіяна, вулиця 
Академіка Заболотного, Кільцева дорога, Чабанівська вулиця та Одеська 
площа. 
 Проспект був прокладений у 1950-ті роки як нове шосе Київ — Одеса і 
1957 року увійшов до складу проспекту 40-річчя Жовтня. 1976 року частина 
(парна) проспекту від Одеської площі до міської межі отримала назву вулиця 
Маршала Кошового. 
У 1982 році від проспекту 40-річчя Жовтня було відокремлено ділянку між 
Васильківською вулицею та міською межею під сучасною назвою, на честь 
видатного вченого-кібернетика Віктора Глушкова. У 1990 році вулицю 
Маршала Кошового знову було приєднано до проспекту Академіка Глушкова 
— так остаточно сформувався проспект у теперішньому вигляді. Поряд з 
проспектом з обох боків знаходяться:   
№ 1 — Національний комплекс «Експоцентр України»; 
№ 3 — автостанція «Південна»; 
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№ 2 — Київський національний університет ім. Т. Шевченка (факультети 
біологічний, географічний); 
№ 4 — факультети КНУ: фізичний, радіофізичний, кібернетики, механіко-
математичний; 
№ 6 — Український фізико-математичний ліцей КНУ ім. Т. Шевченка; 
№ 9 — Льодовий стадіон; Київський дельфінарій; 
№ 10 — Київський іподром; 
№ 13б — ТРЦ «Магелан»; 
№ 17а — СЗШ № 269; 
№ 20 — Дитячий садок № 513 «Теремок»; 
№ 28 — СЗШ № 132; 
№ 31а — ДЮСШ з гірського велоспорту «Голосіїв»; Спортивний комплекс; 
№ 36 — супермаркет «Велика Кишеня»; 
№ 40 — Кібернетичний центр: Інститут кібернетики ім. В. Глушкова; Інститут 
космічних досліджень; Інститут програмних систем; 
№ 41б — Дитячий садок № 285 санаторного типу; 
№ 42в — Український державний університет фінансів та міжнародної торгівлі, 
фінансово-економічний факультет;[4] 
№ 55а — Школа-дитсадок «Барвінок». 
Нац ональний комплекс «Експоцентр України» (ран ше Виставка досягнень 
народного господарства (ВДН )  УРСР) — єдина державна виставкова 
установа України — організатор міжнародних та національних виставок і 
ярмарків, демонстраційний центр досягнень України в економічній, науковій, 
виробничій, гуманітарній та інших галузях. Знаходиться в юридичному 
підпорядкуванні Державного управління справами.  

У 16-му столітті ця місцевість належала Києво-Печерському монастирю. А 
пізніше стала особистою власністю київських метрополитів: спочатку – Петра 
Могили, згодом Сильвестра Косова. Наприкінці 18-го століття територія 
Феофанії вже належала Софіївському чоловічому монастирю. Після указу 
імператриці Катерини II з 1786 і до 1802 років ця місцевість перебувала у 
власності державної казни, а відтак була власністю настоятеля Михайлівського 
Золотоверхого монастиря Феофана (Шиянова) – Київського вікарія і помічника 
митрополита. Саме Феофан – перший Київський вікарний єпископ зводить тут 
заміську резиденцію дачного типу для настоятелів Михайлівського 
Золотоверхого монастиря, перетворюючи з 1803 року територію на пустинь, 
названу ім‘ям її засновника – Феофана. Майже 28 років (1807-1835 рр.) 
резиденція стояла пустою. До 1920 року – це власність Лаври, пасічний хутір, 
який у 1934 році закрили і пустинь взагалі перестала існувати. 

Територія експоцентру безпосередньо межує з територіями Клінічної 
лікарні "Феофанія", Інституту бджільництва ім. П.І. Прокоповича, 
Національним музеєм бджільництва України. Поруч розташовані Головна 
астрономічна обсерваторія НАН України Національної академії наук України, 
Національний музей народної архітектури та побуту України, Садово-парковий 
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комплекс НАН України "Феофанія", Київський іподром, Всеукраїнський центр 
радіохірургії. 

Комплекс Експоцентру включає 180 будинків і споруд, 20 з яких мають 
статус пам‘яток архітектури та містобудування місцевого значення України - це 
вхідні пропілеї, головний павільйон та павільйони №№ 2-10 навколо 
центральної площі, будівлі ресторанів «Весна» та «Літо», оранжерея, 2 кіоски, 4 
фонтани та водонапірна башта. 

Загальна площа території Національного комплексу «Експоцентру 
України» становить 286,3 га, з них: понад 48 га — забудовані землі, 171 га — 
садово- та лісопаркова зони, 3,5 га — ставки і озера. Закрита виставкова 
експозиційна площа — 18 тис. кв.м., експозиційна відкрита площа — 21 тис. 
кв.м., площа демонстраційних майданчиків, контурних полів — 30 тис. кв.м. 
Територія «Експоцентру України» географічно розташована у заповідному 
Голосіївському лісі на південному заході Києва за адресою: проспект 
Академіка Глушкова, 1. 

В межах території проектування знаходиться щойно виявлений об‘єкт 
культурної спадщини - ресторан «Вітряк» (1968 р., Наказ Управління охорони 
пам'яток історії, культури та історичного середовища від 18.09.2002 № 157).  

 
Межі території. Положення в системі міста. 

Аналіз існуючого стану території 
 

За генеральним планом м. Києва на проектний період визначено сім 
планувальних зон. Територія  детального плану знаходиться в другій 
планувальній зоні міста – «Південній», в Голосіївському адміністративному 
районі, складається з територій різного функціонального використання – 
житлової, ландшафтно-рекреаційної та громадського призначення, межує з 
територією Національного комплексу «Експоцентр України». 

Площа території, на яку розробляється детальний план – 95 га, обмежена 
з північного  заходу магістраллю  загальноміського значення - проспектом 
Академіка Глушкова, з південного заходу дільницею Великої окружної дороги 
м.Києва  магістраллю загальноміського значення - вул.Академіка Заболотного, 
з південного сходу територією Національного комплексу ―Експоцентр 
України‖.  

Рельєф території переважно рівнинний з незначним ухилом поверхні. 
Абсолютні відмітки поверхні землі змінюються від 178,0 м до 180,0 м.  

Територія, на яку розробляється проект, розташована в південно - 
західній периферійній частині міста на перетині загальноміської магістралі - 
проспекту Академіка Глушкова та магістралі безперервного руху - вулиці 
Академіка Заболотного. Остання являє собою  основну об‘їзну магістраль 
правобережної частини м.Києва і через систему загальноміських магістралей 
забезпечує зручні транспортні зв‘язки з усіма районами. На вул. Академіка 
Заболотного, з боку іподрому, знаходяться тимчасові гаражі, в‘їзд на іподром і 
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на розі вул. Василя Касіяна і Лятошинського, пожежна частина на шість боксів 
– 12 машин. 

 Проспект Академіка Глушкова - одна  з радіальних магістралей міста 
загальноміського значення, яка з одного боку є продовженням дороги 
Одеського напряму, а з другого – має вихід до Південного моста – проспекту 
Миколи Бажана – дороги Харківського напряму, є основною планувальною 
композиційною віссю території, характеризується недовершеністю 
архітектурного ансамблю. Від Одеської площі до вул. Васильківської 
архітектурно визначена будівля багатофункціонального розважального 
комплексу «Манеж» і маловиразна архітектура іподрому з гаражами на 
передньому плані. Учбові корпуси університету з одного боку і існуючі 
павільйони Національного виставкового центру розміщені в глибині території і 
мало впливають на формування архітектурно-композиційного рішення однієї з 
основних магістралей міста, яка може розглядатись як «ворота» м. Києва на 
трасі Київ-Одеса. 

Загалом територія характеризується екстенсивним використанням, тобто 
низька щільність забудови, значною кількістю ділянок вільних від забудови. 

Територія проектування забезпечена швидкісним транспортом - дві станції 
Куренівсько-Червоноармійської лінії метрополітену - "Виставковий центр" та 
"Іподром". В районі станцій метрополітену "Виставковий центр"  розташовані 
кінцеві зупинки громадського транспорту та утворюються пересадочні вузли.  

На території проектування розташовано громадські та транспортні 

підприємства, житлові будинки (будуються), територія спортивного комплексу, 

гаражні кооперативи. 
                                                                                                      Таблиця 1.1.1 

Розподіл території проектування за землекористувачами 

№ 
п/п Найменування Терито

рія, га Вид діяльності 
 
Код  
ділянки 

1 2 3 5  

1 ТОВ  «Адмірал 
Інтернейшенл» 

0,24 автосервіс, 
транспорт 

 
 

79.392.008 
Термін дії 
скінчився 

2 Ресторан «Вітряк» 1,1 Громадське 
харчування 

79:392:002 

2 ТОВ «Фірма Укрторг» 2,7 
1.7 Громадська, житлова 79:392:009 

79:392:029 
3 ТОВ «Луол-Петроліум» 0.4 АЗС 79:392:015 

 
4 ВАТ 

«Київміськнафтопродукт» 0.7 АЗС №6   
79:392:033 
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5 СП українсько-англійське 
підприємство ТОВ 
―Західна нафтова група‖, 
ДП з розбудови 
транспортних коридорівв 
Украх 
їні, Українське державне 
виробничо—технологічне 
підприємство 
―Укрдортехнологія‖ 

2.2 Офісні приміщення 

 
 

79:392:034 

6 ПП ―Верона - 9‖ 
4,75 

Організація будівництва, 
будівництво житлових та 
нежитлових будівель, 
тощо 

79:392:038 

7 ДП Центральна учбово-
тренувальна база по 
ковзанярскому спорту 
―Льодовий стадіон‖ 
ТОВ ― Укрсоцбудінвест‖ 

17,1  
спорт, розваги та 

відпочинок 
 

79:392:050 
 
 
 

79:392:104 
8 Філія кабельні мережі 

―Київенерго‖  0,76 

Пд-ТП 2933 
трансформаторна 

підст. ―Теремківська - 
110кв‖ 

79:392:070 
79:392:074 

9 Гаражний кооператив 
―Киянка‖ 3,3  Транспорт,  

автосервіс  
79:392:092 

10 Релігійна громада ―Різдва 
Пресвятої Богородиці‖ 0.66  релігійна 79:392:120 

11 ПП ―Альтернатива плюс‖ 
1.77   

79:392:053 
терміндії 
скінчився 

12 ТОВ ―Алант Інвест‖ 1.7 автосервіс, 
транспорт 

79:392:068 

13 Національний комплекс 
―Експоцентр України‖ 11.8 Виставковий 

комплекс 
79:392:091 
79:392:010 

14 КП ―Київський 
метрополітен‖ 
 

     1.1 Транспорт 
Проект 

відведення 

 Всього 51,98   

 ВСЬОГО    

 
Аналіз існуючого стану використання та забудови території проектування 

дозволив сформулювати наступні основні проблеми даної території: 
 

Основні проблеми: 

 просп. акад. Глушкова та Заболотного характеризується недовершеністю 
архітектурного ансамблю;  

 територія характеризується екстенсивним використанням:  
 незавершене будівництво споруди Критої спортивної арени (початок 

будівництва - 1986р.);  
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 будівлі та споруди, які на даний час не працюють, або не 
використовуються у повну міру за призначенням;  

 значна кількість ділянок вільних від забудови; 
 розміщення гаражних кооперативів на території 3.3га.  
 забезпечення нового населення місцями в загальноосвітніх закладах; 
 велика інтенсивність руху транспорту потребує вирішення питань з 

будівництвом розв‘язок та реконструкції вулиць, будівництвом 
перехоплюючи паркінгів; 

 на території проектування знаходиться щойно виявлена пам‘ятка 
культурної спадщини – ресторан «Вітряк», який на даний час забудовано 
25 поверховими житловими будинками та АЗС, і сприятливі умови 
огляду не забезпечуються. 

 територія проектування знаходиться в зоні регулювання забудови за 
умови безпеки польотів, але не підпадає в зону обмежень забудови за 
акустичними умовами; 

 на території проектування знаходиться ділянка річки Нивка, яка  є 
однією із найбільших малих річок м. Києва; відповідно до 
затвердженого проекту необхідна розчистка та благоустрій; 

 високий рівень підземних вод та можливість утворення верховодки; 
 ділянка проектування потребує інженерної підготовки території. 
 

1.2. Стисла характеристика природних умов 
 

 тмосферне пов тря. 

Забруднювачами атмосферного повітря в межах території проектування є 
автотранспорт та деякі виробничі об‘єкти.  

Забруднення атмосферного повітря викидами автотранспорту є основним 
на території проектування, і зумовлене рухом транспортних потоків по просп. 
Глушкова, вул. Академіка Заболотного, Кільцевій дорозі, транспортній 
розв‘язці на Одеській площі. Крім того, з викидами автотранспорту пов‘язана 
робота таких виробничих об‘єктів: АЗС ТНК та шиномонтаж (просп. Академіка 
Глушкова, 9а), Автостанція № 3 «Південна» (просп. Академіка Глушкова, 3), 
СТО, Автомийка (вул. Акад. Заболотного, 5), Автосервіс «Shark», Шиномонтаж 
«Тип-Топ Сервіс» (вул. Акад. Заболотного, 3) наявністю гаражів та автостоянок.  

Найбільша інтенсивність руху автотранспорту спостерігається по просп. 
Глушкова (55 тис. фіз. од. / сер. добу), вул. Академіка Заболотного (52 тис. фіз. 
од. / сер. добу), які безпосередньо прилеглі до території проектування та 
Кільцевій дорозі, яка розташована на відстані 350 м від ділянки проектування. 
Середнє значення рівня забруднення примагістральних територій зазначених 
автошляхів (на відстані 7,5 м від брівки проїзної частини)  діоксидом азоту 
(NO2) становить 13,1 ГДК (розрахункові значення). Зелені насадження по вул. 
Академіка Заболотного (сквер біля ресторану «Вітряк» і бульвар по вул. 
Академіка Заболотного) та по просп. Академіка Глушкова в межах «Льодового 
стадіону» позитивно впливають на стан атмосферного повітря, зменшуючи 
концентрацію забруднюючих речовин. 
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Вплив автозаправної станції, автостанції «Південна», автостоянок, авто 
мийок, гаражів та станцій техобслуговування характеризується як несуттєвий, в 
межах діючих санітарних норм (ДСП 173-96). Гарантування екологічної 
безпеки для населення проводиться шляхом встановлення та дотримання 
санітарних розривів.  

За даними найближчого посту спостереження за забрудненням атмосфери 
ЦГО (НВЦ «Експоцентр України»), що розташований по  
просп. Академіка Глушкова, 1, середньорічний індекс забруднення атмосфери 
характеризується як низький.  

Промислові підприємства, які можуть істотно вплинути на стан 
забруднення атмосфери, в межах ділянки проектування та в безпосередній 
близькості від неї відсутні. 

Коефіцієнт температурної стратифікації атмосфери  А=180 свідчить  про 
сприятливі в цілому умови очищення повітря в межах території проектування. 
Поєднання негативної сумісної дії надмірного забруднення атмосферного 
повітря та несприятливої метеоситуації не спостерігається.  

Кращому очищенню повітря в районі проектування сприяють і розташовані 
неподалік зелені масиви Голосіївського лісу, НВЦ «Експоцентр України» в 
південно-східному напрямку від ділянки проектування.  

 
Ф зичн  фактори впливу 

 
До фізичних факторів впливу відносять шум та електромагнітне 

випромінювання. 
Основними джерелами шуму в районі ділянки проектування є 

автотранспорт, авіаційний шум МА «Київ» (Жуляни) та ДП «Антонов», а також 
деякі виробничі об‘єкти. 

Шумове навантаження від автотранспорту по просп. Академіка Глушкова 
та вул. Академіка Заболотного складає 82-85 дБА (LAекв), що незначно 
перевищує існуючі нормативи. Існуючої житлової забудови на території 
проектування немає, а перспективна знаходиться на достатній відстані від 
зазначених автомагістралей для забезпечення ефективного зниження шуму до 
нормативних значень (100-250 м). Тому проведення додаткових шумозахисних 
заходів не потрібне. Інтенсивність руху автотранспорту по Кільцевій дорозі на 
рівень шуму в межах ділянки проектування не впливає, зважаючи на її 
віддаленість.  

Зона шумового впливу ДП «Антонов» 70 дБА (LAmax) охоплює незначну 
частину території проектування на північному сході, куди потрапляє лише АС 
«Південна». Проектовані житлові будинки в зону шумового впливу аеропорту 
не потрапляють. 

Шумовий вплив від діючих виробничих об‘єктів, трансформаторної 
підстанції має локальний характер та не виходить за межі встановлених 
санітарно-захисних зон, які є витриманими (в межах існуючої та перспективної 
забудови).   

Істотні джерела інших фізичних факторів впливу (електромагнітного, 
іонізуючого випромінювання тощо) на території проектування відсутні.  
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Водне середовище. 
 

На території проектування знаходиться ділянка річки Нивка, яка  є однією із 
найбільших малих річок м. Києва і має загальну довжину 23 км. Починається 
вона на території «Експоцентру України» біля Льодового стадіону. Далі тече у 
колекторі повз житловий масив Теремки-2 до вул. Крейсера Аврори і 
перетинаючи її під прямим кутом виходить у відкрите русло вже у межах 
Солом‘янського району. У межах Голосіївського району на відстані 10–15 м від 
колектора, від вул. В. Касіяна до вул. акад. Вільямса, розташовані три копані 
ставки площею 0,81; 0,37 і 0,44 га, відповідно. Наповнення ставків відбувається 
за рахунок поверхневого стоку, підземних вод і атмосферних опадів. Ставки 
каскадні, водопостачання їх взаємозалежне. Із ставка № 3 вода скидається у 
закритий колектор р. Нивка.  

Зазначені водойми мають рекреаційне призначення. Якість води річки та 
ставків має нестабільний характер: періодично підвищуються показники 
органічного забруднення, групи азоту, що є наслідком скиду неочищеного 
поверхневого стоку, у тому числі з територій садибної забудови, яка не має 
мережі господарчо-побутової каналізації.  

 
 е олог чне середовище та ґрунти. 

 
Характер рельєфу ділянки рівнинний з незначним перепадом висот від 

178,3 до 182,8 м. В геоморфологічному відношенні територія проектування 
розташована в межах моренно-зандрової рівнини. Відклади четвертинного 
періоду представлені флювіогляціальними ґрунтами – пісками, супісками та 
суглинками.  

З денної поверхні гранти корінного залягання перекриті шаром насипного 
ґрунту представленого переважно суглинками, з вмістом будівельних залишків 
до 40 % потужністю до 3,2 м. 

Геолого-літологічна характеристика інженерно-геологічних елементів, 
виявлених під час інженерно-геологічних вишукувань для будівництва за 
адресою просп. Академіка Глушкова, 92Б, наступні: 

- ІГЕ 1 Насипний ґрунт – суглинок неоднорідний, бурувато-сірий, темно-
сірий, з вмістом будівельних залишків до 40 %; 

ІГЕ 2 Пісок жовтий, бурувато-жовтий, з тонкими прошарками супіску, 
пилуватий, глинистий; 

ІГЕ 3 Супісок бурий, бурувато-жовтий, з прошарками піску, пластичний та 
текучий; 

ІГЕ 4, 4а Суглинок бурувато-сірий, бурувато-жовтий, бурий, голубувато-
сірий, місцями з прошарками піску та гальки скельних порід: 4 – туго 
пластичний, 4а – м‘якопластичний; 

ІГЕ 5 Суглинок темно-сірий, чорний, з домішками органічних речовин. 
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Категорія складності інженерно-геологічних умов ділянки – ІІ (середньої 
складності). Сейсмічність ділянки проектування складає 5 балів. Категорія 
ґрунтів за сейсмічними властивостями  - ІІІ (згідно табл. 1.1 ДБН В.1.-12:2006). 

Глибина сезонного промерзання ґрунтів може досягати 0,8-0,9 м. 
Гідрогеологічні умови ділянки характеризуються наявністю водоносного 

горизонту, приуроченого до флювіогляціальних відкладів. Підземні води на 
період вишукувань зафіксовані на глибинах 3,0-3,2 м, в межах абсолютних 
відміток 176,9-177,5 м. В окремі періоди року можлива поява тимчасового 
водоносного горизонту типу «верховодка» і на більш високих відмітках. 
Ділянка проектування відноситься до потенційно підтоплюваних. Прогнозний 
рівень підземних вод на розрахункових період, в зв‘язку з прокладанням 
інженерних мереж, озелененням території та поливом цих насаджень може 
підвищитись на 1,0 м відносно існуючого. Отже, серед небезпечних явищ, при 
проектуванні, будівництві та експлуатації об‘єктів в межах території 
проектування слід звернути увагу на досить високий рівень підземних вод та 
можливість утворення верховодки. 

Ділянка проектування потребує інженерної підготовки ґрунту для 
запобігання проявів небезпечних явищ, зокрема створення огороджувальних 
конструкцій каналу із підпірних стінок габіонового типу на насипному ґрунті та 
флювіогляціальних ґрунтах (пісок, супісок та суглинок).   

 
Рослинний св т та об’єкти природно-запов дного фонду 

 
Більша частина ділянки проектування на даний час зайнята зеленими 

насадженнями біля «Льодового стадіону», та ресторану «Вітряк»,  бульваром по 
вул. Академіка Заболотного та вуличними насадженнями вздовж доріг. Для 
даної території характерні також відкриті місця без рослинного покриву або з 
незначним трав‘янисто-чагарниковим покривом. Рішення щодо видалення 
насаджень приймається на наступних стадіях проектування на основі акту 
обстеження зелених насаджень (Рішення Київської Міської Ради «Про 
затвердження Порядку видалення зелених насаджень на території міста Києва» 
№ 384/6600 від 27.110.2011р.).  

На ділянці проектування об‘єкти природно-заповідного фонду відсутні.  
На відстані 1,5-2,5 км розташовані: в південно-східному та східному 

напрямках - Голосіївський ліс, Голосіївський парк культури і відпочинку ім. М. 
Рильського, Ботанічний сад НУБіП України, в південно-західному - урочище 
Теремки (Інститут зоології ім. Шмальгаузена). Всі ці території є самостійними 
об‘єктами природно-заповідного фонду, а також входять до складу 
Національного природного парку «Голосіївський» (Указ Президента №794 від 
27.08.2007р).  

Архітектурно-планувальні рішення на ділянці проектування істотно не 
вплинуть на стан зазначених об‘єктів природно-заповідного фонду. Для 
зменшення можливого рекреаційного впливу на них, необхідно передбачити 
достатню кількість озеленених територій загального користування. 

 
1.3 . Планувальні обмеження 
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Територія перспективної забудови розташована в Голосіївському районі 
м. Києва неподалік існуючого житлового масиву Теремки. Містобудівні 
обмеження ділянки проектування згідно ДБН 360-92** та ДСП №173 з 
врахуванням діючих положень Генерального плану розвитку м. Києва зазначені 
у таблиці 1.3.1. 

 
Таблиця 1.3.1 

Планувальні обмеження ділянки проектування в межах просп. 

Академіка Глушкова та вул. Академіка Заболотного.  

Існуючий стан 

Призначення території, 
адреса 

Розмір санітарно-захисної, 
охоронної зони, нормативні 

посилання 

Площа об‘єкту з 
обмеженнями, га 

 

Частка у 
загальній 
структурі 
земель, % 

АЗС ТНК, просп. 
Академіка Глушкова, 9а 

50 м, ДСП 173-96 (п. 5.32) 

16,21 20,1 

Автостанція № 3 
«Південна», просп. 
Академіка Глушкова, 3 

100 м, ДСП 173-96 (дод. 9) 

Автостоянка КП 
«Київський метрополітен» 

35 м, ДСП 173-96 (дод. 10) 

Автосервіс «Shark», 
Шиномонтаж «Тип-Топ 
Сервіс», вул. Академіка 
Заболотного, 3 

25 м, ДСП 173-96 (дод. 10)  

АЗС ЛПГ (ВАТ 
«Київміськнафтопродукт»), 
вул. Академіка 
Заболотного, 1 

50 м, ДСП 173-96 (п. 5.32) 

СТО, автомийка, вул. 
Академіка Заболотного, 5 

25 м, ДСП 173-96 (дод. 10) 

СТО АвтоРемСервіс, вул. 
Академіка Заболотного, 3а 

25 м, ДСП 173-96 (дод. 10)  

ГБК «Киянка», Академіка 
Заболотного, 5 

50 м, ДСП 173-96 (дод. 10) 

Трансформаторна 
підстанція «Теремківська-
110Кв» 

30 м, ДСП 173-96 (п. 8.45) 

Прибережні захисні смуги 
р. Нивка ПЗС  

Водний кодекс України (ст. 88), 
Проект прибережних захисних 
смуг водних об‘єктів 
Голосіївського району м. Києва 

0,915 1,13 

Теплові мережі d = 700 мм 5 м (в обидва боки від крайньої 
осі), ДБН 360-92** (дод. 8.1) 

8,68 10,75 Мережі зливової 
каналізації d = 500; 900 мм 

3 м (в обидва боки від крайньої 
осі), ДБН 360-92** (дод. 8.1) 
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Призначення території, 
адреса 

Розмір санітарно-захисної, 
охоронної зони, нормативні 

посилання 

Площа об‘єкту з 
обмеженнями, га 

 

Частка у 
загальній 
структурі 
земель, % 

Водопровідні та 
каналізаційні мережі d = 
300; 500 мм 

5 м (в обидва боки від крайньої 
осі), ДБН 360-92** (дод. 8.1) 

Газопровід високого тиску 10 м (в обидва боки від крайньої 
осі), ДБН 360-92** (дод. 8.1) 

Зона акустичного впливу 
МА «Київ» (Жуляни) 70 
дБА (LAmax) 

Генеральний план розвитку м. 
Києва 0,92 1,14 

Площа території обмежень 26,73 - 
Всього земель з 
урахуванням перекриття 
території обмежень 

22,76 28,18 

 Площа з СЗЗ дана з урахуванням загальної площі об‘єктів та їх захисних, охоронних зон ( 
в межах і поза межами ділянки проектування) 
 

Планувальні обмеження ділянки проектування обумовлені наявністю 
об‘єктів транспортної інфраструктури (автостанція «Південна», АЗС, 
автостоянки, СТО, гаражі та ін.), інженерних мереж та споруд, акустичним 
впливом аеропорту, прибережно-захисними смугами р. Нивка. Загальна площа 
обмежень незначна і складає менше третини ділянки проектування, що свідчить 
про сприятливі екологічні та санітарно-епідеміологічні умови освоєння даної 
території для житлового і громадського будівництва. Більше 60 % всіх 
обмежень належить зазначеним виробничим та комунально-складським 
об‘єктам.   

Розташування об‘єктів, які можуть чинити негативний вплив на 
навколишнє середовище та здоров‘я людини переважно в периферійних 
частинах ділянки проектування також сприяють раціональному розміщенню 
запроектованих об‘єктів будівництва та забезпечують дотримання існуючих 
санітарних вимог. Зокрема, автостанція «Південна» (СЗЗ = 100 м) розміщена в 
межах північно-східної крайньої частини ділянки проектування, АЗС (СЗЗ = 
50 м) – південно-західної, гаражі ГБК «Киянка» - південно-східної.    

Запроектовані житлові та громадські будівлі не потрапляють в зону 
існуючих планувальних обмежень. Проектом не передбачається будівництво 
об‘єктів підвищеної екологічної небезпеки або таких, які вимагають 
встановлення санітарно-захисних зон. Розміщення великих паркінгів 
передбачене в межах існуючих автостоянок та на місці гаражів. Разом з тим, 
внаслідок реалізації проектних рішень передбачаються зміни  в структурі 
планувальних обмежень: 

- ліквідація автозаправної станції ВАТ «Київміськнафтопродукт» за 
адресою вул. Академіка Заболотного, 1, і відповідно її СЗЗ; 

- перенесення, зміна конфігурації автостоянки КП «Київський 
метрополітен» та відповідних санітарних розривів; 
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- проведення каблювання ЛЕП 110 кВ; 

- прокладання інженерних мереж (водопроводів, господарсько-
побутової та дощової каналізації, теплотрас) до об‘єктів нового 
будівництва та відповідне збільшення площі їх охоронних зон.  

Необхідне погодження висоти будівництва в межах зазначеної території з 
експлуатантом аеродромного комплексу із умов впливу на безпеку польотів і 
роботу радіотехнічних приладів цивільної авіації та обмеження забудови щодо 
умов впливу авіаційного шуму відповідно до наказу Міністерства 
Інфраструктури України № 721 від 30.11.2012 "Про затвердження погодження 
місця розташування та висоти об‘єктів на приаеродромних територіях та 
об‘єктів, діяльність яких може вплинути на безпеку польотів і роботу 
радіотехнічних приладів цивільної авіації", а саме з ДП «Антонов», МА «Київ» 
(Жуляни) та ДП «Украерорух». 

Розміщення об‘єктів в межах санітарно-захисних зон повинно відповідати 
діючим санітарним нормам (ДСП 173-96, пп.5.10-5.12). 

 
2. ПРОЕКТНІ ПРОПОЗИЦІЇ 

Територія проектування є складовою території загальноміського центру, 
невід‘ємною частиною якого є: 

• об‘єкт загальнодержавного значення - Національний комплекс 
«Експоцентр України», який будувався як Виставка передового досвіду 
народного господарства, з 1991 року – Республіканський центр виставок і 
ярмарок, з 1993 року – Національний виставковий центр, з 1999 року 
Національний комплекс «Експоцентр України»; 

• комплекс Національного університету ім. Т. Шевченка; 
• Іподром; 
• будівлі Критої спортивної арени та споруд «Центральної учбово-

тренувальної бази по ковзанярському спорту «Льодовий стадіон»; 
 діловий центр. 
Значне функціональне навантаження території потребує її чіткого 

функціонального зонування і планувального рішення. 
Територія знаходиться в сприятливому планувальному середовищі на 

перехресті кільцевої міської магістралі і проспекту Академіка Глушкова – 
магістралі міського і державного значення – траса Київ-Одеса. Це 
місцеположення забезпечує доступність до аеропортів «Київ», «Бориспіль», 
до центральної частини міста.  

Розміщення об‘єктів, що проектуються на основних магістралях м. 
Києва, підвищує вимоги до архітектури і об‘ємно-просторового рішення 
забудови фасадної частини проспектів Академіка Глушкова і Академіка 
Заболотного.  

Проектними пропозиціями передбачені основні функціонально-
планувальні вузли, які є визначальними в архітектурному об‘ємно-
просторовому рішенні забудови. Це зона нового південно-західного входу 
Національного комплексу «Експоцентр України» і забудова траси Одеса-
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Київ, в частині проспекту Академіка Глушкова, яка розглядається, як 
південні «ворота» м. Києва. 

 
2.1. Розподіл території за функціональним використанням 

Основні положення трансформації проектної території 
 
Проектні рішення  спрямовані на підвищення ефективності використання 

територій. 
Проектними пропозиціями пропонується формування території   

багатофункціонального використання.  
 Значні зміни в планувальній структурі району проектування (згідно з 

Генеральним планом міста Києва) пов‘язані з вирішенням загальноміських 
транспортних проблем на перспективу, що має вплив на вирішення питань 
розміщення нової забудови, включаючи й першочергову. 

 Згідно з матеріалами проекту Генерального плану м. Києва на території, 
що охоплена проектом, за функціональним використанням, можна виділити 
зони:  
 громадської забудови; 
 житлової багатоквартирної забудови; 
 транспорту; 
 зелених насаджень загального користування. 
 

Відповідно намірам замовника пропозиціями детального плану частина 
територій змінює своє функціональне призначення на території  
багатоповерхової житлової забудови. 

 
Зона багатоповерхової багатоквартирної житлової  та громадської 

забудови 

 Відповідно до наданих інвестиційних пропозицій  на перетині 
прос.Акад.Глушкова та Заболотного пропонується формування кварталу нової 
житлової багатоквартирної забудови з об‘єктами обслуговування, 
загальноосвітньою школою та дитячим дошкільним закладом. 
 Забудову житлового кварталу пропонується здійснювати секційними та 
точковими будинками висотою житлової частини переважно від 19 до 25 
поверхів.  Примагістральна територія формується з боку пішохідної зони 
бульвару Академіка Заболотного та Глушкова з перших поверхів житлових 
будинків, де передбачається розміщення аптек, кафе, підприємств зв‘язку, 
побутового обслуговування, офісних приміщень, торгівельних закладів та 
пішохідної зони. Заклади повсякденного обслуговування, спортивні зали, 
кабінети сімейного лікаря пропонується розмістити в перших поверхах та 
прибудовах до житлових будинків, що знаходяться вздовж пішохідних шліхів в 
середині кварталу. 
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 У дворовому просторі пропонується розміщення зон відпочинку дорослих 
та дітей, спортивні та ігрові майданчики, озеленення та територія 
загальноосвітньої школи та дитячого дошкільного закладу.  
  Пішохідні зв'язки по території кварталу проходять до основних об'єктів 
тяжіння – зупинок пасажирського транспорту, дитячого дошкільного закладу, 
вздовж території школи, центру обслуговування мікрорайонного рівня та 
Ділового центру.  
 Вздовж просп. Акад. Глушкова прримагістральна територія  формується 
вздовж бульвару, організація якого пропонується від церкви до нової вхідної 
групи Національного комплексу ―Експоцентру України‖ об‘єктами 
громадського призначення. 

 Відповідно до проектних рішень на запропонованій сельбищній території 
виділено чотири житлових комплекса, забудова яких буде  здійснюватиметься 
одночасно із закладами обслуговування та освіти. 

Зона закладів обслуговування. Згідно з проектом забудови, ця зона 
формується в перших поверхах секційних житлових будинків, у вбудовано-
прибудованих приміщеннях вздовж пішохідних шляхів закладами 
повсякденного обслуговування: аптеками, магазинами, кафе, підприємствами 
зв‘язку, побутового обслуговування, офісними приміщеннями, торгівельними 
закладами, спортивними залами, клубними приміщеннями, кабінетами 
сімейного лікаря тощо, доповнюється дошкільними дитячим закладами та  
школою і виконуватиме функції мікрорайонного центру.  

Озеленені території житлового кварталу відносяться до зелених 
насаджень обмеженого користування і формуються з озеленених 
прибудинкових територій житлової забудови та території дитячих дошкільних 
закладів та загальноосвітньої школи. 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, в санітарно-захисних 
зонах  інженерно-транспортних об‘єктів, інженерного коридору. 

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 установ, школи, Ділового 
центру, бульвару вздовж просп. Академіка Глушкова та рекреаційної зони, яку 
пропонується розмістити вздовж р. Нивка. 

Озеленені території мікрорайону запроектовані як єдина безперервна 
система, що включає внутрішньо-квартальні (дворові) простори, об‘єднані 
озелененими вулицями та пішохідними еспланадами.  

 
Громадсько-ділова зона 

 
Розміщення громадсько-ділової зони передбачається на території існуючої 

офісної споруди, де знаходиться СП українсько-англійське підприємство ТОВ 
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―Західна нафтова група‖, ДП з розбудови транспортних коридорів Україні, 
Українське державне виробничо — технологічне підприємство 
―Укрдортехнологія‖ по вул.Акад. Заболотного, 3 (площа - 2,2 га). В його складі 
після реконструкції та добудови передбачається розміщення, крім 
адміністративно-офісних приміщень, ТРЦ та нотаріальні контори, юридичні 
консультації, банки, філії (відділення) банків тощо. 

Територія нової вхідної групи Національного комплексу ―Експоцентр 
України‖ включатиме готельний комплекс де буде розташовано: 

  банки, філії (відділення) банків; 
 телевізійні та радіостудії; 
 виставкові зали; 
 підприємства громадського харчування (їдальні, кафе, бари, ресторани); 
 перукарні, інші об'єкти побутового обслуговування; 
 нотаріальні контори і юридичні консультації; 
  туристичні інформаційні центри. 

 
Спортивна зона 

 
Спортивну зону загальноміського рівня передбачено реконструювати. ТОВ 

«Укрсоцбудінвест», який є власником об‗єкту незавершеного будівництва 
Критої спортивної арени, розташованої за адресою м. Київ, вул. Академіка 
Глушкова, 9, має зобов‗язання перед міською громадою щодо участі у 
будівництві спортивного комплексу.  

Спортивно-тренувальний комплекс існував тут упродовж декількох 
десятиліть, але тільки зараз завдяки комплексному розвитку території 
льодового стадіону з'явилася можливість створити спортивну базу, що 
задовольняє найвимогливіші запити і потреби, як професійних спортсменів, так 
і любителів. Тут будуть розміщені спортивні майданчики більш ніж для 20 
видів спорту : футбол, баскетбол, гімнастика, бокс, єдиноборства, сквош, теніс, 
фехтування і багато інших ігрових видів спорту.  

Сучасні центри spа, фитнеса і медицини зможуть задовольнити потреби 
усіх рівнів підготовки, що займаються, від новачка до спортсмена високого 
класу, що мешкають і працюючих в 10-15 хвилинній транспортній доступності 

Відповідно до проектних рішень  пропонується реконструкція та 
будівництво наступних об‘єктів: 

 спортивно – оздоровчого комплексу, який включатиме спортивні та 
тренажерні зали, басейни для дорослих та дітей, аквапарк;  

 спортивну школуу; 
 криті тенісні корти;   
 відкриті тенісні корти; 
 багатофункціональний каток (ролердром/лед); 
 скейт-парк та паркову зону; 
 Криту спортивну арену; 
 багатоповерховий паркінг; 
 інженерні об‘єкти та споруди. 
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Зона інженерної інфраструктури 

 
В цій зоні передбачається розміщення інженерних об‘єктів, необхідних для 

обслуговування спортивного комплексу, кварталу житлової забудови, існуючих  
об‘єктів інженерної інфраструктури. 

 
 

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 – 
мікрорайонів (кварталів), природних комплексів, смугами санітарно-захисних, 
санітарних, охоронних зон та інших зон обмеженого використання земель, 
червоними лініями, смугами відводу, межами основних землеволодінь і 
землекористувань. 

Переважний вид використання території – вид використання, який 
відповідає переліку дозволених видів для даної зони і не потребує спеціального 
погодження. До них відносяться види забудови та використання територій, які 
за умови дотримання будівельних норм та стандартів безпеки, інших 
обов'язкових вимог, не можуть бути заборонені. 

Супутній вид використання території – вид використання, який є 
дозволеним та необхідним для забезпечення функціонування переважного виду 
використання земельної ділянки. 
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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-, газозабезпечення, каналізація, телефонізація тощо), є також 
дозволеними, за умови їх відповідності будівельним нормам та правилам, 
технологічним стандартам безпеки, що підтверджуються при узгодженні 
містобудівної документації.  

Інженерно-технічні об'єкти, споруди, що розташовуються на спеціально 
виділених для них земельних ділянках, і які забезпечуватимуть використання та 
функціонування об'єктів нерухомості в масштабах однієї або декількох зон, є 
об'єктами, для яких необхідне отримання відповідних узгоджень. 

Відповідно до проекту Генерального плану міста Києва, територія 
проектування за функціональним призначенням відноситься до зон 
багатоповерхової житлової забудови, громадської забудови, виробничого 
призначення, міських і районних вулиць (у червоних лініях). 

 
Зона багатоповерхової багатоквартирної житлової забудови 

 
Переважн  види забудови земельних д лянок: 
 багатоповерхові та підвищеної поверховості 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; 

 спортивні, ігрові, дитячі, 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; 
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 амбулаторії, консультативні медичні заклади, кабінети родинного 
лікаря; 

Дозволен  види використання, як  супутн  переважним видам: 
 відкриті тимчасові автостоянки, напівпідземні гаражі, багатоповерхові 

механічні гаражі; 
 вбудовані в житлові будинки паркінги та інші об'єкти обслуговування; 
 житлово-експлуатаційні і аварійно-диспетчерські служби; 
 об'єкти пожежної охорони; 
 клуби багатоцільового та спеціалізованого призначення (крім казино та 

залів ігрових автоматів); 
 відділення зв‘язку. 

Допустим  види забудови та використання територ ї, як  
потребують спец альних погоджень: 

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

 відділення, пункти міліції; 
 громадські туалети. 

 
Громадсько-ділова зона  

Переважн  види забудови земельних д лянок: 
 ділові та бізнес-центри; 
 офіси професійних, громадських організацій; 
 конструкторські, проектні бюро; 
 банки, філії (відділення) банків; 
 телевізійні та радіостудії; 
 виставкові зали; 
 підприємства громадського харчування (їдальні, кафе, бари, ресторани); 
 ательє, майстерні побутової техніки, перукарні, інші об'єкти побутового 

обслуговування; 
 нотаріальні контори і юридичні консультації; 
 готелі; 
 телекомунікаційний центри; 
 спеціалізовані та інші магазини роздрібної торгівлі; 
 туристичні інформаційні центри; 
 центри зайнятості; 
 озеленені території: бульвари, парки, сквери. 
 

Дозволен  види використання, як  супутн  переважним видам: 
 автостоянки для зберігання автомобілів, підземні паркінги при 

громадських будівлях; 
 комерційні підземні гаражі; 
 багатоповерхові паркінги; 
 громадські вбиральні; 
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 споруди комунальної та інженерної інфраструктури, необхідної для 
обслуговування даної зони. 

 
Допустим  види забудови та використання територ ї, як  
потребують спец альних погоджень: 

 станції провідникового мовлення, об‘єктів радіомовлення, телебачення; 
 автозаправні станції. 

Торговельна зона 
Переважн  види забудови земельних д лянок: 
 торгівельно-розважальні комплекси; 
 спеціалізовані та інші магазини роздрібної торгівлі товарами 

періодичного попиту; 
 ресторани і кафе. 
 

Дозволен  види використання, як  супутн  переважним видам: 
 автостоянки для тимчасового зберігання автомобілів, (підземні та наземні ) 

при громадських будівлях; 
 громадські вбиральні; 
 споруди комунальної та інженерної інфраструктури, необхідної для 

обслуговування даної зони. 
 

Допустим  види забудови та використання територ ї, як  
потребують спец альних погоджень: 

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

 відділення, пункти міліції; 
 станції провідникового мовлення, об‘єктів радіомовлення, телебачення; 
 автозаправні станції. 

 
Спортивна зона 

Переважн  види забудови земельних д лянок: 
 універсальні спортивні і розважальні комплекси (з трибунами);  
 танцзали, дискотеки;  
 спортзали, зали-рекреації (з басейнами і без), басейни; 
 зали, клуби багатофункціонального і спеціального призначення; 
 спортклуби; 
 спортшколи; 
 спортмайданчики/тенісні корти; 
 парки, сквери, бульвари, алеї; 
 підприємства громадського харчування (кафе, ресторани, бари). 
 
Дозволен  види використання, як  супутн  переважним видам: 
 відділення зв'язку; 
 пункти первинної швидкої допомоги; 
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 відділення міліції; 
 об'єкти пожежної охорони; 
 готелі, будинки прийому гостей;  
 лазні, сауни, салони краси 
 відкриті автостоянки,паркінги ; 
 інженерні споруди; 
 

Допустим  види забудови та використання територ ї, як  потребують 
спец альних погоджень: 

 громадські туалети; 
 підземні, напівпідземні і вбудовані гаражі; 
 антени стільникового і радіорелейного зв'язку 
 

Зона районних та вулиць загальноміського значення 
(у червоних лініях) 

Переважн  види забудови земельних д лянок: 
 проїзні частини, пішохідні тротуари міських вулиць; 
 підземні пішохідні переходи з виходами; 
 захисні зелені насадження вздовж проїзної частини; 
 мости, тунелі, транспортні розв'язки, об'єкти транспортної інфраструктури; 
 майданчики для стоянки автотранспорту; 
 пункти зупинки пасажирського транспорту та їх обладнання; 
 тролейбусні лінії та їх облаштування; 
 споруди лінійного та енергетичного господарства; 
 споруди сигналізації та зв'язку міського електротранспорту; 
 інженерні комунікації; 
 огорожа вулиць та відбійники; 
 дорожня інформація (знаки та ін.). 
 

Дозволен  види використання, як  супутн  переважним видам: 
 елементи зовнішньої реклами; 
 вуличні меблі; 
 архітектурні форми благоустрою (фонтани, клумби, декоративні 

насадження, майданчики відпочинку); 
 пам'ятники. 

Об'єкти, що заборонен  до розм щення в межах червоних л н й: 
 елементи зовнішньої реклами, що погіршують умови видимості; 
 елементи в зоні трикутника видимості вищі за 0,5 метри, включаючи 

зелені насадження; 
 гаражі всіх видів, крім підземних. 
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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. 

 
 

Таблиця 2.3.1 

№ 
п/п 

Зона багатоповерхової багатоквартирної житлової забудови 
 

1 2 3 
1. Гранично допустима висота будівель Відповідно до висновків Міжнародного аеропорту 

«Київ» висота житлових будинків по відношенню 
до зони дії аеродрому становить 275,0 м (БСВ) 

2. Максимально допустимий відсоток 
забудови території 

35 % 

3. Максимально допустима щільність 
населення в кварталах 

680 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. 

Ділянки проектування знаходяться в межах 
червоних ліній вулиць – загальноміського 
значення: вулиці Академіка Глушкова, 
Заболотного; районного значення: 
вул.Акад.Заболотного — подовження Кільцевої 
дороги, тобто необхідно витримати нормативну 
відстань до краю проїзної частини - 50м. 
Відступ житлових будинків від червоних ліній 
магістральних вулиць не менше 6 м, житлових - не 
менше 3 м, громадських – не регламентується.  
В перших поверхах запроектованих будинків 
передбачені приміщення громадського 
призначення.  

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 перспективної житлової забудови 
знаходиться в зоні дії обмеження по висоті 
забудови з умов безпеки польотів, в зоні 
підтоплення природного та техногенного 
характеру (частково) відповідно до Схеми 
планувальних обмежень та Схеми проектних 
планувальних обмежень. 
Відповідно до висновків Міжнародного аеропорту 
«Київ» висота житлових будинків по відношенню 
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№ 
п/п 

Зона багатоповерхової багатоквартирної житлової забудови 
 

1 2 3 
до зони дії аеродрому становить 275,0 м (БСВ) 
Знаходиться поза межами історичних ареалів, зон 
охорони пам‘яток та заповідних територій міста. 

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. 

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 та 
будівництво мережі пішохідних доріжок, 
спортивних, дитячих майданчиків, велосипедних 
доріжок, встановлення малих архітектурних форм. 
 

10. Вимоги щодо забезпечення 
об‘єктами освіти 

Будівництво школи – гімназії на 520місць, 
Дитячого дошкільного закладу на 250 місць, 
25місць  група тимчасового перебування 
вбудована в перший повер житлового будинку. 

11. Забезпечення умов транспортно-
пішохідного зв‘язку 

Територія забезпечена швидкісним транспортом:  
знаходяться дві станції метрополітену Куринівсько 
- Червоноармійської лінії - «Іподром», 
―Васильківська‖.  
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, дитячого дошкільного закладу, 
загальноосвітньої школи, Ділового центру та 
спортивного комплексу. 
При проектуванні слід забезпечити можливість 
проїзду пожежних машин.  

12. Вимоги щодо забезпечення 
необхідною кількістю місць 
зберігання транспорту. 

Паркування для автомобілів передбачене в 
підземних, напівпідземних паркінгах та на 
гостьових стоянках, а також у багатоповерхових 
паркінгах на території гаражного кооперативу та 
Льодового  стадіону 

13. 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.  
Знаходиться щойно виявлений об‘єкт культурної 
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№ 
п/п 

Зона багатоповерхової багатоквартирної житлової забудови 
 

1 2 3 
спадщини. Передбачається перенос на територію 
Національного музею народної архітектури та 
побуту України. (Лист Управління охорони 
культурної спадщини від 24.04.2015р. № 066-1340)  

 

№ 
п/п Громадсько-ділова зона  

1 2 3 
1 Гранично допустима висота 

будівель 
Територія забезпечена швидкісним транспортом: 

знаходяться три станції метрополітену Святошино - 
Броварської лінії. Найближча станція - 
«Академмістечко» ( від межі проектування - 830 м).  

Відповідно до висновків Міжнародного 
аеропорту «Київ» висота житлових будинків по 
відношенню до зони дії аеродрому становить 275,0 
м (БСВ) 

2 Максимально допустимий відсоток 
забудови території 

Відповідно до Державних будівельних норм по 
видах забудови 

 
3 Максимально допустима щільність 

населення в мікрорайонах 
 

- 
 

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) 

Згідно Схеми планувальних обмежень – 
територія знаходиться в межах зони дії обмеження 
по висоті забудови з умов безпеки польотів, в 
санітарно-захисній зоні об‘єктів транспорту – 
багатоповерхових гаражів, в зоні підтоплення 
природного та техногенного характеру. 

Відповідно до висновків Міжнародного 
аеропорту «Київ» висота житлових будинків по 
відношенню до зони дії аеродрому становить 275,0 
м (БСВ) 

Знаходиться поза межами історичних ареалів, 
зон охорони пам‘яток та заповідних територій 
міста. 

6 Мінімально допустимі відстані від 
об'єктів та будинків, що 
проектуються, до існуючих 
будинків і споруд. 

Згідно ДБН 360-92** дод. 3.1 

7 Зони охорони інженерних 
комунікацій 

Згідно ДБН 360-92** розділ 8. 
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№ 
п/п Громадсько-ділова зона  

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. Процент 
озеленення громадських об‘єктів - 40%. 

10 Забезпечення умов транспортно-
пішохідного зв‘язку 

Територія забезпечена швидкісним транспортом:  
знаходяться дві станції метрополітену Куринівсько 
- Червоноармійської лінії - «Іподром», 
―Васильківська‖.  
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, 
дитячого дошкільного закладу, загальноосвітньої 
школи, Ділового центру та спортивного комплексу. 

 При проектуванні слід забезпечити можливість 
проїзду пожежних машин.  

11 Вимоги щодо забезпечення 
необхідною кількістю місць 
зберігання транспорту. 

Паркування для автомобілів передбачене на 
території. 

 

 

№ 
п/п 

Спортивна зона (реконструкція) 

1 2 3 
1 Гранично допустима висота 
будівель 

Визначається відповідно до Державних будівельних 
норм щодо спортивних споруд; ДБН В.2.2-13-2003 

 

1 Максимально допустимий відсоток 
забудови земельної ділянки 

Визначається  відповідно до Державних 
будівельних норм щодо спортивних споруд;  
ДБН В.2.2-13-2003;  

 

2 Максимально допустима щільність 
забудови земельної ділянки  

Згідно ДБН 360-92** п. 2 для підприємств 
обслуговування табл.. 6.1 

 

3 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,  жилих 
не менше 3 м 

 

4 Планувальні обмеження (зони 
охорони пам`яток культурної 
спадщини, зони охоронюваного 
ландшафту, межі історичних 

Ділянка знаходиться в межах зони дії обмеження по 
висоті забудови з умов безпеки польотів та 
виробничих об‘єктів. Згідно Схеми планувальних 
обмежень – в зоні підтоплення природного та 
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№ 
п/п 

Спортивна зона (реконструкція) 

1 2 3 
ареалів, прибережні захисні смуги, 
санітарно-захисні смуги та інші 
охоронювані зони) 

техногенного характеру. 
Знаходиться поза межами історичних ареалів, зон 
охорони пам‘яток та заповідних територій міста. 

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

Згідно ДБН 360-92** додаток 3.1   

6 Охоронювані зони інженерних 
комунікацій 

Згідно ДБН 360-92** розділ 8, додаток 8.1  

7 Вимоги до необхідності 
проведення інженерних 
вишукувань згідно з державними 
будівельними нормами ДБН А.2.1-
1-2008 «інженерні вишукування 
для будівництва»  

Згідно ДБН 360-92**, ДБН А.2.1-1-2008 «Інженерні 
вишукування для будівництва».  
Будівництво нових об‘єктів та реконструкція 
потребує додаткових інженерних вишукувань 

 

8 Вимоги щодо благоустрою (в тому 
числі щодо відновлення 
благоустрою та озеленення  

Необхідно відновити благоустрій та озеленення 
території 

 

9 Забезпечення умов транспортно-
пішохідного зв`язку  

Територія забезпечена швидкісним транспортом:  
знаходяться дві станції метрополітену Куринівсько 
- Червоноармійської лінії - «Іподром», 
―Васильківська‖.  
Під'їзди до запроектованих житлових будинків та 
громадських споруд будуть влаштовані  відповідно 
до ДБН 360-92**.  
Під'їзди до споруд влаштовані  відповідно до 
генерального плану. 

 

10 Вимоги щодо забезпечення 
необхідною кількістю місць 
зберігання автотранспорту 

Згідно ДБН 360-92**, розділ7 та зміна №4 від 
21.06.2011 №67. Запроектовано багатоповерховий 
паркінг 

 

11 Вимоги щодо охорони культурної 
спадщини 

Знаходиться поза межами історичних ареалів, зон 
охорони пам‘яток та заповідних територій міста. 
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2.4. Містобудівні заходи щодо поліпшення стану  
навколишнього середовища 

 
Охорона атмосферного пов тря 

Для зменшення негативного впливу викидів автотранспорту на навколишнє 
середовище та здоров‘я населення передбачається: 

- дотримання відстані від запроектованих житлових будинків до доріг 
зі значною інтенсивністю руху автотранспорту (просп.. академіка Глушкова, вул. 
Академіка Заболотного) не менше 50 м; 

- створення смуг озеленення шириною 10 м вздовж доріг у 
відповідності до рекомендацій ДСП 173-96 (п. 5.25), покращення санітарного 
стану та підвищення меліоративної ефективності існуючих насаджень вздовж 
доріг (бульвар по вул. Академіка Заболотного, вуличні насадження по просп. 
Глушкова); 

- дотримання санітарних розривів між житловою забудовою і 
автостоянками не менше 10-50 м залежно від їх місткості, для громадської – не 
менше 10-25 м; 

- розміщення об‘єктів, які можуть бути джерелами забруднення 
повітря, (АЗС, паркінг, великі автостоянки) переважно поза межами житлових 
кварталів. 

Отже, основним фактором впливу на атмосферне повітря залишається 
автотранспорт. Проектом передбачено створення 1595 машино-місць для шести 
житлових комплексів, включаючи готелі. Розрахунки викидів від такої кількості 
автомобілів наведені нижче. 

Розрахунок проводиться згідно Додатку 5 ОНТП 01-91 за формулою: 


N

j
eiiji ДKALqрікM ,****10. 6

 

 
М.рікі маса викиду i-ої забруднюючої речовини т/рік 
N кількість j-их типів автомобілів (бензинові, дизельні, газові) - 
qij питомі викиди і-ої речовини 1 автомобілем  г/км 
L умовний пробіг автомобіля за цикл на території  км 
Аj експлуатаційна кількість машин з урахуванням коефіцієнта випуску 
Ке коефіцієнт коригування, що враховує режим руху автомобіля  
Д кількість робочих днів на рік 
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Вихідні дані для розрахунку 

Назва 
забруднюючих 
речовин 

Норма 
виділення 

Умови на 
пробіг 

Експлуат  
кіл-ть автом. 

Коеф. 
коригува

ння 

Кіл-ть 
роб. днів 

Час  виїзду 
або в‘їзду 

г/км Км шт/день  днів/рік год/день 
Азоту діоксин 0,63 

1,1 1595 
1,0 

365 0,5 Вуглецю оксид 20,80 2,0 
Вуглеводні граничні 1,30 1,6 
 
М(азоту діоксид) =10-6 · 0,63 ·1,1 · 4270 ·1,0 · 365 = 1,08 т/рік 
 
М(вуглецю оксид) =10-6 · 20,8 ·1,1 · 4270 · 2,0 · 365 = 71,32 т/рік 
 
М(вуглеводні граничні) =10-6 · 1,3 · 1,1 · 4270 · 1,6 · 365 = 3,5 т/рік 
 
Зазначені обсяги викидів забруднюючих речовин є орієнтовними і потребують 
уточнення, а також розрахунку викидів від АЗС, на наступних стадіях 
проектування при розробці розділу ОВНС. 

Фізичні фактори впливу 
Для захисту населення проектованого об‘єкту від фізичних факторів впливу 
(шум, електромагнітне випромінювання) передбачено: 

- дотримання відстані від житлових будинків до доріг зі значною 
інтенсивністю руху автотранспорту (просп. Академіка Глушкова, вул. Академіка 
Заболотного) не менше 50 м; 

- створення бульварів або смуг озеленення шириною 10 м вздовж доріг у 
відповідності до рекомендацій ДСП 173-96 (п. 5.25); 

- в межах житлових кварталів необхідно дотримання нормативних 
відстаней від в‘їздів і виїздів автотранспорту: не ближче 15 м вiд вікон робочих 
та житлових приміщень, ділянок загальноосвiтнiх шкіл, дитячих дошкільних i 
лікувальних закладів, майданчиків відпочинку (п.5.29 ДСП 173-96); 

- дотримання мінімально необхідних відстаней від трансформаторної 
підстанції «Теремківська-110Кв» (30 м) при розміщенні житлових будинків 
(відповідно до вимог ДСП 173-96, п. 8.45); 

- розміщення істотних джерел шуму (АЗС, автостоянки, паркінг, 
трансформаторні підстанції) поза межами житлових кварталів на відстанях, що 
забезпечують дотримання санітарно-гігієнічних нормативів; 

- рекомендується проведення превентивних заходів захисту від 
авіаційного шуму для всіх громадських і житлових об‘єктів будівництва, не 
зважаючи на те, що в зону шумового впливу (LAmax = 70 Дб) станом на зараз 
потрапляє лише АС «Південна». Зокрема, пропонується застосування комплексу 
архітектурно–планувальних заходів зі зменшення негативного впливу шумового 
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забруднення: використання звукопоглинаючих матеріалів, конструювання 
протишумових віконних клапанів, закріплення на балконах та лоджіях масивних 
чи гофрованих загорож та інші, що визначатиметься на наступних стадіях 
проектування; 

- зменшення впливу електромагнітного випромінювання за рахунок  
каблювання ЛЕП-110кВ. 

Охорона водного середовища 

Безпосередній вплив на поверхневі води в межах проектування 
здійснюватиметься на р. Нивка. Для збереження річки та зменшення негативного 
антропогенного впливу на неї під час будівництва та експлуатації об‘єктів в 
межах ділянки проектування розроблено спеціальний проект «Розчистка, 
відновлення порушеного санітарно-екологічного стану та благоустрою річки 
Нивка на ділянці від межі Національного виставкового центру «Експоцентр 
України» до колектору під проспектом Академіка Глушкова у Голосіївському 
районі м. Києва». Зазначеним проектом передбачається виконання робіт на трьох 
ділянках розчищення (№ 1 – 274 м, № 2 – 170 м, № 3 – 121 м): 

- розчищення русла р. Нивка за допомогою спеціальної техніки на ділянках 
довжиною 274 м і 170 м (русло запроектоване трапецієвидної форми з шириною 
по дну 2 м та укосами з закладанням 1 : 2); 

- збереження природного стану русла річки на ділянці довжиною 121 м та 
розчищення його вручну від сміття, завалів, рослинності та ін.; 

- берегоукріплення лівого берега р. Нивка на ділянці № 1 з будівництвом 
вертикальної залізобетонної стінки; 

- укріплення щебенем правого берега річки вздовж території забудови. 

Найбільшим джерелом впливу на поверхневі води є побутові та дощові 
стоки, які утворюватимуться на території проектування.  

Територія в межах прибережно-захисних смуг річки Нивка підлягає 
благоустрою та озелененню. Це підвищить комфортність проживання населення 
та дозволить розширити її рекреаційні можливості території проектування. Крім 
того, зелені насадження вздовж річки виконуватимуть важливу меліоративну 
функцію, захищаючи її від замулення та покращуючи гідрологічний режим.   
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Джерелом водопостачання житлової забудови, що проектується 
приймаються насосна станція ІV-го підйому "Крутогірна". Подача води 
передбачається з підключенням до існуючих вуличних мереж міста. 
Водоспоживання води питної кості на ділянці проектування складатиме 4982,72 
тис.м3/добу, технічної (на полив зелених насаджень, миття територій) – 110,98 
тис.м3/добу.  

Відведення побутових і дощових стоків здійснюватиметься шляхом 
підключення до загальноміської каналізаційної мережі. Орієнтовний об‘єм 
побутових стічних вод складе 4536,97 м3/добу.  

Ділянка, що розглядається, забезпечена вуличними та внутрішньо 
квартальними мережами дощової каналізації та відкритими лотками, по яким 
протікає частина р. Нивка. Для відведення дощових і талих вод з території, що 
проектується необхідно влаштувати закриті внутриквартальні мережі дощової 
каналізації та підключити їх у існуючу вуличну мережу з подальшим 
відведенням на очисні споруди згідно рішень Генерального плану.  

Обсяг дощових та талих вод: 

 

де  - площа водозбору (площа вулично-шляхової мережі з внутрішньо 
квартальними проїздами без території очищення стоків), га; 

 - загальний коефіцієнт дощового стоку; 

 - загальний коефіцієнт талого стоку; 

 - шар дощового стоку, мм; 

 - шар води від танення снігу, мм. 

W1 = 10 · 452 · 0,3 · 16,15 + 10 · 198 · 0,5 · 16,15 = 37,89 тис. м3 

Середньорічний об‘єм води для миття 1 га покриття: 

 

W2 = 1,2 · 150 · 16,15 = 2,91 тис. м3 

Обсяг дощових та талих вод, що надходитимуть на очисні споруди за рік: 
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, 

W = 37,89 + 2,91 = 40,8 тис. м3 

Питома концентрація забруднень у поверхневому стоці:  

- завислих речовин – 300 мг/л, - нафтопродуктів – 15 мг/л. 
Загальна кількість забруднень у середньорічному обсязі поверхневого 

стоку: 

завислих речовин Vв = (300 · 40,8 · 103) / 106 = 12,24 т;  

нафтопродуктів Vн = (15 · 40,8 · 103) / 106 = 0,612 т;  

Загальна кількість забруднень, що скидатимуться в водний басейн після 
очищення в проектованих очисних спорудах: 

завислих речовин Vв` = (12 409,717 *103) / 106 = 4,92 т;  

  нафтопродуктів Vн `= (0,3*409,717 *103) / 106 = 0,123 т. 

Наведений вище розрахунок є орієнтовним і потребуватиме уточнення на 
наступних стадіях проектування.  

Охорона геолог чного середовища та ґрунт в 

Вплив на геологічне середовище незначний і пов'язаний з проведенням 
будівельних робіт. Зважаючи на те, що територія проектування відноситься до 
підтоплюваних, є потреба в проведенні захисних заходів. Для захисту 
проектованих будівель і споруд, дорожньої мережі від негативної дії ґрунтових 
вод, проектом передбачена підсипка на площі 19,75 га, зрізання на площі 0,17 га. 
На подальших стадіях проектування можливе влаштування локальних дренажних 
мереж під окремі споруди, будівлі. Крім того, розчищення русла р. Нивка 
виконуватиме дренажну функцію та сприятиме регулюванню рівня ґрунтових 
вод. 

Охорона рослинного св ту 

Проектом передбачається збереження існуючих зелених насаджень 
загального користування – бульвару по вул. Академіка Заболотного. Загальна 
площа зелених насаджень загального користування становитиме 4,8 га.  
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Загальне озеленення території проектування складає 15 %. Більша частина 
озеленених територій передбачена в житлових кварталах, де за умов 
максимального збереження існуючих дерев, створюватимуться зелені 
насадження обмеженого користування. Важливо також дотриматись існуючого 
рівня озеленення при реконструкції Льодового стадіону.  

Для забезпечення створення зелених насаджень з високими естетичними, 
рекреаційними та санітарно-гігієнічними властивостями слід дотримуватись 
основних містобудівних вимог ДБН 360-92** та Правил утримання зелених 
насаджень у населених пунктах України. 

Деякі насадження в межах території проектування потребуватимуть 
видалення. Рішення щодо видалення насаджень приймається на наступних 
стадіях проектування на основі акту обстеження зелених насаджень (Рішення 
Київської Міської Ради «Про затвердження Порядку видалення зелених 
насаджень на території міста Києва» № 384/6600 від 27.110.2011р.).  

В північно-східному і східному напрямках від проектованого житлового 
масиву розташовані озеленені території НВЦ «Експоцентр України», 
Голосіївський ліс, Голосіївський парк культури і відпочинку ім. М. Рильського, 
які використовуватимуться для відпочинку жителями проектованого житлового 
масиву. Благоустрій та впорядкування існуючих озеленених територій загального 
користування, прилеглих лісових територій дозволить покращити їх естетичні та 
санітарно-гігієнічні властивості, розширити рекреаційні можливості. 

Детальний розгляд питань озеленення та благоустрою, охорони рослинного 
світу проводитиметься на наступних стадіях проектування.  

 
2.5 Комплексна оцінка впливів проектованої діяльності на 

навколишнє середовище 
Створення житлового кварталу «Одеський» з об‘єктами соціально-

побутового призначення, готельного комплексу та громадсько-ділового центру 
на території, обмеженої проспектом Академіка Глушкова, вулицею Академіка 
Заболотного та західною межею території Національного комплексу 
«Експоцентр України» у Голосіївському районі міста Києва на площі 80,76 га 
матиме в цілому позитивний вплив на соціальне середовище. При цьому слід 
забезпечити дотримання екологічно безпечних параметрів стану навколишнього 
природного середовища та санітарно-гігієнічних норм планування і забудови 
території. Зокрема, передбачається забезпечення комфортними умовами 
проживання 9936 чол., створення нових робочих місць. 

Вплив на компоненти природного середовища: атмосферне повітря, водне 
середовище, ґрунти та рослинний світ оцінюється як незначний і прийнятний. 
Вплив на інші складові навколишнього середовища – відсутній. 
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3. ЖИТЛОВИЙ ФОНД ТА РОЗСЕЛЕННЯ НАСЕЛЕННЯ 

 
Житловий фонд та розселення. 

 
Житлове будівництво в межах проектної території спрямоване на 

створення нових кварталів проживання населення. Територія кварталу 
перспективної житлової забудови складає 11,56 га, населення -  7,858 тис. осіб. 

Загальний обсяг житлового фонду становитиме 260, 5 тис.м2 загальної 
площі квартир, кількість квартир - 3552. 

Обсяги житлового будівництва на проектний період наведені у таблиці 3.1. 
 
 
 

Тип квартир 
(кімнати) 

Розселення населення 
(розрахунковий коефіцієнт сімейності) 

1 1,5 
2 2,5 
3 3,2 
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Таблиця 3.1. 
 

Перспективний багатоквартирний житловий фонд  
 

Житлов
ий 
комплекс 

Кількість 
секцій 

Поверховість 
(житлові 

приміщення) 

квартири Житловий 
фонд 

(загальної 
площі 

квартир) 

Чисельні
сть 

населення 

Нежитлові 
приміщення 

(1пов) 

Кількість 
маш/місць* 

1 
кімнатні 

 
2 кімнатні 

 
3 кімнатні 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 Житловий квартал «Одеський» 

І 6 2 секції 1 - 20 
2 секції 2 –22 
2 секції 3 – 20 

40 
44 
40 

120 
132 
120 

40 
132 
40 

 
 

 

 
 

  

всього                                                        124 372 212 59202 1794 2514 323 
 

 Всього квартир 708     
ІІ 10 2 секції 1 - 18 

3 секції 1 – 20 
3 секції 2 – 22 
2 секції 3 – 18 

36 
60 
132 
36 

108 
180 
198 
108 

36 
60 

132 
36 

    

всього 264 594 264 89958 2726  495 
 Всього квартир 1122     

Всього по комплексу Всього квартир 1830 149160 4520 2514 818 
      

ІІІ 
(буду
ється) 

4 
готель 

4 секції 1-24 
Готель  - 24 

672 192 192 66244 2102 904 360 
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 Всього квартир 1056     

IV 5 2 секції 1 – 24 
1 секції 2 – 24 
2 секції 3 –24 

 

44 
44 
240 

184 
22 
42 

44 
46 
- 

20890 
9273 
18216 

   

всього 328 248 90 45139 1236 3234 251 
 Всього квартир 666     
      
        

Разом: Всього квартир 3552 260543 7858 6652 1429 
2 багатоповерхові паркінги (по 5 пов)  
на 900 м/м кожний   

       
1800 
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Реалізація програми житлового будівництва, передбаченої проектом 

Генерального плану м.Києва, планує збільшення середньої житлової 
забезпеченості до 27,5 м2 /особу.  В ДПТ вона складає 33,0 м2/осіб. 

Середня щільність населення на кінець розрахункового періоду, 
становитиме 680 осіб/га.  

 
Благоустрій території. Значної уваги при розробці ДПТ приділено благоустрою 
територій житлової забудови. Для населення житлових будинків потреби в 
елементах благоустрою мають відповідати вимогам ДБН 360-92** 
«Містобудування. Планування і забудова міських та сільських поселень», 
п.п. 3.15-3.16 і становити не менше наведених у таблиці 3.4. 

Таблиця 3.4. 

Розрахунок потреби в елементах благоустрою житлової території 

Майданчики 
Питомі розміри 

майданчиків, 
м2/особу 

Ігрові для дітей дошкільного й молодшого шкільного віку 0,7 

Для відпочинку дорослого населення 0,1 

Для занять фізкультурою 1,0* 

Для господарських цілей 0,3** 

Для вигулу собак 0,3*** 

Для стоянки автомашин****  

Прим тка: 
* Згідно з приміткою № 2 до таблиці  3.2 показник зменшено 1,0 м2/особу (при використанні стадіону 
спортивного комплексу «Наука –Спорт»  для мешканців). 
** Показник може бути значно скорочений при забудові багатоповерховими та підвищеної поверховості 
будинками, так як сушіння білизни відбувається в межах житлових будинків, а для будинків, обладнаних 
сміттєпроводами, може бути зменшена територія майданчиків для сміттєзбірників. 
*** Розміщення майданчиків для вигулу собак пропонується в межах озеленених території спецпризначення,  
як спеціально обладнані площадки. 
**** Розрахунок потреби в місцях для тимчасового зберігання автомобілів наведений в розділі "Транспортна 
інфраструктура" 
 

Виходячи з зазначеного вище, розрахункові потреби в елементах 

благоустрою території житлової забудови наведені в таблиці 3.5. 
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Таблиця 3.5. 

Розрахунок потреби в елементах благоустрою житлової території 
 

№ 
п/п Елементи благоустрою Одиниця 

виміру 

Періоди 

Існуючий 
стан 

Етап від 
до 7 років 

Етап на 
15 років до 

20 років 
1 2 3 4 5 6 

1 
Ігрові для дітей дошкільного й молодшого 

шкільного віку м2 - 5500 5500 

2 Для відпочинку дорослого населення м2 - 785 785 

3 Для занять фізкультурою м2 - 7858 7858 

4 Для господарських цілей м2 - 2357 2357 

5. Для вигулу собак м2  2360 2360 

 Разом 
м2 - 18860 18860 

га - 1,88 1,88 

 
 

4.РОЗРАХУНОК ТА РОЗМІЩЕННЯ УСТАНОВИ ТА ПІДПРИЄМСТВА 
ОБСЛУГОВУВАННЯ 

Існуючі підприємства обслуговування 

Проектна територія характеризується майже повною відсутністю 
підприємств та установ обслуговування населення. 

Це пояснюється характером використання території, яка довгий час 
належала до ландшафтно-рекреаційної зони міста.  

На проектній території представлені лише спортивні і фізкультурно-
оздоровчих установи: Крита спортивна арена (недобудована з 1986р) и ДП 
Центральна учбово-тренувальна база по ковзанярському спорту ―Льодовий 
стадіон‖, а також ресторан ―Вітряк‖. 

 
Розрахунок потреби та розміщення підприємств та установ обслуговування 

Розрахунок потреби підприємств і установ обслуговування житлового 
району виконаний відповідно до перспективного розселення згідно з 
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нормативами, закладеними у ДБН 360-92** «Містобудування. Планування і 
забудова міських і сільських поселень», наказі Міністерства економіки України 
від 02.09.2008 р. № 409 та з урахуванням прогнозу демографічної ситуації, 
прийнятого за основу проектом Генерального плану м. Києва. 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).  

 
Результати цього розрахунку наведені у таблиці 4.1.
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Таблиця 4.1 

Розрахунок потреби та розміщення підприємств та установ обслуговування 
Розрахункова чисельність населення – 7,8 тис. осіб 

Види підприємств 
і установ 

Одиниця 
виміру 

Розрахункова 
норма 

Необхідно за 
розрахунком 

Існуючі, що 
зберігаються 

на 
перспективу 

Перспективне 
будівництво в 

межах території 
ДПТ* 

Розміщення 

Установи народної осв ти  

Дитячі дошкільні 
заклади 

місце/1000 
осіб 34 265 - 

 
 
250 

25  місць – група 
тимчасового 
перебування  

За рахунок будівництва ДДЗ на 
території кварталу* 

Загальноосвітні 
школи 

місце/1000 
осіб 114 889 - 

 
 
520 
 

За рахунок будівництва нової школи на 
території кварталу,  
Інші – за рахунок реконструкції з 
добудовою шкіл  № 269, або 286. 

Позашкільні 
установи (дитячий 
клуб) 

місць 8 62 - 
 
74 В вбудованих приміщеннях перших 

поверхів житлових будинків 

Установи охорони здоров’я, спортивн    ф зкультурно-оздоровч  установи 

Поліклініки 
відвідувань 
за зміну / 
1000 осіб 

24 187 - 187 

Потреба задовольняється за рахунок 
центру сімейної медицині у вбудованих 
приміщеннях перших поверхів 
житлових будинків в кварталі І та 
кабінетів сімейного лікаря у кварталі ІІ  
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Види підприємств 
і установ 

Одиниця 
виміру 

Розрахункова 
норма 

Необхідно за 
розрахунком 

Існуючі, що 
зберігаються 

на 
перспективу 

Перспективне 
будівництво в 

межах території 
ДПТ* 

Розміщення 

Спортивні зали 
загального 
користування 

м2 площі 
підлоги 50 390 - 465 

Потреба задовольняється за рахунок 
площ спортивного комплексу 
(експлікація № 5)  

Басейни криті та 
відкриті загального 
користування 

м2 дзеркала 
води 48 374 - 

 
374 

 
 

Потреба задовольняється за рахунок 
площ спортивного комплексу 
(експлікація № 5) 

Приміщення для 
фізкультурно-
оздоровчих занять у 
житловому кварталі 
(мікрорайоні) 

м2 заг. 
площі 70 546 - 546 В вбудованих приміщеннях перших 

поверхів житлових будинків 

Установи культури   мистецтва 

Бібліотеки 
тис. од. 

зберігання/ 
чит. місць 

3,5/2 27/16 - 27/16 В вбудованих приміщеннях перших 
поверхів житлових будинків 

П дприємства торг вл , громадського харчування   побутового обслуговування 

Магазини м2 торг 
площі 441 3440 - 10567 

в ТРК, що будується в кварталі 
(експлікація № 6), у вбудованих 
приміщеннях перших поверхів 
житлових будинків,  

у тому числі         

продовольчої 
торгівлі 

м2 торг 
площі 132 1030  4457 

в ТРК, що будується в кварталі 
(експлікація № 6), у вбудованих 
приміщеннях перших поверхів 
житлових будинків,  

непродовольчої м2 торг площі 309 2410  6110 в ТРК, що будується в кварталі 
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Види підприємств 
і установ 

Одиниця 
виміру 

Розрахункова 
норма 

Необхідно за 
розрахунком 

Існуючі, що 
зберігаються 

на 
перспективу 

Перспективне 
будівництво в 

межах території 
ДПТ* 

Розміщення 

торгівлі (експлікація № 6), у вбудованих 
приміщеннях перших поверхів 
житлових будинків,  

Підприємства 
громадського 
харчування 

місць 40 312 - 312 
В вбудованих приміщеннях перших 
поверхів житлових будинків та 
частково в ТРК 

Установи 
побутового 
обслуговування 

роб. місць 5 39 - 39 

За рахунок будівництва закладів 
побутового обслуговування 
(експлікація №10,11) та  вбудованих 
приміщеннях перших поверхів 
житлових будинків 

Орган зац ї та установи  управл ння, проектн  орган зац ї, кредитно-ф нансов  установ та п дприємства зв’язку 

Діловий комплекс м.кв заг. 
площі   11390 20044 Площа забудови громадсько-ділового 

комплексу (експлікація №10.11) 

Примітка * в умовах реконструкції   

 

 



 

52 
 

За даними Управління освіти Святошинської районної в місті Києві 
державної адміністрації (лист від 04.08.2014 р. № 2443) в радіусі доступності 
(750 м) до кварталу проектної житлової забудови знаходяться загальноосвітні 
школи № 269, 286, 132. Фактична наявність учнів  перевищує проектну 
завантаженість. 

Відповідно до розрахунку для проектного населення необхідно 
забезпечити 889 місць в загальноосвітніх школах. В межах території 
проектування передбачається будівництво дитячого дошкільного закладу, на 
250 місць та групи тимчасового перебування на 25 дітей.  

У зв‘язку з перевантаженістю існуючих шкіл для забезпечення потреби 
населення необхідно будівництво школи. Однак, в зв‘язку з дефіцитом 
території в межах території проектування можливо будівництво школи на 520 
місць.  Місця, які ще необхідно забезпечити в загальноосвітніх закладах 
можливо при умові реконструкції з добудовою будівлі загальноосвітніх шкіл 
№ 269, або 286.  

5. 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 розвиток в даному Детальному плані території, обмеженої 
проспектом Академіка Глушкова, вулицею Академіка Заболотного та 
західною межею території Національного комплексу «Експоцентр України» у 
Голосіївському районі міста Києва.  

Об‘ємно-просторове рішення базується на виявленні планувальних осей 
та просторових вузлів. Планувальні вісі – це орієнтовані у просторі напрями, 
які співпадають з напрямами основних масивів руху пішоходів між станціями 
метрополітену, площами, просторовими елементами забудови. Головними 
планувальними осями у межах проектної території є  просп. Академіка 
Глушкова – просп.40-річчя Жовтня та вул.Академіка Заболотного. Перетин 
двох загальноміських магістралей,  диктує необхідність формування 
висотного акценту забудови. 

Дві житлові групи, що пропонується розмістити в районі існуючої 
розв‘язки, складаються з секцій різної поверховості від 16 до 22 поверхів, які 
надають можливості поступового переходу до вже побудованим житловим 
будинкам - 25 пов.  

Внутрішній простір формується пішохідним бульваром вздовж території 
школи та дитячого дошкільного закладу.  

Примагістральна територія формується з перших поверхів житлових 
будинків, де передбачається розміщення громадської зони - підприємств 
зв‘язку, побутового обслуговування, офісних приміщень, кафе, торгівельних 
закладів та пішохідної зони, яка стане частиною бульвару, що проектується 
вздовж просп. Акад. Глушкова та вул. Академіка Заболотного. 
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Велика увага в проектних рішеннях приділяється  вирішенню фасаду 
забудови просп. Акад. Глушкова, як магістралі загальноміського значення за 
рахунок об‘єктів громадського будівництва на території «Льодового 
стадіону». 

Створення нової вхідної групи Національного комплексу «Експоцентр 
України» пропонується біля ст. м. Іподром.  Виразно підкреслюють новий 
Південно-Західний вхід в Експоцентр України два 15-поверхові готелі по 350 
місць, кожний з повним комплексом обслуговування, вертолітним 
майданчиком та автостоянками. 

 
Висновки  

  
Надані пропозиції об’ємно-просторового рішення направлені на 

завершення формування фасадів загальноміських магістралей – 

просп. Академіка Глушкова та вул. Академіка Заболотного, удосконалення 

ансамблевої структури територій Південно-Західного входу Експоцентру 

України, «Льодового стадіону». 

В зв’язку з тим, що щойно виявлена пам’ятка культурної спадщини 

ресторан «Вітряк» на сьогодні оточена 25 – поверховою житловою забудовою, 

яка негативно впливає на композиційну значимість пам'ятки, проектом 

пропонується перенесення її на територію Національного музею народної 

архітектури та побуту України (Лист Управління охорони культурної 

спадщини від 24.04.2015р. № 066-1340). Однак, фінансування всіх заходів з 

переміщення пам’ятки проводиться за рахунок коштів замовника робіт 

(забудовника). 

Квартал житлової забудови, що запроектовано в південній частині  

території проектування, рішеннями ДПТ забезпечено об’єктами освіти. 

Місткість і територію дитячого дошкільного закладу, будівництво якого було 

передбачено на території землекористувача «Укрторг»,   пропонується 

збільшити до 250 місць, а також влаштувати в першому поверсі житлових 

будинків групу тимчасового перебування на 25  місць. 

В межах території проектування можливо будівництво школи на 520 

місць.  Потреба в 370 місцях покривається за рахунок реконструкції з 

добудовою учбового корпусу загальноосвітніх закладах № 269, або 286.  

Рішеннями Детального плану  передбачено розчистка та благоустрій 

р.Нивка, а також передбачені захисні заходи інженерної підготовки території, 

а саме підсипка. 

  

6. ТРАНСПОРТНА  ІНФРАСТРУКТУРА 

6.1. Існуючий стан 

Вулична мережа. Територія, що розглядається в проекті детального 
планування, розташована в Голосіївському районі міста у другій планувальній 
зоні та обмежена з північного  заходу магістраллю  загальноміського значення 
- проспектом Академіка Глушкова; з південного заходу дільницею Великої 
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окружної дороги м. Києва магістраллю загальноміського значення - 
вул. Академіка Заболотного; з південного сходу територією Національного 
комплексу ―Експоцентр України‖.  

Ширина в червоних лініях просп. Акад. Глушкова становить 84 м, 
проїзна частина для восьмісмугового руху транспорту в обох напрямках 30 м з 
розділювальною смугою шириною 2,5 м. Вул. Акад. Заболотного має дві 
проїзні частини шириною 21 м кожна та розділювальну смугу шириною 7,5 м. 
З боку житлового масиву Теремки I є двосторонній місцевий проїзд шириною 
10,5м. Існуюча ширина в червоних лініях становить 153 м. 

На перехресті просп. Акад. Глушкова з вул. Акад. Заболотного (Одеська 
площа) існує транспортна розв‘язка в різних рівнях по типу листа 
―конюшини‖. Вулиці Маршала Конєва та Васильківська примикають до 
просп. Акад. Глушкова в одному рівні. В місцях примикання влаштовані 
світлофорні об`єкти. 

На території, що розглядається, існує підземний перехід через 
просп. Акад. Глушкова, що пов`язаний з виходом зі станції метрополітену 
―Іподром‖ та три підземні пішохідні переходи через вул. Акад. Заболотного. 

По просп. Акад. Глушкова розташована одна автозаправна станція. 
В межах території ДПТ загальна існуюча протяжність вуличної мережі  

становить 2,2 км, магістральної мережі - 3,5 км.  
Щільність існуючої вуличної мережі  ( у т.ч. магістральної) -1,76 км/км2. 
 
Пасажирський транспорт. Основу мережі пасажирського транспорту 

складає південна дільниця Куренівсько-Червоноармійської лінії 
метрополітену зі станціями  "Виставковий центр" та "Іподром" в зонах 
пішохідної досяжності яких перебуває більшість забудови, розташованої 
вздовж просп. Акад. Глушкова. Також по просп. Акад. Глушкова та вул. 
Акад. Заболотного курсують тролейбусні маршрути №№ 11,12,43,45 та 
автобусні маршрути №№ 56,75. 

Значне навантаження на  магістраль району (просп. Акад. Глушкова) 
створює рух чисельних приміських автобусних маршрутів південного 
напрямку. Більшість з них мають кінцеву зупинку "Станція метро 
"Виставковий центр", поряд з якою утворився значний пересадочний вузол. 

Фокусом тяжіння позаміських пасажирів є також автостанція "Південна", 
розташована з непарного боку просп. Академіка Глушкова в районі  
ст. м "Іподром". До неї щоденно прибуває близько 150 рейсів міжміських 
маршрутів переважно обласного сполучення. 

Щільність існуючої мережі наземного громадського транспорту в межах 
детального плану становить 3,2 км/км2. 
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                                     6.2. Проектні рішення 
Транспортно-планувальна структура території детального плану 

намічена у відповідності до рішень проекту Генерального плану м. Києва. 
 
                                          Вулична мережа. 
Згідно з проектом Генерального плану м. Києва просп. Академіка 

Глушкова (подовження а/д М-05 Київ-Одеса) та вул. Акад. Заболотного є 
магістралями загальноміського значення з безперервним рухом транспорту, 
що обумовлює створення на примиканнях до просп. Акад. Глушкова вулиць 
Маршала Конєва та Васильківської  транспортних розв'язок в різних рівнях з 
влаштуванням естакад в  напрямку проспекту.  

В транспортних вузлах передбачені підземні пішохідні переходи, 
пов‘язані з виходами станцій метрополітену.  

На перспективу вздовж території Національного комплексу ―Експоцентр 
України‖ намічена магістраль районного значення з шириною проїзної 
частини 15м. Ширина червоних  ліній становитиме 35м. Примикання цієї 
магістралі до просп. Акад.Глушкова передбачено правими поворотами до 
розподільчого кільця, що дає можливість прямувати транспортним потокам в 
різних напрямках.  В`їзд на магістраль з боку вул. Акад Заболотного 
влаштовано з місцевого проїзду, який намічено вздовж непарного боку вулиці 
до розв`язки на Одеській площі. Виїзд в бік Наддніпрянського шосе 
передбачає будівництво  естакади,що дасть можливість розвантажити 
транспортний вузол на Одеській площі.  

Основні параметри вулиць району наведені в таблиці 6.2.1 
 
Таблиця 6.2.1 

Основні параметри магістральних вулиць 

 

 

 

№
№  
з/п 

Найменування вулиць Довжина,м 
 
Ширина проїзної 
частини,м 

Кількіс
ть смуг 

Ширина 
в 
червоних 
лініях,м 

1 2 3 4 5 6 

1 
Просп. Академіка 
Глушкова 

 
1420 

2х15,0 
розділювальна 
смуга 2,5 

8 84,0 

2 Вул. Акад. Заболотного 800 
2х21,0 
розділювальна 
смуга 7,5 

10 153,0 

3. 
Вулиця вздовж території 
―Експоцентр України‖ –
«Проектна-1» 

1600 15,0 4 35,0 
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Протяжність вуличної мережі в межах детального плану становитиме 
4,4 км, з них довжина магістральної мережі 3,8 км. 

Розрахункова щільність вуличної мережі 4,0 км/км2, щільність 
магістральної мережі 3,0 км/км2.  
 

Пасажирський транспорт. 

Щільність мережі наземного громадського пасажирського транспорту в 
районі проектування на проектний період на змінюється і становитиме 3,5  
км/км2. 

Система пішохідних зв`язків  включає тротуарні смуги вздовж вуличної 
мережі та внутрішньо квартальних проїздів. Вона єднає житлову забудову з 
основними громадськими об‘єктами та зупинками громадського транспорту. 

 
Гаражі та автостоянки. 

Розрахунок потреби в місцях постійного зберігання легкових 
автомобілів. 
       Кількість місць постійного зберігання легкових автомобілів визначається 
виходячи із кількості населення району на розрахунковий термін — 7.8 тис. 
мешканців та рівня автомобілізації на розрахунковий період - 345 легкових 
індивідуальних автомобілів на 1000 мешканців (згідно з проектом 
Генерального плану м. Києва), а тимчасового зберігання (гостьові 
автостоянки)- виходячи з умов забезпечення цими місцями 10% 
розрахункового парку автомобілів, які належать мешканцям даного району. 

Згідно з розрахунків потреба в місцях постійного зберігання автомобілів 
в периферійній зоні становить 1429 машино/місць. Потреба в гостьових 
автостоянках – 143 машино-місць. 

Постійне зберігання автомобілів I, II, III та VI житлових комплексів 
намічено в напівпідземних паркінгах, розташованих безпосередньо під 
житловими будинками. Мешканці IV житлового комплексу будуть зберігати 
автомобілі в багатоповерховому механізованому гаражі, що розташован 
вздовж зони інженерних об‘єктів (трансформаторна підстанція «Теремківська-
110Кв»). 

На території детального плану передбачено будівництво трьох 
багатоповерхових паркінгів для зберігання автомобілів на 900 машино-місць 
кожний та механізованому гаражі на 250 м/м. Два паркінги, розташовані на 
території існуючого ГБК «Киянка» (860 боксових гаражів). Третій обслуговує 
спортивну зону. 

Місця тимчасового зберігання автомобілів (гостьові автостоянки) 
передбачені на відкритих майданчиках біля будинків. 

В проекті наведено розрахунки потреби в автостоянках тимчасового 
зберігання легкових автомобілів для громадських будинків та споруд масового 
відвідування  в межах ДПТ (таблиця 6.2.2). 
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Таблиця 6.2.2 
Розрахунок потреби в  автостоянках тимчасового зберігання легкових 

автомобілів для об’єктів обслуговування населення, 
що будуються в межах ДПТ 

       

Найменування Одиниця 
вим ру 

Проектна 
потужн сть 

Розрахунок ємкост  а/с тимч. 
збер гання 

 

Розрахун-
кова одиниця 

К льк сть 
машино-
м сць/од. 

Розр. 
к льк сть 
машино-

м сць 

 

1 2 3 4 5 6  
Крита спортивна 

арена 
відвід.за 

зміну 5000 
На 100 відв. 

за зміну 10-15 750 
 

       
Центральна учбово-
тренувальна база по 
ковзанярському 
спорту ―Льодовий 
стадіон‖ – спортивний 
центр 

відвід. за 
зміну 2477 

На 100 відв. 
за зміну 10-15 372 

 

       

Супермаркет 
 

м2 торг.пл.  100 м2 8-12  
 

   торг.пл.    
       

Готельний комплекс 
 

Місць 
 

250 
 

100 місць 
 10-15 38 

 
 

Прес-центр,медіа-
центр,конгрес-холл 

 

відвід.за 
зміну 

 
600 

 

На 100 відв. 
за зміну 

 
10-15 

 

 
90 
 

 

Торгівельні зали не 
продовольчі м2торг.пл.  100 м2 8-12  

 

   торг.пл.    

Ресторан місця 200 
100 місць 

у залах 10-15 24 
 

       

Готель 
 

Місць 
 

140 
 

100 місць 
 10-15 21 
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7. ПРОТИПОЖЕЖНІ ЗАХОДИ 

При розробці проекту враховувалися вимоги пожежної безпеки у 
відповідності з розробленими Міністерством внутрішніх справ України 
„ Правилами пожежної безпеки України‖ та ДБН 360-92**. 

Проектом передбачені наступні заходи: 
- організація безперервної системи магістральних вулиць для 

забезпечення стійких транспортних зв‘язків району, що проектується, з 
іншими районами міста; 

- організація системи проїздів і під‘їздів до житлових будинків та об‘єктів 
обслуговування, які у випадках пожежної небезпеки повинні бути шляхами 
евакуації населення і під‘їзду пожежних машин; 

- дотримання нормативних пожежних відстаней між будинками і 
спорудами; 

- організація пішохідних озеленених зв‘язків, які відокремлюють житлові 
групи одна від одної, і, в той же час, в разі пожежі, слугують шляхами 
евакуації населення; 

Розрахунок необхідної кількості пожежних машин виконано згідно з 
нормативами ДБН 360-92** для перспективного населення 9,3 тис. осіб та 
наведено в таблиці 7.1. 
 

Розрахунок необхідної кількості пожежних машин 

Таблиця 7.1 

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  

7.8 тис. осіб) 

1 на 20 тис. осіб 1 

 

Для обслуговування території в межах ДПТ будівництво пожежного 
депо не потребує. 

Проектна територія знаходиться в зоні обслуговування ПДПЧ - 35, на 
12 пожежних машини по вул. Касіяна, 7. 

 
Розрахункові протипожежні витрати - 518 м3. При витратах на зовнішнє 

пожежогасіння - 30л/с,  на внутрішнє 2×5,0 л/с та  автоматичного 
пожежогасіння 28,8л/с, що у сумі складе 69л/с. Норми витрат прийняти у 
відповідності з ДБН В.2.5-74:2013 табл.4 та ДБН В.2.5-64:2012 табл. 3,4. 

Водопровід - система першої категорії надійності подачі води. Мережа 
водопроводу - кільцева, господарське-протипожежна низького тиску з 
встановленням пожежних гідрантів згідно з п. 12.16 ДБН В.2.5-74:2013, а 
також установкою арматури для аварійного відключення ділянок мережі. 
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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 від Ø 400 мм  і більших діаметрів - можливо вирішувати 
окремими вводами від зазначених мереж.  

 

8. КОМПЛЕКСНИЙ БЛАГОУСТРІЙ ТА ОЗЕЛЕНЕННЯ ТЕРИТОРІЇ. 

Більша частина ділянки проектування на даний час зайнята зеленими 
насадженнями біля «Льодового стадіону», сквером біля ресторану «Вітряк»,  
бульваром по вул. Академіка Заболотного та вуличними насадженнями вздовж 
доріг. Для даної території характерні також відкриті місця без рослинного 
покриву або з незначним трав‘янисто-чагарниковим покривом. Рішення щодо 
видалення насаджень приймається на наступних стадіях проектування на 
основі акту обстеження зелених насаджень (Рішення Київської Міської Ради 
«Про затвердження Порядку видалення зелених насаджень на території міста 
Києва» № 384/6600 від 27.110.2011р.).  

На ділянці проектування об‘єкти природно-заповідного фонду відсутні.  
На відстані 1,5-2,5 км розташовані: в південно-східному та східному 

напрямках - Голосіївський ліс, Голосіївський парк культури і відпочинку ім. 
М. Рильського, Ботанічний сад НУБіП України, в південно-західному - 
урочище Теремки (Інститут зоології ім. Шмальгаузена). Всі ці території є 
самостійними об‘єктами природно-заповідного фонду, а також входять до 
складу Національного природного парку «Голосіївський» (Указ Президента 
№794 від 27.08.2007р).  

 Розбудова житлового кварталу 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 житлового кварталу, що проектується – 7,8 осіб, площа 
озеленених територій житлового кварталу має складати 4,68 га.  

 В якості основної композиційної осі системи зелених насаджень 
кварталу пропонується система бульварів і скверів, що формуються в 
напрямку до основних об'єктів тяжіння – зупинок пасажирського транспорту, 
дитячого дошкільного закладу, торговельно-розважального комплексу, 
спортивного комплексу, Ділового центру. Озеленені території запроектовані 
як єдина безперервна система, що включає внутрішньо-квартальні (дворові) 
простори, озеленені пішохідні еспланади, озеленені території громадського 
призначення.  
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Інтегруються в єдиний озеленений простір прилегла ділянка дитячого 
дошкільного закладу з початковою школою. 

Зважаючи на комерційний характер забудови, систему зелених насаджень 
пропонується побудувати таким чином, щоб кожна озеленена площа мала 
конкретного хазяїна. Тому в ній перенесено акцент у внутрішньо дворові 
простори, які мають бути сформовані з підвищеною комфортністю. 

Це гарантує, що всі озеленені території будуть створювати одночасно із 
забудовою разом з елементами благоустрою та малими формами і надалі 
отримають конкретних хазяїв – експлуатаційні організації, які будуть постійно 
забезпечувати їх належний стан, як важливий елемент підтримки високої 
комерційної привабливості забудови. 

Крім того, необхідно передбачити загальноміські озеленені території в 
межах пішохідної доступності, згідно ДБН 360-92** їх кількість має становити 
не менше 10 м2/особу, або загалом 7,8 га. Частина забезпечується в межах 
території ДПТ бульварами та скверами - 3.6 га. Остаточну частину – за 
межами на прилеглих територіях. З цією метою можуть бути використані 
розташовані: в південно-східному та східному напрямках - Голосіївський ліс, 
Голосіївський парк культури і відпочинку ім. М. Рильського, Ботанічний сад 
НУБіП України, в південно-західному - урочище Теремки (Інститут зоології 
ім. Шмальгаузена), які знаходяться на відстані 1,5-2,5 км, а також територія 
Національного комплексу  «Експоцентр України», вхід до якої обмежується на 
час проходження виставок.  

Таким чином, в проектній системі озеленення території, що розглядається 
в детальному плані, присутні усі три групи озеленених територій, що 
визначаються за функціональною ознакою, а саме: 

 загального користування – сквери, бульвари – елементи міської 
забудови;  

 обмеженого користування – насадження на прибудинкових територіях 
житлових кварталів і громадських центрів, дитячих освітніх закладів, на 
територіях підприємств та установ, спортивних комплексів; 

 спеціального призначення – насадження охоронних зон інженерних 
споруд, інженерних комунікацій, автошляхів, озеленення вулиць. 

Формування зеленої зони спрямовано на поліпшення екологічної ситуації 
на території міста. Взяті до уваги ті обставини, що в останні роки суттєвого 
значення набули міжнародні зобов‘язання України і заходи*/, пов‘язані зі 
зміною клімату. В цьому плані озеленені території міста мають виступати 
також як суттєвий абсорбент паркових газів (вуглекислого газу, метану, окису 
азоту та ін.). 

                                                
* 
 

 / «Про затвердження національного плану заходів з реалізації положень Кіотського протоколу до 
Рамкової конвенції ООН про зміну клімату» – розпорядження КМ України від 18.08.2005 р. № 346-р 
(5.03.2009 р. внесені зміни до цього плану).  
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Формування зеленої зони регламентується Законом України «Про 
благоустрій населених пунктів», також урядовими постановами і наказами, 
державними будівельними нормами, а саме: 

 «Правила утримання зелених насаджень у населених пунктах 
України», наказ Міністерства будівництва, архітектури та 
житлово-комунального господарства України від 10.04.2006 р. № 
106; 

 Державні будівельні норми ДБН 360-92**. 
Для створення оптимальних умов проживання населення виконано 

розрахунок необхідної площі озеленених територій. Розрахунок виконаний 
відповідно до нормативів ДБН 360-92**(таблиця 9.1) 

 Таблиця 9.1  

 
Розрахунок озеленених територій загального користування 

 

Найменування 

Площа 
озеленених 
територій 

відповідно до 
нормативів 

ДБН 360-92** 

Необхідно 
озеленених 

територій для 
перспективног

о населення 
(га) 

Чисельність 
населення,  

тис. осіб  

 
Існуюча 
забезпе
ченість 

га 

Перспе
ктивна 
в межах 

ДПТ, 
га 

перспективна 

Зелені насадження 
загального 
користування 
загальноміські  

10 
 

7,8 

 
 

7,8 

 
 

2.6 
 

 
  3.6 

 
Розрахунок озеленених територій обмеженого користування 

 
Зелені насадження в 
межах, кварталу, що 
проектується та у 
житлових  
комплексах  

6 4,68 7,8  
- 

 
4,8 

 

На території 
спортивного 
комплексу, 
Ділового комплексу 

 
 
 

  
 

2.5 
0.4 

2,7 
0,4 
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9. ОСНОВНІ ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ 

 
№ 
п/п Показники Одиниця 

виміру 
Існуючий 

стан 
Етап на 
7 років 

Етап на 
15-20 
років 

1 2 3 4 5 6 
1. Територія ДПТ га 95, 0 95, 0 95, 0 
 Територія кварталів в межах червоних 

ліній  га - 41,7 41,7 

  %  100 100 
 у тому числі:      

1.1 - житлова забудова » 2.7 11,56 11,56 
  %    
 У тому числі:      
 а) квартали садибної забудови  » - - - 
 б) квартали багатоквартирної забудови 

(з урахуванням гуртожитків)  » - 11,56 11,56 

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

»  1,82 1,82 

  % -   
1.3 - зелені насадження (крім зелених 

насаджень мікрорайонного значення)  » 
1,8 

 
 

4.86 
 
 

4.86 
 

1.4 - вулиці  в межах червоних ліній » 33,5 33,5 39.4 
1.5 Території (ділянки)  забудови іншого 

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

 37.7 19,96 19,96 

1.6 - інші території (в т.ч. водні поверхні) » - - - 
2. Населення      
2.1 Чисельність населення, всього  осіб - 7.8 7.8 

 у тому числі:      
 - у садибній забудові  » - - - 
 - у багатоквартирній забудові  

(з урахуванням гуртожитків)  » - 7.8  7.8 

2.2 Щільність населення  осіб/га  680 680 
 у тому числі:      
 - у садибній забудові  » - - - 
 - у багатоквартирній забудові  

(з урахуванням гуртожитків)  » - 680 680 

3. Житловий фонд      
3.1 Житловий фонд 

(площа квартир), всього  
 

тис. м2  
квартир - 260,5 260,5 

  %  100 100 
 у тому числі:     
 - садибний  тис. м2 

% - - - 



 

63 
 

№ 
п/п Показники Одиниця 

виміру 
Існуючий 

стан 
Етап на 
7 років 

Етап на 
15-20 
років 

1 2 3 4 5 6 
 - багатоквартирний  тис. м2  

заг. площі 
квартир 

 260,5 260,5 

  %   100 
3.2 Середня житлова забезпеченість  

у тому числі:  м2/особу - 33,0 33,0 

 - у садибній забудові  » - - - 
 - у багатоквартирній забудові (з 

урахуванням гуртожитків)  »  33,0 33,0 

3.3 Вибуття житлового фонду  тис. м2  
загальної 

площі 
 - - 

3.4 Житлове будівництво, всього:  
У т.ч. 
Нежитлових приміщень 

тис. м2  
загальної 

площі  
- 

263,7 
 

3,2 

263,7 
 

3,2 
 у тому числі за видами:  квартири 

 - 3552 3552 

 - садибна забудова (одноквартирна 
забудова)  

тис. 
м2/будинків - - - 

 - багатоквартирна забудова  тис. 
м2/квартир  260,5 260,5 

 із неї:     
  - малоповерхова (1-3 поверхи)  »    
  - середньоповерхова (4-5 поверхів)  »    
  - багатоповерхова (6 поверхів та вище)  »  260,5 260,5 
 у тому числі поверхів:     
 - 6-9     
 - 10 і вище   260,5 260,5 

3.5 Житлове будівництво за рахунок 
проведення реконструкції існуючої 
забудови  

тис. м2    

4. Установи та підприємства 
обслуговування      

4.1 Дошкільні навчальні заклади   
 місць - 252 252 

4.2 Загальноосвітні навчальні заклади * учнів - 520 520 

4.3 Стаціонари (лікарні) усіх типів ліжок - - - 

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

відв. за 
зміну. - 187 187 

4.5 Спортивні зали загального користування м2 площі 
підлоги - 390,0 4200,0 

4.6 Відкриті площинні споруди у 
житловому кварталі  га - 0,8 0,8 
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№ 
п/п Показники Одиниця 

виміру 
Існуючий 

стан 
Етап на 
7 років 

Етап на 
15-20 
років 

1 2 3 4 5 6 
4.7 Приміщення для фізкультурно-

оздоровчих занять у житловому кварталі  
м2  

заг. площі - 546 546 

4.8 Бібліотеки  тис. один.  
зберіг. - 27/16 27/16 

4.9 Магазини  м2 торг. пл. 20,0 10567 10567 

4.10 Підприємства громадського харчування  місць 50 312 722 

4.11 Установи побутового обслуговування  роб. місць - 39 39 
 

5. 
 
Вулично-дорожня  мережа та міський 
пасажирський транспорт  

    

5.1 Протяжність вулично-дорожньої мережі, 
всього (існуюча, будівництво);  км 4,5 7,0 7,0 

 у тому числі:      
 - магістральні вулиці загальноміського 

значення  » 3,5 3,5 3,5 

 - магістральні вулиці районного 
значення  » - 1,6 1,6 

 Кількість транспортних розв‘язок у 
різних рівнях    1 3 4 

5.2 
 

Кількість підземних та надземних 
пішохідних переходів  од. 5 7 7 

5.3 Щільність вулично-дорожньої мережі, 
всього:  км/км2 3,1 4,8 4,8 

 у тому числі:      
 - магістральної мережі  » 2,5 3,3 3,3 

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

км 8,0 9,6 9,6 

 у тому числі:      
 - трамвай  » - - - 
 - тролейбус  3,5 3,5 3,5 
 - автобус  » 4,5 6,1 6,1 

5.4а Міська залізниця  - - - 
5.5 

 
Щільність мережі наземного 
громадського транспорту (по осях 
вулиць) 

км/км2 3,2 3,5 3,5 

5.6 
 

Гаражі для постійного зберігання 
легкових автомобілів. м/м 860 1680 3480 

5.7 
 

Гаражі для тимчасового зберігання 
легкових автомобілів м/м  900 900 

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

м/м  350 350 



 

65 
 

№ 
п/п Показники Одиниця 

виміру 
Існуючий 

стан 
Етап на 
7 років 

Етап на 
15-20 
років 

1 2 3 4 5 6 
6. Інженерне обладнання     
6.1 Водопостачання     

 Водопостачання, всього тис.м3/ 
добу 

н.д. 3,43 5,12 

6.2 Каналізація     
 Сумарний об‘єм стічних вод » н.д. 3,23 4,56 

6.3 Електропостачання     
 Споживання сумарне МВт 2 12,8 18,96 
 -у тому числі  

на комунально-побутові послуги » - 11,03 11,03 

 Кількість квартир, що обладнані 
електроплитами од. - 4341 4341 

6.4 Газопостачання     
 Витрати газу, всього млн. м3/ 

рік 
0,2 9,628 11,978 

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

» 
- - - 

 Протяжність газових мереж 
(будівництво) км - - - 

6.5 Теплопостачання     
 Споживання сумарне Гкал/год 1,96 21,9 26,66 
 Протяжність мереж 

(будівництво,перекладання) км - 3,1 3,5 

7. Інженерна підготовка та благоустрій     
 Територія забудови, що потребує заходів 

з інженерної підготовки з різних причин 
га 

% до тер. 
- 20,32 20,32 

 Протяжність закритих водостоків км 1,40 2,10 2,90 
8. Охорона навколишнього середовища      
 Санітарно-захисні зони, всього  га    
 - у тому числі озеленені  »    

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

будівництва ( в цінах 2014 р.) 
у тому числі: 

» -   

 - житлове * » - 1867,4 1867,4 
 - установи та підприємства побутового 

обслуговування * » - 10,0 12,57 

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

 у тому числі:      
 - вулично-дорожня мережа, всього  »    
 - трамвайні ліні     
 - транспортні розв‘язки в різних рівнях     
 - автостоянки і гаражі      
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№ 
п/п Показники Одиниця 

виміру 
Існуючий 

стан 
Етап на 
7 років 

Етап на 
15-20 
років 

1 2 3 4 5 6 
9.3 Інженерне обладнання, всього  млн. грн.    

 у тому числі:  »    
 - водопостачання  »  15,00 23,00 
 - каналізація  » - 12,80 15,60 
 - електропостачання  » - 28,5 45,75 
 - зв'язок і сигналізація » - - - 
 - газопостачання » - - - 
 - теплопостачання  » - 106 110 
 - інженерна підготовка » - 45 45 
 - дощова каналізація » - 4,3 8,3 
* Розрахунок вартості житла виконано відповідно до Наказу  Міністерства регіонального розвитку, будівництва та 
житлово-комунального господарства України Наказ N 307 від 11.11.2014 р. Про прогнозні середньорічні показники 
опосередкованої вартості спорудження житла за регіонами України на 2015 рік представлен в разделах: 
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 Стадія       Аркуш    Аркушів  

Аркушів ДПТ 
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Склад тому 
 
 
 

1.1.  

1 

  Зм.    Кільк.  Арк.   №док.  Підпис    Дата 

Розробив      Малюк                      04.15 

02.15 

 

ПрАТ «СТЕК» 
Розробив      Ліговська                        04.15 

 

ГІП       О ст ро в с ьк ий             04.15       
02.15 

   
 
 
 

1.1.1.1.1.1.1 Н.контр  Мельник             04.15         
02.15 

 

П
ог

од
ж

ен
о:

 

Розробив    Ляшевський                   04.15 
 



 

 

ЗМІСТ КНИГИ. 

 
№ п/п Найменування Арк. 

 Титульний лист.  

 Склад тому.  

 Зміст книги.  

 Авторський колектив.  

1. Передмова.  

2. Водопостачання.  

3. Водовідведення.  

4. Теплопостачання.  

5. Газопостачання.  

6. Електропостачання.  

7. Дощова каналізація.  
8. Інженерна підготовка території.  

9. Енергозбереження.  
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Зміст 
 
 
 
 

1 

  Зм.    Кільк.  Арк.   №док.  Підпис    Дата 

Розробив  Малюк               04. 15 
         02.15  

 

ПрАТ «СТЕК» 
 

Розробив Ліговська            04. 15 
         02.15  

ГІП.      О с т ро в с ький             04. 15 
     02.15  

1.1.1.1.1.1.2  П
орфим
ович  

Н.контр  Мельник            04. 15 
   02.15  

П
ог

од
ж

ен
о:

 

РозробивЛяшевський                   04. 15 
 



 

 

Авторський колектив: 
Головний інженер проекту     О. І. Островський. 

 

Відповідальні виконавці розділів 

Розділ Посада Прізвище 
Водопостачання Гол. спеціаліст Ліговська В.А. 

Водовідведення Гол. спеціаліст Ліговська В.А. 

Теплопостачання Гол. спеціаліст Ляшевський М. М. 

Газопостачання Гол. спеціаліст Мельник М.М. 

Електропостачання Гол. спеціаліст Малюк Г.М.  

Електропостачання Гол. спеціаліст Васюк С.В. 

Дощова каналізація Гол. спеціаліст Ліговська В.А. 

Вертикальне 

планування території. Гол. спеціаліст Островський О. І. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Зм Арк № докум. Підпись Дата 

Арк. 
4 

31/12-Пр/2 
 



 

 

Технічні рішення, прийняті в проекті, відповідають чинним 

вимогам екологічних, санітарно-гігієнічних, протипожежних та інших 

норм, що діють на території України, і забезпечують безпечну для 

життя та здоров´я людей експлуатацію об´єкта при виконанні 

передбачених проектом заходів 

 

 

 

 

Головний інженер проекту   О. І. Островський. 
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1. Передмова 

 Детальний план території обмеженої проспектом Академіка Глушкова, 

вулицею Академіка Заболотного та західною межею території Національного 

комплексу «Експоцентр України» у Голосіївському районі м. КИЄВА, 

 виконується відповідно до Рішення Київської міської ради від 13.11.2013 № 

518|10006 «Про затвердження міської програми створення (оновлення) 

містобудівної документації у м. Києві» та завдання на розробку, затвердженого 

заступником голови Київської міської державної адміністрації. Замовник - 

Департамент містобудування та архітектури виконавчого органу Київської 

міської ради (Київської міської державної адміністрації).  

Виконавець  проектних робіт з розробки ДПТ – ТОВ «Виробничо-технічна 

агенція».  

Виконавець робіт з інженерного забезпечення території: водопостачання, 

водовідведення, дощова каналізація, електропостачання, теплопостачання, 

газопостачання, інженерної підготовки території – ПрАТ «СТЕК». 

У складі проекту, відповідно до договору, виготовлено цифрову векторну 

топографічну основу М 1:2000 з нанесенням червоних ліній, інженерних мереж 

та споруд в державній системі координат УСК-2000.  

Одержано витяг з бази даних Державного земельного кадастру станом на 

26.06.2014 р. з переліком земель, наданих у власність чи користування, а також 

тих, щодо яких готується проекти рішень. 

Виконано збір вихідних даних по установам та підприємствам обслуговування 

та ін., зібрані анкети науково-виробничих, виробничих, транспортних, 

комунальних  підприємств та об’єктів, спортивного комплексу виконанні 

натурні обстеження забудови.  

Замовником – Департаментом містобудування та архітектури, надано 

матеріали проектів та передпроектних пропозицій, шо стосуються плануємої 

території. 

ПрАТ «СТЕК» на основі наданих даних та за результатами аналізу існуючого 

стану використання території та наявних планів розвитку території від існуючих 
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підприємств, Генерального плану м. Києва, розробило інженерні розділи 

детального плану території в частині забезпечення її  на проектний період 

мережами водопостачання, водовідведення, мережами дощової каналізації, 

електропостачання, теплопостачання, газопостачання, заходами  організації 

підготовки території та підземного простору.    

Детальний план території після затвердження є основним документом, який 

регламентує розміщення об’єктів містобудування, відведення земельних ділянок, 

будівництво та благоустрій територій, прокладку інженерних мереж, тощо. 
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2. ВОДОПОСТАЧАННЯ 
 

2.1. Існуючий стан. 

Джерелом водопостачання, території що проектується в межах проспекту  

Академика Глушкова та вулиці  Заболотного у Голосіївському районі м. Києва  є 

поверхневі води р. Дніпро. 

Подача води споживачам здійснюється системою централізованого 

водопроводу від насосноі станції ІV-го підйому "Крутогірна" по магістральному 

трубопроводу Ø700мм по проспекту Академіка Глушкова. Дані водопровідні 

мережі також забезпечують  водопостачанням значну  територію Голосіївського 

району м. Києва. У зв'язку постійним збільшенням обсягу житлової забудови 

змінюється схема водопостачання правобережної частини міста Києва, тому в 

існуючий час  водопостачання житлових масивів здійснюється по тимчасовій 

схемі,  що призводить до нестачі тиску у водопровідних мережах та у 

споживачів.  

  На території, що проектується на сьогоднішній день розташовані житлові 

будинки, підприємства обслуговування населення, льодовий стадіон та льодова 

арена, яка на даний час не працює. Водопостачання даної території здійснюється  

централізованими водопровідними мережами, що проходять по проспекту 

Академика Глушкова Ø300мм, вулиці Академика Заболотного Ø400мм та по вул. 

Проектна1 Ø300. 

2.2. Проектні рішення. 

На території, що проектується передбачається нова забудова з 

багатоповерховими будинками до 25 поверхів із кількістю населення 9936 

чоловік, установами народної освіти, культури і мистецтв, спортивними та 

фізкультурно-оздоровчими закладами, підприємствами торгівлі, громадського 

харчування та побутового обслуговування з інженерним забезпеченням. 

Джерелом водопостачання житлової забудови, що проектується приймаються 

насосна станція ІV-го підйому "Крутогірна". 
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Для вирішення схеми водопостачання виконано розрахунок необхідних 

об’ємів води. Питомі показники водоспоживання та водовідведення прийняті за 

Державними будівельними нормами ДБН 360-92**, ДБН В.2.5-74:2013 

„Водопостачання. Зовнішні мережі та споруди, ДБН В.2.5-64:2012„Внутрішній 

водопровід и каналізація ”. 

Чисельність населення, склад, номенклатура, місткість і параметри установ, 

споруд культурно-побутового обслуговування населення та спортивними та 

фізкультурно-оздоровчими закладами прийнято на підставі архітектурно-

економічного завдання.  

Середньодобова (за рік) норма господарсько–питного водоспоживання одним 

мешканцем прийнята для населення забудови, обладнаної водопроводом, 

каналізацією, централізованим гарячим водопостачанням – 269 л/добу, з 

урахуванням зніження на 20%  згідно рішень Генерального плану м. Київ . 

Норму господарсько–питного водоспоживання прийнято з урахуванням 

коефіцієнта 1.2, як для найзначніших міст (ДБН 360-92**, табл. 8, прим. 1). 

Невраховані витрати води для районів багатоповерхової забудови прийнято ДБН 

360-92**, табл. 8.1. Розрахункові витрати води в добу (годину) максимального і 

мінімального водоспоживання визначено із застосуванням коефіцієнтів добової 

нерівномірності (ДБН В.2.5-74:2013): Кдоб.макс. = 1.3; Кдоб.мін. = 0.7 

Водоспоживання установами і підприємствами культурно-побутового 

обслуговування населення та спортивними та фізкультурно-оздоровчими 

закладами прийнято за ДБН В.2.5-64:2012 (табл. А.1) та аналогами. 

Витрати води на зрошення зелених насаджень і полив прийнято згідно ДБН 

В.2.5-64:2012 (табл. А.1).  

Необхідний об’єм питної води на етап від 3 до 7 років складе 3002,23 м3/добу, 

на етап від 15 до 20 років складе 4699,89  м3/добу. Подача води передбачається з 

підключенням до існуючих вуличних мереж міста.  

Розрахункові протипожежні витрати - 518 м3. При витратах на зовнішнє 

пожежогасіння - 30л/с,  на внутрішнє 2×5,0 л/с та  та автоматичного 
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пожежогасіння 28,8л/с, що у сумі складе 69л/с. Норми витрат прийняти у 

відповідності з ДБН В.2.5-74:2013 табл.4 та ДБН В.2.5-64:2012 табл. 3,4. 

Водопровід - система першої категорії надійності подачі води. Мережа 

водопроводу - кільцева, господарське-протипожежна низького тиску з 

встановленням пожежних гідрантів згідно з п. 12.16 ДБН В.2.5-74:2013, а також 

установкою арматури для аварійного відключення ділянок мережі. 

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 від Ø400 мм  і більших діаметрів - можливо вирішувати окремими 

вводами від зазначених мереж.  

Існуючі внутрішньоквартальні та дворові мережі водопроводу на ділянках 

будівництва потребують ліквідації, або перекладанню. Для водопостачання 

проектної забудови необхідно будівництво нових внутрішньоквартальних мереж 

водопроводу, що вирішується на наступних стадіях проектування. 

Потреба у воді технічної якості на поливання-миття територій та зрошення 

садиб на на етап від 15 до 20 років складе 220,45 м3/добу. На ці потреби 

передбачається використання централізованої мережі водопроводу два рази на 

добу у години мінімального водоспоживання. Полив тротуарів і проїзної частини 

вулиць з удосконаленим дорожнім покриттям  планується виконувати 

поливомийними машинами. 

  Розрахункові об’ємі водоспоживання по групах водокористувачів наведені в 

табл. 2.2. 

Згідно рішень Генерального плану м. Києва та Концепції стратегічного 

розвитку, для забезпечення надійного водопостачання територій, що 

проектується, необхідно виконати наступні загальноміські заходи: 

- перекласти водовід від НС III підйому "Печерська" до НС ІV-го 

підйому "Крутогірна"; 

- реконструювати насосну станцію ІV-го підйому "Крутогірна";  
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- побудувати РЧВ на території насосної станціїІV-го підйому 

"Крутогірна"; 

- перекласти ділянки аварійних водопровідних мереж; 

- прокласти магістральний водовід по вулиці Заболотного до 

закільцівки з гідровузлом НС "Голосіївська". 

- побудувати НС в районі вул. Крейсер "Аврора". 

У тому числі на етап від 3 до 7 років необхідно виконати наступні заходи:  

- гідравлічні розрахунки для визначення діаметрів водопровідних мереж 

та визначання необхідного тиску. 

- побудувати внутриквартальні водопровідні мережи у районах нової 

забудови; 

- перекласти ділянки водопровідних мереж, що потребують 

выдновлення. 

 

 Дані проектні рішення потребують уточнення та беруться за основу на 

наступних стадіях проектування. Заходи, що пов’язані з підключенням до 

міських мереж водопостачання, місця підключення та їх вартість уточнюються 

на наступних стадіях проектування відповідно до технічних умов ПАТ 

«Акціонерна компанія Київводоканал». 

Таблиця 2.1. ТЕП будівництва. 
 

Показники 
Одиниця 

виміру 

Існуючи

й стан 

Етап 

від 3 до 7 

років 

Етап 

від 15 до 

20 років 

Водопостачання     

Водопостачання, всього тис.м3/добу н.д. 3,00 4,70 

Каналізація     

Сумарний об’єм стічних вод тис.м3/добу н.д. 2,80 4,14 
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Протяжність закритих 

водостоків 
км 1,40 2,10 2,90 

     

Орієнтовна вартість будівництва     

-водопостачання млн. грн. - 15,00 23,00 

-каналізація млн. грн. - 12,80 15,60 

-дощова каналізація млн. грн. - 4,3 8,3 
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Розрахункові витрати води для населення, установ та підприємств обслуговування 

Таблиця 2.2. Етап на 3-7 років 

споживачі одиниця виміру кількість 
нормативне 

водоспоживання, 
л/добу 

середня доба максимальна 
доба мінімальнадоба 

Населення в будинках, 
обладнаних внутрішніми 
водопроводом, каналізацією, 
централізованим гарячим 
водопостачанням осіб 7858 269 2113,80 2747,94 1479,66 
Дошкільні навчальні заклади місць 145 40 5,80 7,54 4,06 
Загальноосвітні навчальні 
заклади місць 520 20 10,40 13,52 7,28 
Позашкльні установи 
(дитячий клуб) місць 74 20 1,48 1,92 1,04 
Поліклініки відвідувачів/змін

у 223 10 2,23 2,90 1,56 
Приміщення для 
фізкультурно-оздоровчих 
занять м2 площі підлоги 651 20 13,02 16,93 9,11 
Магазини, в тому числі 

      -продовольчі 20м2 торг.залу 4457 250 55,71 72,43 39,00 
-непродовольчі 20м2 торг.залу 6110 20 6,11 7,94 4,28 
Підприємства громадського 
харчування умовних блюд 8839 12 106,07 137,89 74,25 
Установи побутового 
обслуговування робочих місць 47 15 0,71 0,92 0,49 
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Льодова арена відвідувачів 5000 проект 288,71 288,71 288,71 
Кредитно-фінансові установи робочих місць 25 15 0,38 0,49 0,26 
Розважальні заклади відвідувачів 3000 8 24,00 31,20 16,80 

Разом 
   

2628,41 3330,32 1926,50 
Невраховані  

  
10% 262,84 333,03 192,65 

Полив твердого покриття з 
урахуванням коефіцієнту 

неодночасності м2 80750 0,5 20,19 20,19 20,19 
Полив зелених насаджень з 
урахуванням коефіцієнту 

неодночасності м2 60527 3 90,79 90,79 90,79 
Всього 

   
3002,23 3774,33 2230,13 

Таблиця 2.3. Етап на 15-20 років. 

споживачі одиниця виміру кількість 
нормативне 

водоспоживання, 
л/добу 

середня доба максимальна 
доба мінімальна доба 

Населення в будинках, 
обладнаних внутрішніми 
водопроводом, 
каналізацією, 
централізованим гарячим 
водопостачанням осіб 7858 269 2113,80 2747,94 1479,66 
Дошкільні навчальні 
заклади місць 145 40 5,80 7,54 4,06 
Загальноосвітні навчальні 
заклади місць 520 20 10,40 13,52 7,28 
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Позашкльні установи 
(дитячий клуб) місць 74 20 1,48 1,92 1,04 
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Поліклініки відвідувачів/зміну 223 10 2,23 2,90 1,56 
Приміщення для 
фізкультурно-оздоровчих 
занять м2 площі підлоги 651 20 13,02 16,93 9,11 
Магазини, в тому числі 

      -продовольчі 20м2 торг.залу 4457 250 55,71 72,43 39,00 
-непродовольчі 20м2 торг.залу 6110 20 6,11 7,94 4,28 
Підприємства 
громадського харчування умовних блюд 8839 12 106,07 137,89 74,25 
Установи побутового 
обслуговування робочих місць 47 15 0,71 0,92 0,49 
Діловий комплекс робочих місць 430 15 6,45 8,39 4,52 
Льодовий стадіон, 
льодова арена: 

      Льодова арена відвідувачів 5000 проект 288,71 288,71 288,71 
Льдодовий стадіон, багато 
функціональний каток м2 площі забудови 46387 проект 513,96 513,96 513,96 

Басейни 
м2 площі дзеркала 

води 472 364 171,81 171,81 171,81 
Спортивні зали загального 
користування м2 площі підлоги 20507 20 410,14 533,18 287,10 
Медічні кабинети відвідувачів 80 30 2,40 3,12 1,68 
Приміщення для 
культурно-масової роботи 
з населенням відвідувачів 50 8 0,40 0,52 0,28 
Магазини, в тому числі 
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продовольчі 20м2 торг.залу 3600 250 45,00 58,50 31,50 
-непродовольчі 20м2 торг.залу 2400 20 2,40 3,12 1,68 
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Підприємства 
громадського харчування умовних блюд 3564 12 42,77 55,60 29,94 
Кредитно-фінансові 
установи робочих місць 37 15 0,56 0,72 0,39 
Розважальні заклади відвідувачів 3000 8 24,00 31,20 16,80 

Вхідна група "Національного комплексу "Експоцентр України": 
Готельний комплекс, 
готель місць 780 300 234,00 304,20 163,80 
Прес-центр, медіа-центр, 
конгрес-хол відвідувачів 600 15 9,00 11,70 6,30 
Торговельні заклади не 
продовольчі 20м2 торг.залу 8925 20 8,93 11,60 6,25 
Ресторан умовних блюд 4356 12 52,27 67,95 36,59 
Тоорговельний центр, в 
тому числі 

      -продовольчі 20м2 торг.залу 3300 250 41,25 53,63 28,88 
-непродовольчі 20м2 торг.залу 2000 20 2,00 2,60 1,40 
Громадсько-діловий центр робочих місць 500 15 0,38 0,49 0,26 
Разом 

   
4171,74 5130,92 3212,56 

Невраховані  
  

10% 417,17 513,09 321,26 
Полив твердого покриття з 
урахуванням коефіцієнту 
неодночасності м2 80750 0,5 20,19 20,19 20,19 
Полив зелених насаджень з 
урахуванням коефіцієнту 
неодночасності м2 60527 3 90,79 90,79 90,79 
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Всього 
   

4699,89 5754,99 3644,80 
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3.ВОДОВІДВЕДЕННЯ. 
 

3.1. Існуючий стан 
На території, що проектується на сьогоднішній день розташовані житлові 

будинки, підприємства обслуговування населення, льодовий стадіон та льодова 

арена, яка на даний час не працює.  

Ділянка, що розглядається, забезпечена вуличними та внутрішньо 

квартальними мережами господарсько-фекальної каналізації. По проспекту  

Академіка Глушкова прокладена вуличний самопливний колектор Ø1500мм. До 

даного колектору підключаються самопливний трубопровід  Ø300-500мм, що 

проходить по вул. Проектної 1 та до якого підключено частина території НВЦ.  

По внутрішньому проїзду проложено каналізаційний трубопровід  Ø500мм, що 

підключається до самопливний колектор Ø1500мм по проспекту Академіка 

Глушкова. По вул. Академика Заболотного проходить напірний колектор  

Ø900мм від КНС «Микільська Борщагівка №2» до Мишоловського колектору. 

3.2. Проектні рішення 

На території, що проектується передбачається нова забудова з 

багатоповерховими будинками до 25 поверхів із кількістю населення 9936 

чоловік, установами народної освіти, культури і мистецтв, спортивними та 

фізкультурно-оздоровчими закладами, підприємствами торгівлі, громадського 

харчування та побутового обслуговування з інженерним забезпеченням в 

комплексе з оточуючою забудовою. 

Для вирішення схеми каналізації виконано розрахунок необхідних об’ємів 

води. Питомі показники водоспоживання та водовідведення прийняті за 

Державними будівельними нормами ДБН 360-92**, ДБН В.2.5-64:2012 

„Внутрішній водопровід и каналізація ”.  

Чисельність населення, склад, номенклатура, місткість і параметри установ, 

споруд культурно-побутового обслуговування населення та спортивними та 

фізкультурно-оздоровчими закладами прийнято на підставі архітектурно-

економічного завдання.  
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Середньодобова (за рік) норма водовідведення одним мешканцем прийнята 

для населення забудови, обладнаної водопроводом, каналізацією, 

централізованим гарячим водопостачанням – 280 л/добу. При визначені норми  

водовідведення врахований коефіцієнт 1.2, як для найзначніших міст (ДБН 360-

92**, табл. 8, прим.1).  Невраховані витрати води для районів багатоповерхової 

забудови прийнято ДБН 360-92**, табл. 8.1. Розрахункові витрати води в добу 

(годину) максимального і мінімального водоспоживання визначено із 

застосуванням коефіцієнтів добової нерівномірності (ДБН В.2.5-74:2013): 

Кдоб.макс. = 1.3; Кдоб.мін. = 0.7 

Загальні  коефіцієнти  нерівномірності  припливу  стічних  вод  прийнято 

згідно  ДБН В.2.5-75:2013  п.7.1.3. 

Водовідведення установами і підприємствами культурно-побутового 

обслуговування населення прийнято за ДБН В.2.5-64:2012 (табл. А.1) та 

аналогами. 

Відповідно з розрахунками водоспоживання орієнтовний об’єм побутових 

стічних вод складе: на етап від 3 до 7 років – 2801,93 м3/добу, на етап від 15 до 

20 років – 4143,16 м3/добу. Результати підрахунків по групах водокористувачів 

наведені в табл. 3.2.-3.3.     

Відведення побутових стічних вод передбачається за рахунок влаштування 

внутришньоквартальних самопливних колекторів з підключенням їх до 

централізованої системи каналізації міста. Існуючі внутрішньоквартальні та 

дворові мережі каналізації на ділянках будівництва підлягають ліквідації, або 

перекладанню. Діаметри та протяжність мереж каналізації  визначаються 

окремими розрахунками на наступних стадіях проектування.  

Згідно рішень рішень Генерального плану м. Києва та Концепції 

стратегічного розвитку, для забезпечення надійного водовідведення територій, 

що проектуються, на етап 15-20 років необхідно виконати наступні 

загальноміські заходи: 

- реконструювати окремі ділянки існуючих магістральних та розподільчих 

мереж каналізації враховуючі їх технічний стан; 
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У тому числі на етап від 3 до 7 років необхідно виконати наступні заходи:  

- гідравлічний розрахунок мереж для уточнення діаметрів на наступних 

стадіях проектування. 

- побудувати нові самопливні внутриквартальні мережи у районах нової 

забудови. 

Дані проектні рішення є вихідними даними для підготовки технічних умов на 

наступних стадіях проектування. Заходи, що пов’язані з підключенням до 

міських систем і місця підключення, а також щодо реконструкції споруд і 

мережі загальноміських систем і їх вартість уточнюються на наступних стадіях 

проектування відповідно до технічних умов ПАТ "Акціонерна компанія 

Київводоканал". 

Таблиця 2.1. ТЕП будівництва. 
 

Показники 
Одиниця 

виміру 

Існуючи

й стан 

Етап 

від 3 до 7 

років 

Етап від 15 

до 20 років 

Водопостачання     

Водопостачання, всього тис.м3/добу н.д. 3,00 4,70 

Каналізація     

Сумарний об’єм стічних вод тис.м3/добу н.д. 2,80 4,14 

     

Протяжність закритих 

водостоків 
км 1,40 2,10 2,90 

     

Орієнтовна вартість 

будівництва 
    

-водопостачання млн. грн. - 15,00 23,00 

-каналізація млн. грн. - 12,80 15,60 

-дощова каналізація млн. грн. - 4,3 8,3 
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    Витрати води по  по групах водокористувачів.    

 Таблиця 3.2.  Етап на 3-7 років 

споживачі одиниця виміру кількість 
нормативне 

водоспоживання, 
л/добу 

середня 
доба 

максимальна 
доба 

мінімальна
доба 

Населення в 
будинках, обладнаних 
внутрішніми 
водопроводом, 
каналізацією, 
централізованим 
гарячим 
водопостачанням осіб 7858 269 2113,80 2747,94 1479,66 
Дошкільні навчальні 
заклади місць 145 40 5,80 7,54 4,06 
Загальноосвітні 
навчальні заклади місць 520 20 10,40 13,52 7,28 
Позашкльні установи 
(дитячий клуб) місць 74 20 1,48 1,92 1,04 
Поліклініки відвідувачів/змін

у 223 10 2,23 2,90 1,56 
Приміщення для 
фізкультурно-
оздоровчих занять м2 площі підлоги 651 20 13,02 16,93 9,11 
Магазини, в тому 
числі 
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-продовольчі 20м2 торг.залу 4457,00 250 55,71 72,43 39,00 
-непродовольчі 20м2 торг.залу 6110 20 6,11 7,94 4,28 
Підприємства 
громадського 
харчування умовних блюд 8839 12 106,07 137,89 74,25 
Установи побутового 
обслуговування робочих місць 47 15 0,71 0,92 0,49 
Льодова арена відвідувачів 5000 проект 207,51 207,51 207,51 
Кредитно-фінансові 
установи робочих місць 25 15 0,38 0,49 0,26 
Розважальні заклади відвідувачів 3000 8 24,00 31,20 16,80 
Разом 

   
2547,21 3249,12 1845,30 

Невраховані  
  

10% 254,72 324,91 184,53 
Всього 

   
2801,93 3574,04 2029,83 

Таблиця 3.3. Етап на 15-20 років. 

споживачі одиниця виміру кількість 
нормативне 

водоспоживання, 
л/добу 

середня 
доба 

максимальна 
доба 

мінімальна 
доба 

Населення в 
будинках, обладнаних 
внутрішніми 
водопроводом, 
каналізацією, 
централізованим 
гарячим 
водопостачанням осіб 7858 269 2113,80 2747,94 1479,66 
Дошкільні навчальні місць 145 40 5,80 7,54 4,06 
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заклади 
Загальноосвітні 
навчальні заклади місць 520 20 10,40 13,52 7,28 
Позашкльні установи 
(дитячий клуб) місць 74 20 1,48 1,92 1,04 
Поліклініки відвідувачів/змін

у 223 10 2,23 2,90 1,56 
Приміщення для 
фізкультурно-
оздоровчих занять м2 площі підлоги 651 20 13,02 16,93 9,11 
Магазини, в тому 
числі   

     -продовольчі 20м2 торг.залу 4457 250 55,71 72,43 39,00 
-непродовольчі 20м2 торг.залу 6110 20 6,11 7,94 4,28 
Підприємства 
громадського 
харчування умовних блюд 8839 12 106,07 137,89 74,25 
Установи побутового 
обслуговування робочих місць 47 15 0,71 0,92 0,49 
Діловий комплекс робочих місць 430 15 6,45 8,39 4,52 
Льодовий стадіон, 
льодова арена:   

     Льодова арена відвідувачів 5000 проект 207,51 207,51 207,51 
Льдодовий стадіон, 
багато 
функціональний каток 

м2 площі 
забудови 46387 проект 189,93 189,93 189,93 

Басейни 
м2 площі 

дзеркала води 472 364 171,81 171,81 171,81 
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Спортивні зали 
загального 
користування м2 площі підлоги 20507 20 410,14 533,18 287,10 
Медічні кабинети відвідувачів 80 30 2,40 3,12 1,68 
Приміщення для 
культурно-масової 
роботи з населенням відвідувачів 50 8 0,40 0,52 0,28 
Магазини, в тому 
числі   

     продовольчі 20м2 торг.залу 3600 250 45,00 58,50 31,50 
-непродовольчі 20м2 торг.залу 2400 20 2,40 3,12 1,68 
Підприємства 
громадського 
харчування умовних блюд 3564 12 42,77 55,60 29,94 
Кредитно-фінансові 
установи робочих місць 37 15 0,56 0,72 0,39 
Розважальні заклади відвідувачів 3000 8 24,00 31,20 16,80 
Вхідна група "Національного комплексу "Експоцентр України": 
  
Готельний комплекс, 
готель місць 780 300 234,00 304,20 163,80 
Прес-центр, медіа-
центр, конгрес-хол відвідувачів 600 15 9,00 11,70 6,30 
Торговельні заклади 
не продовольчі 20м2 торг.залу 8925 20 8,93 11,60 6,25 
Ресторан умовних блюд 4356 12 52,27 67,95 36,59 
Тоорговельний центр, 
в тому числі   
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-продовольчі 20м2 торг.залу 3300 250 41,25 53,63 28,88 
-непродовольчі 20м2 торг.залу 2000 20 2,00 2,60 1,40 
Громадсько-діловий 
центр робочих місць 500 15 0,38 0,49 0,26 
Разом   

  
3766,51 4725,69 2807,33 

Невраховані    
 

10 % 376,65 472,57 280,73 
Всього   

  
4143,16 5198,26 3088,07 
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4. ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ. 

4.1. Існуючий стан теплопостачання території. 

 Плануєма територія розташована у південно-західній частині м. Києва, 

обмежена проспектом Академіка Глушкова - з північно-західного напряму, із 

сходу обмежена західною межею території Національного комплексу 

«Експоцентр України»,  з півдня – вулицею Академіка Заболотного. Основні 

споруди що розташовані на плануємій території: 

-автостанція «Південна»; 

-станція метро «Іподром»; 

-комплекс будівель льодового стадіону; 

-дельфінарій; 

-ресторан «Вітряк»; 

-храм «Різдва Пресвятої Богородиці»; 

-комплекс споруд державного підприємства з розбудови транспортних 

коридорів України; 

-електрична підстанція ПС 110/10 «Теремки»; 

-2-і АЗС; 

-гаражні кооперативи приватного автотранспорту. 

На плануємій території  розпочато будівництво висотних житлових будинків.

 Плануєма територія знаходиться у зоні теплопостачання  ТЕЦ-5. Через 

плануєму територію прокладено двотрубну теплову мережу умовними 

діаметром 700 мм, від якої здійснюється теплопостачання південної частини 

мікрорайону «Теремки». В зоні теплопостачання ТЕЦ-5 наявний значний 

дефіцит теплогенеруючих потужностей. Можливості приєднання додаткових 

споживачів на плануємій території відсутні.  

4.2. Існуючі на плануємій території підприємства. Стан теплопостачання 

цих підприємств. 

 1. Комплекс споруд державного підприємства з розбудови транспортних 

коридорів України, розташовано за адресою вул. Академіка Заболотного, 3. 
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Будівлі підприємства адміністративного призначення мають 14-16 поверхів, 

допоміжні будівлі гаражів мають 2-а поверхи. Будівлі мають централізоване 

теплопостачання від теплових мереж ПАТ «Київенерго». Максимальне 

споживання тепла, на базовий період,  0,75 МВт/год,  (0,645Гкал/год). Теплова 

енергія використовується для потреб опалення, вентиляції та ГВП. Кількість 

працюючих на підприємстві – 400 чоловік.  

 2. Комплекс будівель льодового стадіону, розташований за адресою 

просп. Академіка Глушкова, 9. Будівлі  малоповерхові, 1-2 поверхи. На території 

є недобудована споруда критого льодового стадіону. Ця будівля не опалюється. 

Теплова мережа до будівлі підведена, теплопостачання цієї споруди не 

здійснюється. Теплопостачання існуючих будівель здійснюється від власних 

джерел тепла, що використовують в якості палива природний газ. Максимальне 

споживання тепла, на базовий період,  0,7 МВт/год, (0,6 Гкал/год).  

 3. Будівлі ресторану «Вітряк», розташовані за адресою просп. Академіка 

Глушкова,11. Підприємство має власну котельну. Максимальне споживання 

тепла 0,15 МВт/год, (0,13 Гкал/год). 

 Інші існуючі будівлі здійснюють теплопостачання від джерел 

електропостачання. 

 4.3. Висновки про  існуючий  стан теплопостачання плануємої 

території. 

1. Централізоване теплопостачання на території має тільки один об’єкт -

комплекс споруд державного підприємства з розбудови транспортних коридорів 

України. 

2. Невеликі існуючі будівлі здійснюють теплопостачання від джерел 

електропостачання. 

3.Максимальне теплоспоживання території, на базовий період,  складає 1,95 

МВт/год (1,677,05) Гкал/год,  з використанням всіх джерел тепла. 

 Максимальне годинне  споживання тепла з використанням природного газу, 

як палива,  складає 0,75 МВт/год (0,645 Гкал/год)., або 38,2% від загального 

теплоспоживання. Максимальне годинне  споживання тепла з використанням 
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природного газу складає 0,85 МВт/год (0,73 Гкал/год)., або 43,4% від 

загального теплоспоживання.  Максимальне годинне  споживання тепла з 

використанням електричної енергії,  складає 0,36 МВт/год (0,26 Гкал/год)., або 

18,4% від загального теплоспоживання. 

4.4. Загальні дані про теплові навантаження існуючої забудови. 

Перелік основних існуючих підприємств в межах території проектування. 

№ 

в 

експл

ікації 

Назва 

підприємства 

Галузь 

економіки 

(профіль 

виробництва) 

Пл

оща 

га 

Кількість 

працівників, 

осіб 

Споживання 

теплової енергії 

МВт/год 

(Гкал/год). 

12 

Державне 

підприємство 

з розбудови 

транспортних 

коридорів 

України, 

Адмін. 

будівля, 

гаражі. 

2 400 
0,75 

(0,645) 

5 

Комплекс 

будівель 

льодового 

стадіону 

Спортивна 

та 

розважальна 

діяльність 

10 50 
0,7 

(0,6) 

 
Ресторан 

«Вітряк» 

Закладти 

громадськогох

арчування 

2 40 
0,15 

(0,13) 

8 

Храм 

«Різдва 

Пресвятої 

Богородиці» 

Культова 

споруда 
1,6 

 

10 

 

0,2 

(0,17) 

15 АЗС 
Автотрансп

ортний сервіс 0,1 5 

0,03 

(0,025) 

 АЗС 
Автотрансп

ортний сервіс 0,1 5 

0,03 

(0,025) 

3 
Дельфінарі

й «Немо» 

Розважальн

а діяльність 
1 10 

0,05 

0,043) 
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СТО, 

гаражні 

кооперативи 

Автортранс

порт, 

автосервіс 

5 50 
0,05 

0,043) 

                                                                                                                Всього 1,96 (1,677) 

 

4.5. Розрахунки теплоспоживання проектуємої території, на проектний 

період. 

4.5.1. Витрати тепла на ГВП житлової та обслуговуючої забудови.  

Етап до 7 років будівництва. 

 На етапі будівництва  до 7 років виконується будівництво житлової та 

обслуговуваючої забудови.  

Загальні обсяги житлового будівництва  263,7 тис. м2. 

Таблиця 4.1. 

Обсяги будівництва установ та підприємств обслуговування. 

Дошкільні навчальні заклади місць 252  

Загальноосвітні навчальні заклади місць 520  

Спортивні зали загального користування м2 площі 

підлоги 
390 

 кількість 

відвідувачів 

у зміну 

1040 

Відкриті площинні споруди у житловому 

кварталі (мікрорайоні) 
га 0,8 

Басейни криті та відкриті загального 

користування 

м2 

дзеркала 

води 

472 

Приміщення для фізкультурно-оздоровчих 

занять у житловому кварталі (мікрорайоні) 

м2 

загальної 

площі  

546 
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 кількість 

відвідувачів 

у зміну 

50 

Магазини  

у тому числі: 
м2 торгової 

площі  
10 567 

продовольчі м2 торгової 

площі  
3 400 

непродовольчі кількість 

відвідувачів 

на добу 

6 600 

Підприємства громадського харчування 
кількість 

пос. місць 
312 

Громадсько-діловий комплекс: 

 

м2 

загальної 

площі 

8 654 

 роб. місць 564 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблиця 4.2. 

Основні техніко-економічні показники житлової забудови. 
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 Загалом середньогодинні витрати тепла на ГВП житлової забудови етапу 7 

років будівництва складуть     4,073 МВт/год. 

 Загалом максимальні годинні витрати тепла на ГВП житлової забудови 
етапу 7 років будівництва складуть   9,775 МВт/год. 

 Загалом середньогодинні витрати тепла на опалення житлової забудови 

етапу 7 років будівництва складуть   16,01 МВт/год. 

 Разом  витрати тепла на опалення та ГВП житлової забудови етапу 7 років 

будівництва з урахуванням середньогодинних витрат тепла на ГВП складуть  

        20,08 МВт/год. 

 Разом  витрати тепла на опалення та ГВП житлової забудови етапу 7 років 

будівництва з урахуванням максимальних годинних витрат тепла на ГВП 

складуть        25,785 МВт/год. 

Ж
ит

ло
ви

й 
ко

мп
ле

кс
 

П
ов

ер
хо

ві
ст

ь квартири 

Ж
ит

ло
ви

й 
фо

нд
 

Чи
се

ль
ні

ст
ь 

на
се

ле
нн
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Н
еж

ит
ло

ві
 

пр
им

іщ
ен

ня
 

м.
кв

 за
г.

 п
ло

щ
і 

К
іл

ьк
іс

ть
 

ма
ш

/м
іс

ць
 

1 
кімн
атні 

2 
кімна
тні 

3 
кім
нат
ні 

1 3 4 5 6 7 8 1 3 
 Житловий квартал «Одеський» 

І 20- 
22 

124 372 212 59202 1794 2514                                                         

                                                        Всього квартир 708 
ІІ 18- 

20 
 

264 594 264 89958 2726   

 Всього квартир 1122 
ІІІ 24 672 192 192 66244 2102 904  

 Всього квартир 1056 
IV 24 

 
328 248 90 45139 1236 3234  

 Всього квартир 666 
Всього квартир 3552 

Разом:    3260 543 7 858 6652 1429 
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4.5.2. Витрати тепла на опалення, вентиляцію та ГВП підприємств 

обслуговування. 

Етап 7 років будівництва. 

 Максимальні годинні витрати тепла на опалення, вентиляцію та ГВП 

спортивних та фізкультурно оздоровчих установ  1,0 МВт/год. 

 Максимальні годинні витрати тепла на опалення, вентиляцію та ГВП 

установ народної освіти       1,5 МВт/год.  

 Максимальні годинні витрати тепла на опалення, вентиляцію та ГВП 

підприємств торгівлі, громадського харчування  1,5 МВт/год. 

 Максимальні годинні витрати тепла на опалення, вентиляцію та ГВП інших 

установ         1,4 МВт/год. 

Разом максимальні годинні витрати тепла на опалення, вентиляцію та ГВП по 

групі закладів        5,4 МВт/год. 

Всього по плануємій території для етапу 7 років будівництва, загальні годинні 

витрати тепла:      26,82 МВт/год, (21,9 Гкал/год),   

(при врахуванні середньогодинних витрат тепла на ГВП); 

        31,185 МВт/год, (26,82 Гкал/год),  

(при врахуванні максимальних годинних витрат тепла на ГВП).  

4.5.3. Витрати тепла на опалення, вентиляцію та ГВП. 

Етап до 15-20 років років будівництва. 

 Максимальні годинні витрати тепла на опалення, вентиляцію та ГВП 

спортивних установ       3,7 МВт/год. 

 Максимальні годинні витрати тепла на опалення, вентиляцію та ГВП 

готельно-медійного комплексу     2,5 МВт/год. 

Всього по плануємій території для етапу 15-20 років будівництва, загальні 

годинні витрати тепла:   6,2 МВт/год,  (4,65 Гкал/год), 

(при врахуванні середньогодинних витрат тепла на ГВП). 

 

4.5.4. Витрати тепла на опалення, вентиляцію та ГВП для всіх етапів 

будівництва. 
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Всього по плануємій території для всіх етапів будівництва, загальні 

годинні витрати тепла:   31 МВт/год,  (26,66 Гкал/год), 

(при врахуванні середньогодинних витрат тепла на ГВП).  

       36,7 МВт/год, (31,56 Гкал/год),  

(при врахуванні максимальних годинних витрат тепла на ГВП).  

4.6. Забезпечення додаткових теплових навантажень плануємої території.  

 Плануєма територія знаходиться у зоні теплопостачання  ТЕЦ-5. Через 

плануєму територію прокладено двотрубну теплову мережу умовними 

діаметром 700 мм, від якої здійснюється теплопостачання південної частини 

мікрорайону «Теремки». В зоні теплопостачання ТЕЦ-5 наявний значний 

дефіцит теплогенеруючих потужностей. Можливості безпосереднього 

приєднання додаткових споживачів на плануємій території відсутні.  

 Генеральним планом розвитку м. Києва передбачено, для зменшення 

дефіциту теплогенеруючих потужностей у зоні дії ТЕЦ-5: 

 - будівництво теплової мережі-перетинки, від РК «Теремки» Ду 700 мм, 

довжиною 2,2км, з приєднанням теплових мереж РК «Теремки» до теплових 

мереж ТЕЦ-5; 

 -реконструкція РК «Теремки», з встановленням 2-х водогрійних котлів 

потужністю по 100 Гкал/год, кожний з частковим демонтажем існуючих котлів. 

При виконанні реконструкції, потужність РК «Теремки» можливо збільшити до 

280- 300 Гкал/год; 

 Для потреб плануємого будівництва, при існуючому обладнанні РК 

«Теремки», є можливість у приєднанні додаткових навантажень плануємої 

забудови в повному обсязі, без виконня реконструкції РК «Теремки», для етапу 

3-7 років будівництва.  

 Приєднання навантажень 15-20 років будівництва буде потребувати 

додаткового уточнення при проектуванні плануємих об’єктів., а також перегляду 

схеми теплопостачання м. Києва, Генерального плану м. Києва на наступні роки, 

після 2025 року. 

4.7. Попередні обсяги робіт по теплозабезпеченню території. 
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 Попередні обсяги робіт по теплозабезеченню плануємої території етапу 

7-ми  років будівництва:  

 -отримання ТУ на приєднання до теплових мереж ПАТ «Київенерго»; 

 -виконання проектних робіт по перекладанню 300 пог.метрів теплової 

мережі Ду 700 мм, що знаходиться на ділянці плануємої житлової забудови, біля 

Одеської площі; 

-виконання проектних робіт по будівництву 2 200 пог.метрів теплової мережі 

Ду 700 мм,  перетинки від теплових мереж РК «Теремки» - теплові мережі ТЕЦ-

5; 

-виконання проектних робіт по тепловим мережам, тепловим пунктам 

будинків, вузлам обліку теплової енергії, плануємої території; 

-погодження та затвердження проектної документації; 

 -виконання будівельних  робіт по перекладанню 300 пог.метрів теплової 

мережі Ду 700 мм, що знаходиться на ділянці плануємої житлової забудови, біля 

Одеської площі; 

 - виконання будівельних робіт по будівництву 2 200 пог.метрів теплової 

мережі Ду 700 мм,  перетинки від теплових мереж РК «Теремки» - теплові 

мережі ТЕЦ-5; 

-виконання будівельних робіт по тепловим мережам, тепловим пунктам 

будинків, вузлам обліку теплової енергії, плануємої території, загалом необхідно 

побудувати 1000 пог. метрів двотрубної теплової мережі, середнім діаметром 

150-200 мм;  

-проведення гідравлічних випробувань;  

 Попередня вартість будівництва теплових мереж для теплопостачання  

етапу  7-ми років будівництва, розрахована за аналогами виконання подібних 

робіт: 

-100 млн. грн., реконструкція теплових мереж ПАТ «Київенерго»),  

будівництво теплової мережі перетинки Ду 700 мм, довжиною 2 200 пог. метрів, 

перекладання теплових мереж Ду 700 мм, довжиною 300 пог. метрів; 
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 -6 млн. грн., будівництво теплової мережі Ду 200 мм, довжиною 600 пог. 

метрів на плануємій території.  

Всього 106 млн. грн., без врахування вартості будівництва теплових пунктів.  

Вартість будівництва теплових пунктів будівель враховується у вартості 

будівництва власне будівель.  

Попередні обсяги робіт по теплозабезеченню плануємої території етапу 15-

20 років  будівництва:  

 -4 млн. грн., будівництво теплової мережі Ду 200 мм, довжиною 400 пог. 

метрів на плануємій території.  

 Всього 4млн. грн., без врахування вартості будівництва теплових пунктів.  

Вартість будівництва теплових пунктів будівель враховується у вартості 

будівництва власне будівель.  

Попередні обсяги робіт по теплозабезеченню плануємої території етапу 

всіх етапів   будівництва:  

 -Всього 110 млн. грн., без врахування вартості будівництва теплових 

пунктів.  Вартість будівництва теплових пунктів будівель враховується у 

вартості будівництва власне будівель.  

 

 Остаточні технічні та вартістні показники будівництва можливо   

 визначити тільки після отримання технічних умов на теплопостачання 

від  ПАТ «Київенерго», розроблення та погодження проектної документації 

на  будівництво.  

Використані матеріали: 

-завдання на проектування; 

-дані топографічних графічних матеріалів; 

-ДБН В.2.6-31:2006 «Теплова ізоляція будівель»; 

-ДБН В.2.6-39:2008 «Теплові мережі»; 

-ДCТУ-Н Б В1.1-27:2010 «Будівельна кліматологія»; 

-ДБН В.2.5-67:2013 «Опалення, вентиляція та кондиціювання»; 

-проектний план забудови території; 



 

 

 

 

Аркуш 

№док Підпис 
 Дата Арк. Кільк.уч Зм. 

За
м.

 ін
в.

 №
 

П
ід

п.
 і 

да
та

 
Ін

в.
 №

 о
р.

 
 

31/12-Пр/2 

-техніко-економічні показники проектного плану забудови території; 

-дані опитувальних листів підприємств; 

-дані ПАТ «Київенерго» про теплове навантаження ТЕЦ, станцій 

 теплопостачання,  районних котельних, в зоні розробки ДПТ; 

-дані матеріалів Генерального плану м. Києва; 

-дані схеми теплопостачання м. Києва; 

-дані регіональної Програми модернізації системи теплопостачання м. Києва. 
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5. ГАЗОПОСТАЧАННЯ. 

5.1. Існуючий стан газопостачання плануємої території. 

 Плануєма територія розташована у південно-західній частині м. Києва, 

обмежена проспектом Академіка Глушкова - з північно-західного напряму, із 

сходу обмежена західною межею території Національного комплексу 

«Експоцентр України»,  з півдня – вулицею Академіка Заболотного. Основні 

споруди що розташовані на плануємій території: 

-автостанція «Південна»; 

-станція метро «Іподром»; 

-комплекс будівель льодового стадіону; 

-дельфінарій; 

-ресторан «Вітряк»; 

-храм «Різдва Пресвятої Богородиці»; 

-комплекс споруд державного підприємства з розбудови транспортних 

коридорів України; 

-електрична підстанція ПС 110/10 «Теремки»; 

-2-і АЗС; 

-гаражні кооперативи приватного автотранспорту. 

На плануємій території  розпочато будівництво висотних житлових будинків.

 Плануєма територія достатньо забезпечена мережею підвідних газопроводів 

середнього тиску. Газопостачання всього району здійснюється від ГГРП-7. Від 

ГГРП-7 відходить газопровід високого тиску Ду 700 мм прокладений вздовж 

вул. Академіка Заболотного. По проспекту Академіка Глушкова прокладено 

газопровід середнього тиску Ду 500 мм. 

 На плануємій території є декілька споживачів природного газу з власними 

ГРП. Живлення споживачів здійснюється від  газопроводу середнього тиску 

прокладеного по проспекту Академіка Глушкова. 
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Природний газ використовується для потреб теплопостачання критого 

тенісного корту, теплопостачання споруд обслуговування льодового стадіону, 

теплопостачання ресторану. 

Годинні максимальні витрати природного газу на базовий період складають 

105 м3. Річна витрата природного газу складає 0,2 млн. м3/рік. 

5.2. Плануєме використання природного газу на проектний період 

забудови території. 

Етап 7-ми років забудови. 

Житлова  забудова та підприємства обслуговування. 

 Містобудівних планувальних рішень, в частині розвитку системи 

газопостачання, етапу 7-ми років забудови, для плануємої забудови, не 

передбачається. В цілому, для м. Києва, плануєма забудова, в межах ДПТ, 

приведе до збільшення витрат природного газу. Збільшення витрат природного 

газу відбудеться за рахунок збільшення витрат природного газу РК «Теремки», 

в опалювальний період. В літній період теплопостачання, для потреб гарячого 

водопостачання  плануємої території, буде відбуватись від теплових мереж 

ТЕЦ-5.  

 Збільшення річних витрат природного газу теплогенеруючими 

підприємствами ПАТ «Київенерго», для теплопостачання плануємої забудови, 

етапу до 7 років забудови, буде складати  9,628 млн. м3/рік. 

5.3. Використання природного газу на проектний період забудови 

території. 

Етап 15-20 років забудови. 

 На плануємій території етапу 15-20 років забудови спортивні підприємства, 

готельно-медійний комплекс, підприємства автосервісу обслуговування, не 

планується використання природного газу для потреб опалення, вентиляції та 

гарячого водопостачання. Існуючі газові мережі на плануємій території 

забудови демонтуються. 

 Містобудівних планувальних рішень, в частині розвитку системи 

газопостачання,  плануємої території, етапу 15-20 років забудови, за умови 
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виконання містобудівних планувальних рішень етапу 3-7 років забудови, не 

передбачається. Існуючі газопроводи та газовикористовуючі об’єкти 

демонтуються. 

 Збільшення річних витрат природного газу теплогенеруючими 

підприємствами ПАТ «Київенерго», для теплопостачання плануємої забудови, 

етапу до 15-20 років забудови, буде складати  2,350 млн. м3/рік. 

 Загальне збільшення річних витрат природного газу теплогенеруючими 

підприємствами ПАТ «Київенерго», для теплопостачання плануємої забудови, 

для всіх етапів забудови, буде складати  11,978 млн. м3/рік. 

Використані матеріали: 

-завдання на проектування; 

-дані топографічних графічних матеріалів; 

-ДБН В.2.5-20-2001 «Газопостачання»; 

-дані розділу «Теплопостачання»; 

-проектний план забудови території; 

-техніко-економічні показники проектного плану забудови території; 

-дані опитувальних листів підприємств; 

-дані ПАТ «Київенерго» про теплове навантаження станцій теплопостачання, 

 районних котельних, в зоні розробки ДПТ; 

-дані матеріалів Генерального плану м. Києва; 

-дані схеми теплопостачання м. Києва; 

-дані регіональної Програми модернізації системи теплопостачання м. Києва. 
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6. ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ. 

6.1. Загальна частина. Аналіз існуючого стану електричних мереж 

Проект електропостачання перспективно забудови території, що 

розглядається розроблений на підставі вихідних даних та чинних нормативних 

документах: 

1) завдання на проектування; 

2) Генерального плану м. Києва; 

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

4) ГНД 341.004.003.001-2002  «Інструкція з проектування електромереж 

110–0,38 кВ м. Києва»; 

5) ДБН В.2.5.-23-2010 «Проектування електрообладнання об’єктів 

цивільного призначення»; 

6) Правил улаштування електроустановок. 

Джерелом існуючих споживачів території в межах ДПТ є підстанція 

«Теремки» 110/35/10кВ, яка була введена в експлуатацію у 1968р. На підстанції 

встановлені трансформатори потужністю 2х63МВА.  

Передача електроенергії до споживачів району ДПТ  здійснюється через 

існуючі трансформаторні підстанції 10/0,4кВ, що знаходяться в межах ДПТ. 

Розподільча мережа 10кВ знаходиться на балансі ПАТ «Київенерго».  

Забудова території, що розглядається передбачається багатоквартирна, також 

передбачається будівництво нових об’єктів торгівлі, освіти, громадського та 

побутового обслуговування, тощо. Споживачами електричної енергії житлового 

кварталу, що проектується  є: силові, ліфтові і освітлювальні установки житла, 

сфери обслуговування та зовнішнє освітлення території. 

 
6.2. Розрахунок перспективних електричних навантажень 

 
Для вирішення перспективної схеми електропостачання виконано розрахунок 

електричних навантажень нового будівництва на етап від 3 років до 7 років та 

етап від 15 років до 20 років. Електричні навантаження підраховані згідно до 

завдання суміжних відділів, завдання на проектування та питомих нормативів. 
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Питомі розрахункові навантаження житлових будинків прийняті ІІ-го виду, 

квартири в будинках із загальною площею від 100-300м2 заявленою 

(встановленою) потужністю електроприймачів від 30кВт до 60кВт з 

електроплитами потужністю 10,5кВт. Господарсько-побутові та комунальні 

навантаження для багатоквартирної забудови підраховано за укрупненими 

показниками споживання електроенергії згідно норм ГНД 341.004.003.001-2002 

(таблиця  2.1.1).  

Розрахункове електронавантаження будинків та споруд громадського 

призначення визначено згідно ГНД 341.004.003.001-2002 (табл. 2.2.1) та ДБН 

В.2.5-23-2010 (табл. 3.15), за допомогою укрупнених показників питомих 

навантажень, приведених до шин ТП-10кВ. Навантаження окремих споживачів, 

що відносяться до об’єктів обслуговування районного та міського рівня, 

прийняті відповідно до типових проектів та аналогів. 

Прийняті нормативи та дані підрахунку потужності електроприймачів 

наведені в таблицях. 

На подальших стадіях проектування всі розрахунки підлягають уточненню.  

 

6.3. Пропозиції щодо схеми електропостачання. 

Згідно проведеним розрахункам електричних навантажень  розрахункова 

потужність району на кінець розрахункового строку становить 18,96МВт.  

За даними ПАТ «Київенерго»  на сьогодні джерелом електропостачання 

нової забудови залишається існуюча  ПС 110/35/10кВ «Теремки». Для 

забезпечення перспективних електричних навантажень забудови території 

ДПТ, на підставі розрахунків і з урахуванням завантаження існуючих джерел 

електропостачання, а також відповідно до рішень проекту Генерального плану 

м. Києва необхідно від перспективної ПС-330кВ «Московська» передбачити 

будівництво дволанцюгової КЛ-110кВ до ПС-330кВ «Новокиївська» з заходами 

на ПС-110кВ «Теремки». Існуючі ПЛ-110кВ «Новокиївська – Теремки» та КЛ-

35кВ «Теремки - Ломоносівська» - демонтувати. 
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Для забезпечення перспективних електричних навантажень забудови 

території ДПТ, на підставі розрахунків і з урахуванням завантаження існуючих 

джерел електропостачання, рекомендується проведення наступних заходів: 

Виходячи з розрахунків електричного навантаження для розподілу та 

передачі електроенергії споживачам району рекомендується на розрахунковий 

строк передбачити спорудження тринадцяти закритих трансформаторних 

підстанцій 10/0,4кВ (ТП-10/0,4кВ) з двома трансформаторами розрахункової 

потужності. 

Живлення запроектованих ТП рекомендується передбачити 

взаєморезервованими кабельними лініями з ізоляцією з шитого поліетилену від 

існуючих розподільчих мереж 10кВ. Кількість, потужність, місце розташування 

нових ТП-10/0,4кВ та схема підключення їх до розподільчих електричних 

мереж 10кВ вирішуються на подальших стадіях проектування згідно з 

технічними умовами енергопостачальної організації. Електричні мережі 10кВ в 

межах ДПТ повинні бути кабельними. 

При забудові проекних площадок передбачити перенесення за межі забудови 

або демонтажу при їх недоцільності існуючих ТП-10/0,4кВ, що не можуть 

розглядатись, як джерело електропостачання перспективних споживачів та 

потрапляють під проектовану забудову. Існуючих споживачів, що живляться 

від таких підстанцій, необхідно перезавести з РУ-0,4кВ ТП-10/0,4кВ, що 

демонтуються, на перспективні ТП-10/0,4кВ.  

ТП-10/0,4кВ та КЛ-10кВ показані на схемі. Детальна схема 

електропостачання, місцерозташування ТП-10/0,4кВ, тип та марки основного 

електрообладнання підлягають визначенню на стадії «П» після отримання 

технічних умов ПАТ «Київенерго» та попередніх погоджень.   

 

6.4.Низьковольтні кабельні електричні мережі 

Живлення нових споживачів здійснюється від шин 0,4кВ проектних або 

існуючих трансформаторних підстанцій ТП-10/0,4кВ. Електричні мережі 

0,4кВ в межах ДПТ слід виконувати кабелем. 
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Низьковольтні кабельні електричні мережі виконуються кабелем АВВГ – 

0,4кВ. Кабелі прокладаються в земляній траншеї на глибині 0,7м від 

планувальної позначки землі. Під проїзною частиною дороги кабелі 

прокладаються в азбестоцементній трубі  100м на глибині 1м. 

Схема розподільчих електричних мереж напругою 0,4кВ, марка та переріз 

кабелю, уточнюється на стадії робочого проектування після розроблення 

спеціалізованого проекту. 
 

6.5. Зовнішнє освітлення 

Зовнішнє освітлення території виконується консольними світильниками з 

високо економними натрієвими лампами, встановленими на опорах 

покращеного архітектурного вигляду, висотою до 8м з кабельним підведенням 

живлення. 

Зовнішнє освітлення доріг, заїздів, пішохідних доріжок, стоянок 

автомобілів та прилеглої території  житлового масиву передбачити відповідно 

до технічних умов на проектування електромереж зовнішнього освітлення 

КПЕЗО «Київміськсвітло» та ПАТ «Київенерго». Для можливості 

автоматичного, ручного, місцевого або дистанційного  управління мережами 

з/о встановлюються шафи управління зовнішнім освітленням живлення яких 

передбачено від різних секцій існуючих та проектованих трансформаторних 

підстанцій та передбачаються кабелем АВВГ-0,4кВ.  

Схема зовнішнього освітлення, марка та переріз кабелю, уточнюється на 

стадії робочого проектування. 

 

6.6. Заходи щодо енергозбереження 

Система електропостачання є однією з основних складових частин системи 

енергозабезпечення життя населення району. 

Переважна частина освітлювальних приладів повинна бути з 

люмінесцентними, ртутними і галогенними лампами «нового покоління», що 
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мають підвищені світлотехнічні характеристики, з електронним ПРА та 

підвищеним cos. 

Керування освітленням внутрішніх та зовнішніх установок здійснюється за 

кількома програмами: 

- тристороннє керування за допомогою світлорегуляторів; 

- автоматизація та диспетчеризація систем освітлення по заданих 

програмах; 

- автоматизований облік спожитої активної та реактивної енергії і 

потужності за допомогою електронних лічильників і можливістю переходу на 

зонних багато тарифний облік, з реєстрацією та архівуванням інформації за 

рівнем попиту енергоспоживача.  

Основними заходами по економії електроенергії є: 

-    надійна та безпечна робота системи електропостачання; 

- прийняття заходів по своєчасному запобіганню аварій та інших пору-

шень у роботі системи електропостачання, що дають можливість уникнути 

матеріальних витрат на ліквідацію наслідків аварії; 

- введення жорсткої системи контролю за споживанням та обліком спожитої 

електроенергії, як на підприємствах, так і в будинках і квартирах 

Таблиця 6.1. Таблиця укрупнених обсягів робіт з електропостачання 
 

№
 

п/п 

Найменування 
робіт 

один. 
виміру 

кількіс
ть 

Вартість 
спорудження, млн. грн. 

одини
ці 

загаль
на 

 

Закриті 
трансформаторні 

підстанції 
10/0,4кВ 

шт. 13 3,00 39,0 

 

Розподільча 
мережа КЛ-10кВ 

(у межах 
забудови) 

км 4,5 1,50 6,75 

 Разом    45,75 

. 

Таблиця 6.2.Техніко-економічні показники 
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(згідно ДБН Б.1.1-14:2012 Додаток В) 
 

№ п/п Показники 
Оди

ниця 
виміру 

Існу
ючий 
стан 

Етап від 3 
років до 7 

років 

Етап від 
15 років до 

20 років 
1 
 

Сумарне 
навантаження МВт н/д 18959,17 18959,17 

2 
у тому числі на 
комунально-

побутові послуги 
МВт н/д 11028,61 11028,61 

3 

Кількість 
квартир, що 
обладнані 

електроплитами 

од. н/д 4522 4522 

4 
Орієнтовна 
вартість 

будівництва 

млн. 
грн    

 - 
електропостачання 

млн. 
грн  45,75 45,75 

 

Капіталовкладення на основні енергетичні споруди та мережі надані 

орієнтовно і підлягають уточненню на подальших стадіях проектування.
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Таблиця 6.3.Підрахунок електричних навантажень нового житлового фонду. 

 

№ 
п/п Найменування Одиниця 

виміру 

Кількість одиниць 
виміру 

Питома  
норма.  

Розрахункове 
навантаження, кВт Коеф. участі 

у максимумі 
навантаженн

я 

Навантаження на шинах 
0,4кВ, кВт 

Етап від 
3 років до 

7 років 

Етап від 
15 років 

до 20 
років 

Етап від 3 
років до 7 

років 

Етап від 15 
років до 20 

років 

Етап від 3 
років до 7 

років 

Етап від 
15 років 

до 20 
років 

 
Житловий 

квартал 
«Одеський» 

 
   

 
    

 Житловий 
комплекс І: 

         

 - багатоповерхо
ва забудова квартира 476 476 1,84 

кВт/квартиру 875,84 875,84 - 875,84 875,84 

 
- силові 
електроприйм

ачі (К=0,9) 
    135,22 135,22  135,22 135,22 

 
- вбудовано-

прибудовані 
приміщення 

м2 площі 5245 5245 0,09кВт/м2 472,05 472,05 - 472,05 472,05 

 - підземний 
паркінг 

машино-
місць 235 235 0,22кВт/маш.-

місце 51,70 51,70 - 51,70 51,70 

 Разом     1537,81 1537,81 - 1537,81 1537,81 

 Житловий 
комплекс ІІ: 

         

 - багатоповерхо
ва забудова квартира 828 828 1,76 

кВт/квартиру 1457,28 1457,28 - 1457,28 1457,28 
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- силові 
електроприйм

ачі (К=0,9) 
    166,46 166,46  166,46 166,46 

 
- вбудовано-

прибудовані 
приміщення 

м2 площі 6344 6344 0,09кВт/м2 570,96 570,96 - 570,96 570,96 

 - підземний 
паркінг 

машино-
місць 275 275 0,22кВт/маш.-

місце 60,50 60,50 - 60,50 60,50 

 Разом     2255,20 2255,20 - 2255,20 2255,20 

 Житловий 
комплекс ІІІ: 

         

 - багатоповерхо
ва забудова квартира 952 952 1,76 

кВт/квартиру 1675,52 1675,52 - 1675,52 1675,52 

 
- силові 
електроприйм

ачі (К=0,9) 
    198,04 198,04  198,04 198,04 

 
- вбудовано-

прибудовані 
приміщення 

м2 площі 4638 4638 0,09кВт/м2 417,42 417,42 - 417,42 417,42 

 - підземний 
паркінг 

машино-
місць 365 365 0,22кВт/маш.-

місце 80,30 80,30 - 80,30 80,30 

 Разом     2371,28 2371,28  2371,28 2371,28 

 Житловий 
комплекс ІV: 

         

 - багатоповерхо
ва забудова квартира 712 712 1,77 

кВт/квартиру 1260,24 1260,24 - 1260,24 1260,24 

 
- силові 
електроприйм

ачі (К=0,9) 
    187,74 187,74  187,74 187,74 

 
- вбудовано-

прибудовані 
приміщення 

м2 площі 779,6 779,6 0,15кВт/м2 116,94 116,94 - 116,94 116,94 
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 - підземний 
паркінг 

машино-
місць 270 270 0,22кВт/маш.-

місце 59,40 59,40 - 59,40 59,40 

 Разом     1624,32 1624,32  1624,32 1624,32 

 Житловий 
комплекс V: 

         

 - багатоповерхо
ва забудова квартира 1056 1056 1,76 

кВт/квартиру 1858,56 1858,56 - 1858,56 1858,56 

 
- силові 
електроприйм

ачі (К=0,9) 
    113,83 113,83  113,83 113,83 

 
- вбудовано-

прибудовані 
приміщення 

м2 площі 904 904 0,15кВт/м2 135,60 135,60 - 135,60 135,60 

 Разом     2107,99 2107,99  2107,99 2107,99 

 Житловий 
комплекс VІ: 

         

 - багатоповерхо
ва забудова квартира 498 498 1,83 

кВт/квартиру 911,34 911,34 - 911,34 911,34 

 
- силові 
електроприйм

ачі (К=0,9) 
    121,67 121,67  121,67 121,67 

 - підземний 
паркінг 

машино-
місць 450 450 0,22кВт/маш.-

місце 99,00 99,00 - 99,00 99,00 

 Разом     1132,01 1132,01  1132,01 1132,01 
 ВСЬОГО     11028,61 11028,61  11028,61 11028,61 

 
Таблиця 6.4.  Підрахунок електричних навантажень нових установ обслуговування. 

        
№ 
п/п Найменування Одиниця 

виміру Кількість одиниць Питома норма Розрахункове 
навантаження, кВт 

Коеф. 
участі у 

Навантаження на 
шинах 0,4кВ, кВт 
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Етап від 
3 років 

до 7 
років 

Етап від 
15 років 

до 20 
років 

Етап від 
3 років 

до 7 
років 

Етап від 
15 років 

до 20 
років 

максимумі 
навантаже

ння 

Етап 
від 3 
років 
до 7 

років 

Етап від 15 
років до 20 

років 

1 Льодова арена 
(реконструкція)  

   аналог 325,00 325,00 0,9 292,50 292,50 

2 

Центральна учбово-
тренувальна база по 

ковзанярському спорту 
"Льодовийстадіон", 

Європейський центр 
ковзанярськогомистецт

ва 

 

  аналог 1600,00 1600,00 0,9 1440,00 1440,00 

3 Торгово-розважальний 
комплекс, в т.ч.: 

    1541,50 1541,50 0,8 1233,20 1233,20 

 - Супермаркет м2 площі 6000 6000 0,2кВт/м2 1200 1200    
 - Фаст-фуд місце 150 150 1,03кВт/місце 154,50 154,50    

 - Кредитно-фінансові 
установи 

м2 площі 400 400 0,055кВт/м2 22,00 22,00    

 - Розважальні 
заклади 

м2 площі 3000 3000 0,055кВт/м2 165,00 165,00    

4 Готельний комплекс, в т. 
ч.: 

    4519,40 4519,40 0,7 3163,58 3163,58 

 - Прес-центр, медіа-
центр, конгрес-хол 

м2 площі 16830 16830 0,055кВт/м2 925,65 925,65    

 - Торгівельні заклади 
не продовольчі 

м2 площі 8925 8925 0,15кВт/м2 1338,75 1338,75    

 - Ресторан місце 2000 2000 1,03кВт/місце 2060 2060    
 - Готелі місце 390 390 0,5кВт/місце 195,00 195,00    

5 Торгівельний центр, в т. 
ч.: 

    1125,00 1125,00 0,8 900,00 900,00 
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 - продовольчої м2 площі 3300 3300 0,25кВт/м2 825,00 825,00    
 - непродовольчої м2 площі 2000 2000 0,15кВт/м2 300,00 300,00    

6 Громадськ-оділовий 
центр 

м2 площі 8654 8654 0,055кВт/м2 475,97 475,97 0,6 285,58 285,58 

7 Дошкільні навчальні 
заклади 

місць 145 145 0,45кВт/місце 65,25 65,25 0,4 26,10 26,10 

8 Загальноосвітні 
навчальні заклади 

учнів 550 550 0,25кВт/місце 137,50 137,50 0,4 55,00 55,00 

9 Багатоповерхові паркінги машино-місце 2700 2700 0,22 кВт/місце 594,00 594,00 0,9 534,60 534,60 

 ВСЬОГО     10383,62 
 

10383,62 
  7930,56 7930,56 

 
Таблиця 6.5. Сумарні електричні навантаження нового будівництва. 

 
№ 
п/п 

Найменування Розрахункове навантаження, кВт Навантаження на шинах 0,4кВ, кВт 
Етап від 3 років до 7 

років 
Етап від 15 років до 

20 років 
Етап від 3 років до 7 

років 
Етап від 15 років до 20 

років 
 Житловий фонд 11028,61 11028,61 11028,61 11028,61 
  Установи обслуговування 10383,62 10383,62 7930,56 7930,56 

 ВСЬОГО 21412,23 21412,23 18959,17 18959,17 
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7. ДОЩОВА КАНАЛІЗАЦІЯ 

7.1. Існуючий стан. 

На території, що проектується на сьогоднішній день розташовані житлові 

будинки, що будуютьмя,  підприємства обслуговування населення, льодовий 

стадіон та льодова арена, яка на даний час не працює.  

Ділянка, що розглядається, забезпечена вуличними та внутрішньо 

квартальними мережами дощової каналізації та відкритими лотками, по яким 

протікає частина р. Нивка.  

По вулиці Академіка Заболотного прокладена мережа дощової каналізації 

Ø600-800. До даної мережі підключено трубопровід Ø500, що проходить 

паралельно і збірає дощові стічні води з частини території, що проектується. З 

вулиці Академіка Заболотного дощова мережа доходить до Одеської площі і 

підключається до дощового колектору Ø800-1000-1200, що виходить з території 

мкр. "Теремки-1". Далі він проходить на проспект Академіка Глушкова і в 

районі льодового стадіону підключається до дощового колектору, що іде у 

сторону території іподрому.  

По  проспекту Академіка Глушкова від вул. 40-річчя Жовтня до льодового 

стадіону прокладена дощової колектор Ø400-600-700-900-1300-1500мм, який в 

районі льодового стадіону підключається до дощового колектору, що іде у 

сторону території іподрому. До нього підключено мережа дощової каналізації 

Ø500 біля льодового стадіону, мережа дощової каналізації Ø700 біля льодової 

арени та мережа дощової каналізації Ø300 і Ø500 біля автостанції "Південна" 

В межах території, що проектується протікає р. Нивка, яка поміщена в 

залізобетонні лотки. Поблизу проспекта Академика Глушкова вона переходить у 

дощової колектор Ø500. До неї підключаеться трубопровід дощової каналізації 

Ø600мм, що проходить по вул. Проектної 1та до якого підключено частина 

території НВЦ.  

В районі льодового стадіону дощової колектор Ø500 з’еднується з 

колекторами  Ø1200 та Ø1500 по проспекту Академика Глушкова. Далі дощова 

вода потрапляє у колектор розміром 4750×4250, розміщеним під проспектом 
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Глушкова і потім проходить в сторону території іподрому колектором розміром 

2400×2000.    

Загальний принцип поділу  мереж: 
 внутрішньоквартальні водостоки та колектори водовідведення.  
Існуючі мережі дощової каналізації у межах проектної території, за умови 

незмінного обсягу поверхневого стоку, загалом знаходяться у задовільному 
стані та при регулярному прочищенні мають достатню пропускну 
спроможність.  

 
7.2. Проектні рішення. 

На зазначенатериторії передбачається нова забудова з багатоповерховими 

будинками до 25 поверхів із кількістю населення 9936 чоловік, установами 

народної освіти, культури і мистецтв, спортивними та фізкультурно-

оздоровчими закладами, підприємствами торгівлі, громадського харчування та 

побутового обслуговування з інженерним забезпеченням в комплексе з 

оточуючою забудовою. 

Заходи з організації відведення дощових та талих вод виконано у 

відповідності з ДБН 360-92**, ДБН Б.1.1-14/2012 з урахуванням рішень 

Генерального плану м. Києва та Концепції стратегічного розвитку. Розділ 

підтверджує технічну спроможність та економічну доцільність  планувального 

вирішення проектної території. 

Для відведення дощових і талих вод з території, що проектується необхідно 

влаштувати закриті внутриквартальні мережі дощової каналізації та 

підключити їх у існуючу вуличну мережу з подальшим відведенням на очисні 

споруди згідно рішень Генерального плану. Для покращення відводу дощової 

та поверхневої води, для русла р. Нивки виконуються роботи по розчистці 

русла та  берегоукріплювальні роботи. На ділянках існуючих мереж, де 

проектні підключення можуть призвести до недостатності пропускної 

спроможності, необхідно виконати перекладення (реконструкцію) існуючих 

мереж зі збільшенням перерізу після виконання розрахунків витрати дощових 

вод. 
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Випуск поверхневих стоків у міську мережу здійснюється згідно "Правил 

приймання поверхневого стоку у київську міську дощову каналізацію".  

Згідно рішень рішень Генерального плану м. Києва та Концепції 

стратегічного розвитку, для забезпечення надійного водовідведення територій, 

що проектуються, необхідно виконати наступні загальноміські заходи: 

- перерахувати розрахункові витрати дощових вод за водозбірними 

площами; 

- проводити регулярні чергові обстеження водостічних колекторів та вчасно 

ліквідовувати недоліки, виявлені під час обстежень; 

- провести реконструкцію окремих ділянок існуючих мереж дощової 

каналізації враховуючі їх технічний стан; 

- побудувати нові внутриквартальніх мережи дощової каналізації у районах 

нової забудови. 

Даний розділ підтверджує можливість здійснення планувального рішення 

проектної території, потребує уточнення і береться за основу на наступних 

стадіях проектування. Діаметри труб та напрямок трас дощової каналізації 

проектної дощової каналізації будуть уточнюватися на послідуючих стадіях 

проектування житлового району після розроблення розділу вертикального 

планування та при розробці розрахункової схеми дощової каналізації. 

Остаточні умови підключення та будівництво проектних мереж дощової 

каналізації виконується згідно ТУ Департаменту транспортної інфраструктури. 

Таблиця 2.1. ТЕП будівництва. 
 

Показники 
Одиниця 

виміру 

Існуючи

й стан 

Етап 

від 3 до 7 

років 

Етап 

від 15 до 

20 років 

Водопостачання     

Водопостачання, всього тис.м3/добу н.д. 3,00 4,70 

Каналізація     

Сумарний об’єм стічних вод тис.м3/добу н.д. 2,80 4,14 
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Протяжність закритих 

водостоків 
км 1,40 2,10 2,90 

     

Орієнтовна вартість 

будівництва 
    

-водопостачання млн. грн. - 15,00 23,00 

-каналізація млн. грн. - 12,80 15,60 

-дощова каналізація млн. грн. - 4,3 8,3 
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8. ІНЖЕНЕРНА ПІДГОТОВКА ТЕРИТОРІЇ ТА ВЕРТИКАЛЬНЕ 

ПЛАНУВАННЯ. 

8.1.Існуючий стан інженерної підготовки території та вертикального 

планування. 

Ділянка детального плану території (ДПТ) характеризується абсолютними 

відмітками поверхні землі від 177.79м до 183.66м. Ділянка в більшості рівнинна 

з незначними  перепадом рельєфу і знаходиться в стійкому стані. Поверхня 

території похила з падінням в західному напрямку.  

 Існуюче  покриття вулиць, проїздів, тротуарів асфальтобетонне. 

 На ділянці відсутні зсувні та ерозійні процеси.   

Відповідно до інженерно-геологічних вишукувань виконаних інститутом 

«КИЇВГЕО» ПАТ«КИЇВПРОЕКТ» в лютому 2014р. проектна територія є 

підтоплюваною.  

З сходу на захід протікає р.Нивка розділяючи центральну частину проектної 

території. 

8.2. Проектні рішення інженерної підготовки території та вертикального 

планування. 

Схема інженерної підготовки території та вертикального планування на 

ділянці забудови, що проектується, розроблена на основі генерального плану та 

топографічної зйомки. Система висот - Балтійська, система координат – 1963 

року,  суцільні горизонталі проведені через 0.5м. При проектуванні за основу 

взято відмітки існуючого рельєфу, відмітки вулиць з твердим покриттям, 

існуючої забудови. 

Інженерна підготовка території та вертикальне планування  перспективної 

забудови здійснюється з метою підготовки території для будівництва на ній 

об’єктів культурно-побутового призначення, громадського обслуговування 

населення, житлових будинків, доріг, споруд, малих архітектурних форм тощо.  

Схема вертикального планування території виконана з урахуванням 

наступних вимог: 

 максимального збереження існуючого рельєфу; 
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 максимального збереження ґрунтів і деревних насаджень; 

 відведення поверхневих вод, що виключає ерозію ґрунтів; 

-   забезпечення мінімального обсягу земляних робіт;  

- відображення проектних відміток в точках перехрещення осей вулиць,    

проїздів та в характерних місцях; 

 забезпечення та дотримання нормативних поздовжніх ухилів по вулицях, 

проїздах і тротуарах;  

 створення безпечних умов руху транспорту та пішоходів; 

 забезпечення видимості в плані. 

Підготовка території розроблена за принципами максимального збереження 

існуючого рельєфу та мінімального перетворення місцевості з урахуванням 

інженерних та архітектурно-планувальних вимог.  

Так, як територія підтоплювана то потребує захисних заходів, а саме 

підсипки. На подальших стадіях проектування потрібно приділити більше уваги 

детальнішому вивченню інженерно-геологічної будови грунтів та підземно-

водного режиму з його коливанням. Можливі випадки з потребою влаштування 

локальних дренажних мереж під окремі споруди, будівлі. Підсипка території 

виконана з метою планування ділянки, забезпечення нормативних ухилів, 

створення нормативної глибини проектної поверхні до ґрунтових вод. Загальна 

площа підсипки S=197 550м2 (19.75га), зрізки S = 1 697 м² (0.17га). 

Перспективно передбачається реконструкція та  поліпшення стану існуючих 

проїздів, тротуарів, з влаштуванням покриття із асфальтобетону чи ФЕМ. 

Мінімальні поздовжні ухили проїздів, тротуарів, доріжок, майданчиків на 

перспективній ділянці забудови прийняті 5‰, а максимальні -  22‰  що не 

суперечить ДБН В.2.3-5-2001. Поздовжні ухили проїздів, тротуарів, доріжок, 

майданчиків на перспективній ділянці забудови, які б перевищили нормативні 

(>80‰), відсутні.  

Поперечні ухили проїздів, тротуарів, доріжок, майданчиків прийняті 20‰. 

Поперечні профілі запроектовані міського типу (з влаштуванням бортового 
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каменю). Ширина проїзних частин вулиць 16.0, 6.0м, та місцевих проїздів -  

5.0, 4.5м. 

Проектом передбачається комплекс заходів по укріпленню берегів р.Нивка 

розчистка, поглиблення вснуючого русла. Для забезпечення розчистки русла 

вздовж річки передбачено облаштування проїзду шириною 3 метри, з твердим 

покриттям  для забезпечення проїзду автотехніки. 

Таблиця 8.1. Відомість основних показників інженерної підготовки 

території та вертикального планування. 

 

 

8.3. Першочергові заходи з інженерної підготовки території. 

 

N 

п.п 

 

 

Найменування 

Одиниці 

виміру 

 

Кількість 

 

Примітка 

1 Аналіз існуючого стану: 

1.1 

 

Зсувонебезпечні території 

 

га -  

1.2 

 

Території з ерозійними процесами 

 

га -  

1.3 

 

Зона поширення заболоченості га -  

2 Проектні рішення: 

2.1 Берегоукріплення га 0,9  

2.2 Розчистка водойм га 0,9  

2.3 Розчистка осушувальних каналів км -  

2.4 Штучна водоперепускна споруда км -  

2.5 Підсипка території га 19.75  

2.6 Зрізка території га 0.17  
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У складі першочергових робіт передбачаються наступні заходи з інженерної 

підготовки території: 

- підсипку території для створення нормативної глибини проектної поверхні 

до ґрунтових вод; 

- відведення дощових та талих вод з вулиць і проїздів в понижені місця; 

- підключення та використання існуючої дощової каналізаційної мережі; 

- проведення берегоукріплювальних робіт берегів р. Нивка; 

- враховуючи гідрогеологічні умови ділянки, влаштування за стінного 

дренажу та гідроізоляції заглиблених приміщень; 

 відновлення рослинного покрову; 
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9. ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ.  

9.1. Заходи щодо енергозбереження стосовно будівельних конструкцій 

будівель. 

Основними заходами по енергозбереженню проектуємих будівель, 

незалежно від їх призначення, є ефективна система теплової ізоляції 

огороджуючих конструкцій будівель. Для дотримання нормативних  втрат 

тепла будівлями, проектування огороджуючих конструцій будівель, повинно 

відповідати вимогам ДБН В.2.6-31:2006 «Теплова ізоляція будівель».  

Вартість палива для потреб теплопостачання, на даний момент, зросла в 

декілька разів. Але ця вартість, ще не відповідає існуючому світовому рівню. 

Тому можливо прогнозувати подальше підвищення нормативних вимог ДБН 

В.2.6-31:2006 «Теплова ізоляція будівель» в частині збільшення ефективності 

теплової ізоляції огороджуючих конструкцій будівель і приведення показників 

теплового опору огороджуючих конструкцій будівель до рівня, що 

застосовується у будівництві у світі. 

Світові вимоги до теплової ізоляції  огороджуючих конструкцій будівель і 

прогнозуєме збільшення нормативних вимог ДБН В.2.6-31:2006 «Теплова 

ізоляція будівель», необхідно враховувати на наступних стадіях проектування 

та у техніко-економічних показниках будівництва будівель. 

При проектуванні вхідних груп будівель, передбачати облашування 

тамбурів та теплових завіс для всіх будівель. 

9.2. Заходи щодо енергозбереження у електропостачанні. 

Система електропостачання є однією з основних складових частин системи 

енергозабезпечення життя населення району. 

Переважна частина освітлювальних приладів повинна бути з 

люмінесцентними, ртутними, світодіодними і галогенними лампами «нового 

покоління», що мають підвищені світлотехнічні характеристики, з 

електронним ПРА та підвищеним cos. 
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Керування освітленням внутрішніх та зовнішніх установок здійснюється за 

кількома програмами: 

- тристороннє керування за допомогою світлорегуляторів; 

- автоматизація та диспетчеризація систем освітлення по заданих 

програмах; 

- автоматизований облік спожитої активної та реактивної енергії і 

потужності за допомогою електронних лічильників і можливістю переходу на 

зонних багато тарифний облік, з реєстрацією та архівуванням інформації за 

рівнем попиту енергоспоживача.  

Основними заходами по економії електроенергії є: 

-    надійна та безпечна робота системи електропостачання; 

- прийняття заходів по своєчасному запобіганню аварій та інших пору-

шень у роботі системи електропостачання, що дають можливість уникнути 

матеріальних витрат на ліквідацію наслідків аварії; 

- введення жорсткої системи контролю за споживанням та обліком 

спожитої електроенергії, як на підприємствах, так і в будинках і квартирах 

9.3. Заходи щодо енергозбереження у водопостачанні. 

Застосовувати для прокладання зовнішніх та внутрішніх мереж 

водопостачання сучасні полімерні труби, що забезпечують зменшення 

гідравлічних втрат, і в результаті зменшення витрат електричної енергії, мають 

підвищений ресурс експлуатації у порівнянні з металевими трубами. 

При проектуванні внутрішніх систем водопостачання, застосовувати 

енергоефективне насосне обладнання з частотним та автоматичним 

регулюванням тиску та витрат холодної та гарячої води. 

При будівництві внутрішніх систем гарячого водопостачання застосовувати 

енергоефективну теплову ізоляцію трубопровідів гарячої води. 

 

9.4. Заходи щодо енергозбереження у теплопостачанні. 
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Витрати на теплопостачання найбільш відчутні при експлуатації житлових, 

громадських, адміністративних, виробничих та інших будівель. Для зменшення 

витрат палива на теплопостачання будівель необхідно застосовувати: 

 -на джерелах генерації тепла - сучасні економічні котли; 

 -на джерелах тепла – застососовувати ефективні системи 

водопідготовки, що буде запобігати руйнуванню металевих труб теплової 

мережі; 

 -застосовувати для транспортування теплової енергії сучасні 

попередньо ізольовані труби з мінімальним, на даний час коефіцієнтом втрат, 

та підвищеним терміном експлуатації; 

 -для кожної будівлі застосовувати індивідуальні теплові пункти з 

ефективною системою погодного регулювання температури теплоносія у 

будинках в залежності від зовнішньої температури повітря, ефективною 

системою регулювання температури гарячого водопостачання, приладами 

обліку спожитого тепла; 

 -при будівництві внутрішніх систем опалення застосовувати 

терморегулятори для опалювальних приладів; 

 -для  громадських, адміністративно-офісних, навчальних, медичних, 

торгівельних будівель, підприємствах громадського харчування застосовувати 

системи вентиляції з рекуперацією тепла; 

 -для житлових будівель застосовувати індивідуальні системи 

провітрювання-вентиляції з рекуперацією тепла; 

   -при будівництві внутрішніх систем опалення застосовувати 

енергоефективну теплову ізоляцію трубопровідів опалення. 

   -при проектуванні та будівництві внутрішніх систем опалення 

житлових будинків застосовувати поквартивні системи  опалення; 

   -при будівництві внутрішніх систем опалення, вентиляції та 

кондиціювання громадських, адміністративно-офісних, навчальних, медичних, 

торгівельних будівель, підприємствах громадського харчування прораховувати 

технічну та економічну можливість застосовання  теплових насосів. 
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