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ДОДАТКИ 
 

  Завдання на розробку детального плану території в районі 
вулиць Академіка Заболотного, Академіка Лебедєва та 
Метрологічна у Голосіївському районі м.Києва. 

 

  Додаток до завдання «Схема меж розробки детального плану 
території в районі вулиць Академіка Заболотного, Академіка 
Лебедєва та Метрологічна у Голосіївському районі м.Києва» 

 

  Витяг з бази даних міського земельного кадастру від 
01.04.2015р. 

 

  Постанова № 157 від 22.11.2013р. Бюро Президії Національної  
академії Наук України про схвалення концепції забудови 
земельних ділянок НАН України. 

 

  Лист Департамент освіти і науки, молоді та спорту 
виконавчого органу КМР (КМДА) від 13.03.2015. № 063-1723. 

 Лист Національного комплексу «Експоцентр України» 
Державного управління справами від 14.04.2015 № 02-18/184 
щодо зміни цільового використання території господарського 
двору.   

 

   
  Лист Київської міської організації фізкультурно-спортивного 

товариства «Динамо» України  від 29.05.2015 № 69.  
 Лист Управління охорони культурної спадщини виконавчого 

органу КМР (КМДА) від 16.06.2015 № 066-1986.   
 Лист Державної організації «Автобаза Державного управління 

справами» від 20.04.2015 №32/292 щодо пропозицій освоєння 
ділянки із відповідною зміною функціонального призначення 
за необхідністю. 

 

  Лист дирекції Національного природного парку 
«Голосіївський» від 21.04.2015 р. № 147/2-01.  

 Лист від Інституту зоології ім.Шмальгаузена НАН України від 
17.03.2015 № 114/126 з додатком «Характеристика 
підприємства». 

 Лист від Інституту клітинної біології та генної інженерії НАН 
України від 17.03.2015 з додатком «Характеристика 
підприємства». 

 Лист від Інституту молекулярної біології та генетики НАН 
України від 17.03.2015 з додатком «Характеристика 
підприємства». 

 Лист від Інституту мікробіології і вірусології ім. 
Д.К.Заболотного НАН України від 06.04.2015 з додатком 
«Характеристика підприємства». 

 



 

 

 Лист від ДП «Укрметртестстандарт» Мінекономрозвитку 
України від 19.03.2015 з додатком «Характеристика 
підприємства». 

 Лист від Інституту агроекології і природокористування НААН 
України від 12.05.2015 №353 з додатком «Характеристика 
підприємства». 

 Лист Державної служби України з надзвичайних ситуацій від 
24.05.2016 № 26-7216/216, щодо обґрунтування відхилення від 
установлених норм з запропонованими компенсуючи ми 
протипожежними заходами. 

 Лист Мінрегіону України від 24.05.2016 № 7/17-6095 та Витяг 
з протоколу №15 засідання секції Житлового будівництва, 
промислової та інженерно-транспортної забудови, 
будівельних матеріалів і виробів Науково-технічної ради 
Мінрегіону від 20 травня 2016р. 

   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА  ЗАПИСКА 
 



 

 

ПЕРЕДМОВА 

Детальний план території в районі вулиць Академіка Заболотного, 

Академіка Лебедєва та Метрологічна у Голосіївському районі м.Києва, 

виконується на замовлення Департаменту містобудування та архітектури 

виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної 

адміністрації) Рішення від 13.11.2013 № 518/10006 Виконавчого органу 

Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) «Про 

затвердження міської програми створення (оновлення) містобудівної 

документації у м. Києві» із змінами та доповненнями (рішення від 26.12.2014 

№ 864/864 Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) 

«Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 13.11.2013 № 

518/10006» п.147. та завдання на розробку, затвердженого заступником 

голови Київської міської державної адміністрації.  

Виконавець  – ТОВ «Виробничо-технічна агенція». Інвестор - ТОВ 

«ІНТЕРБУД  ТМ».  

У складі проекту, відповідно до договору, виготовлено цифрову 

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

державній системі координат УСК-2000.  

Виконано збір вихідних даних по існуючому житловому фонду, 

установам та підприємствам обслуговування та ін., зібрані анкети 

виробничих об'єктів, науково-дослідних інститутів НАН України, виконані 

натурні обстеження забудови для складання опорного плану та економічних 

розрахунків. 

Замовником – Департаментом містобудування та архітектури – надано 

матеріали проектів, відповідно до яких розпочато будівництво. 

Інвестором надані проекти забудови ділянок, які схвалені 

Архітектурно-містобудівною радою при Департаменті містобудування та 

архітектури, передпроектні пропозиції. 



 

 

ВСТУП  

Виконання Детального плану території пов’язано з необхідністю 

деталізації рішень чинного 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 організації території.  

Крім того, в роботі необхідно врахувати сучасну містобудівну ситуацію, 

а також Постанову № 157 від 22.11.2013р. Бюро Президії Національної  

академії Наук України про схвалення концепції забудови земельних ділянок 

НАН України,  завершення формування житлового району Феофанія, 

рішення проекту Генерального плану міста Києва щодо розвитку 

транспортної інфраструктури міста.  

При розробленні детального плану території надані пропозиції щодо 

поверховості та, орієнтовно, типів будинків нових житлових та громадських 

об’єктів, визначені потреби в підприємствах та закладах обслуговування з 

уточненням їх розміщення, запропоновано напрями вирішення питань 

транспортного обслуговування та розміщення місць постійного зберігання 

автомобілів мешканців району, інженерного обладнання та інженерної 

підготовки території, освоєння підземного простору, благоустрою та 

озеленення, покращення охорони навколишнього природного середовища з 

урахуванням існуючого стану та об’єктів, охорони об’єктів культурної 

спадщини та природо заповідного фонду.  

Основна мета проекту: 

 реалізація стратегії Генерального плану міста щодо ефективного 

використання міських земель – створення кварталу сучасного житла з 

об’єктами обслуговування, які повинні відповідати нинішнім тенденціям 

вітчизняного і світового містобудування, мати високу комерційну 

привабливість;  



 

 

 створення комфортних умов для проживання мешканців – 

забезпечення нормативним соціально-гарантованим рівнем ємності установ і 

підприємств обслуговування, місцями постійного зберігання автомобілів, 

нормативним рівнем озеленення та ін.;  

 формування повноцінного високоякісного життєвого середовища та 

збереження та охорона пам’яток культурної спадщини. 

Детальний план території після затвердження є основним документом, 

який регламентує розміщення об’єктів містобудування, відведення земельних 

ділянок для будівництва, благоустрою території, прокладку інженерних 

мереж тощо. 

При розробці проекту використані такі вихідні дані: 

- Генеральний план розвитку м. Києва та проект 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 міського земельного кадастру станом на 

01.04.2015р.; 

- Цифрова векторна топографічна основа М 1:2000 з нанесеними 

червоними лініями (виконано у складі ДПТ); 

- Дані Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації щодо 

існуючого багатоквартирного житлового фонду, гуртожитків, місткості 

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

науково-дослідних інститутів, громадських установ та інженерних об’єктів; 



 

 

- Проекти забудови, схвалені Архітектурно-містобудівною радою при 

Департаменті містобудування та архітектури, передпроектні 

пропозиції; 

- Історико-містобудівні обґрунтування. 

 

 

Проектні рішення прийняті відповідно до чинного законодавства 

України та державних будівельних нормативів, а саме: 

 Земельний Кодекс України; 

 Закон України «Про регулювання містобудівної діяльності»; 

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

сільських поселень»;  

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

 Правила та порядок розподілу території житлового кварталу; 

 ДСП 173-96 «Державні санітарні правила планування та забудови 

населених пунктів»; 



 

 

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, в історичній місцевості Феофанія між Голосієвом, 
Теремками, Пироговом і Хотовом. Найстаріша частина — вздовж 
вул. Академіка Лебедєва, довкола Свято-Пантелеймонівського собору. 
Згадується у  1471 як Лазорівщина, що була володінням київського тіуна 
(розпорядника) Ходики. Версію про походження назви від імені ченця-
пасічника Лазаря науково не підтверджено. Згодом — хутір Лазарівка. 
Одночасно у XVII–XVIII століттях згадується під назвою Шахравщина 
(Шархавщина). Наприкінці XVIII століття належала Софійському 
чоловічому монастирю. Сучасна назва, ймовірно, з 1803, коли тут оселився 
і заснував скит єпископ Феофан Шиянов (Феофанію було передано йому 
під дачу). З 60-х років XIX століття належала Михайлівському 
монастиреві, з 1919 — приміський радгосп, після закінчення Другої 
світової війни — науковий і лікувальний осередок. Деякі з джерел в 
урочищі «Феофанія» вважаються цілющими. 

У кінці 1940-х — на початку 1950-х років на території Феофанії 
група під керівництвом академіка С. О. Лебедєва працювала над 
створенням першого у континентальній Європі комп'ютера  з програмою, 
що зберігається в пам’яті —Малої електронної лічильної машини 
(«МЭСМ»).  

У районі Феофанії розташовано Свято-Пантелеймонівський 
монастир, Інститут теоретичної фізики ім. М. М. Боголюбова Національної 
академії наук України, клінічна лікарня «Феофанія» Державного 
управління справами, територія Національного комплексу «Експоцентр 
України», інститут бджільництва ім. П.І. Прокоповича з Національним 
музеєм бджільництва України. Поруч розташовані Головна астрономічна 
обсерваторія НАН України Національної академії наук України, 
Національний музей народної архітектури та побуту України, садово-
парковий комплекс НАН України "Феофанія". Вздовж вул. Академіка 
Заболотного розташовані: інститут клітинної біології та генетичної 
інженерії НАН України, інститут молекулярної біології і генетики НАН 
України; інститут мікробіології і вірусології імені Д. К. Заболотного НАН 
України тощо. 

  
Свято-Пантелеймонівський собор  (памятка архітектури місцевого 

значення, Наказ Міністерства культури і туризму України від 16.06.2007 № 
662/0/16-07)- головний храм жіночого Свято-Пантелеймонівського 
монастиря. Собор було побудовано у 1905-1912 роках за проектом 
архітектора Є. Ф. Єрмакова. У 1920-ті роки храм було закрито та 



 

 

пограбовано радянською владою. Деякий час в ньому розміщувався 
дитячий притулок. Під час оборони Києва в роки Другої світової війни 
Феофанія перебувала в зоні бойових дій і зазнала інтенсивних мінометних 
обстрілів. Саме в цьому районі відбувалися найжорстокіші бої в період з 5 
по 19 серпня 1941 року. До падіння Києва (6-7 серпня 1941 року), цю 
місцевість обстрілювали гармати кораблів Пінської флотилії.  

У 1972 році урочище "Феофанія" було проголошено парком-
пам'яткою, з 1992 р. воно має статус парка-пам’ятки садово-паркового 
мистецтва загальнодержавного значення, підпорядкованого Державному 
заповідному господарству "Феофанія"  Національної академії наук 
України. 

Парк-пам’ятка садово-паркового мистецтва загальнодержавного 
значення «Феофанія» (Постанова колегії Держкомприроди УРСР від 
26.07.1972 № 22 – Постанова Державного Комітету УРСР по екології і 
раціональному природокористуванню від 30.08.1990 № 18 )  входить до 
складу природно-заповідного фонду України, який є складовою частиною 
світової системи природних територій та об’єктів, що перебувають під 
охороною держави. Головною метою його створення є збереження та 
використання в естетичних, виховних, наукових, природоохоронних та 
оздоровчих цілях найбільш визначних зразків паркового будівництва.  
Неповторною рисою, яка вирізняє парк «Феофанія» серед багатьох інших, 
є гармонійне поєднання нерукотворних шедеврів первозданної природи із 
сучасним мистецтвом ландшафтного дизайну на фоні духовної величчі 
Свято-Пантелеймонівського Собору. Ця місцевість несе енергетику своєї 
багатовікової історії, насиченої багатьма культовими подіями й являє 
собою унікальне культурно-природне утворення із потенційними 
функціями оздоровлення, рекреації, туристичного тяжіння та релігійного 
центру.  
Тут, де панує атмосфера цілковитого спокою та благодаті, можна 
нескінченно насолоджуватись мальовничими пейзажами, забувши про усі 
буденні проблеми та негаразди. З 2003 р. ведеться реконструкція зони 
відпочинку навколо ставків з облаштуванням каналізації, водопостачання, 
альтанок, фонтанів, прокладенням мощених доріжок, облицюванням 
берегів та ін. Планується організація пунктів громадського харчування та 
контрольно-пропускного пункту з автостоянкою. 
 Охоронну зону пам’ятки садово-паркового мистецтва національного 
значення «Феофанія» - 7 га визначено відповідно до затвердженої в 
установленому порядку «Схеми меж охоронної зони навколо території 
парку-пам’ятки садово-паркового мистецтва загальнодержавного значення 
«Феофанія» (скорегованої) та поверховості її забудови» (2007 р.). (Наказ 
МКТ від 27.08.2007 р. № 984/0/16-07). 

 
Національний комплекс «Експоцентр України» (раніше Виставка 

досягнень народного господарства (ВДНГ) 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. 

Велетенський виставковий комплекс Сільськогосподарської виставки 
було запроектовано та побудовано 1958 році  (автори генерального плану – 
архітектори В. Орехов, І. Мезенцев, А. Станіславський, Д. Баталов, 
I. Антипенко та А. Буценко, інженер – С. Малкін). 

Територія виставки була поділена на три зони: вхідну, у складі якої 
були пропілеї та головна алея з партером; парадну площу з периметральним 
розміщенням павільйонів; майданчики та споруди для демонстрування 
тварин. По осі центральної площі, розміщеної перпендикулярно до вхідної 
алеї, споруджено головний павільйон з угнутою парадною колонадою та 
вежею, увінчаною позолоченим шпилем (архітектори – Б. Жежерін і 
Г. Кислий, інженер – А. Мозговий). Праворуч по осі, створеній пропілеями та 
головним павільйоном, – більша частина площі з п’ятьма павільйонами, а 
ліворуч – менша з трьома павільйонами. Багато павільйонів мають однакову 
висоту і світлий колір стін (інкерманський камінь в облицюванні фасадів) та 
однакові архітектурні деталі – карнизи й капітелі в полив’яній кераміці. Саме 
це забезпечило стилістичну єдність архітектурного ансамблю, для створення 
якого було залучено В. Єлізарова, І. Мезенцева, І. Ланька, М. Катерногу, 
Д. Баталова, В. Гнєзділова.  
 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. 

 



 

 

«Націона́льний музе́й наро́дної архітекту́ри та по́буту Украї́ни» — 
музей просто неба, скансен, архітектурно-ландшафтний комплекс усіх 
історико-етнографічних регіонів України. Розташований на південній 
околиці Києва, у Голосіївському районі, поблизу селища Пирогів. Загальна 
площа — 133,5 га.  

Заснований 6 лютого 1969 року.  
Урядова програма, схвалена партійним керівництвом УРСР, була 

розроблена з ініціативи та за безпосередньої участі тодішнього заступника 
Голови Ради Міністрів Української РСР (1961-1978), голови Українського 
товариства охорони пам'яток історії та культури (1967–1988, далі: 
Товариство) Петра Тимофійовича Тронька (1915-2011), якого слушно 
вважають фундатором музею. Вона дозволила весь обсяг робіт, пов'язаних із 
науковим обґрунтуванням потреби створення музею, розробкою його 
концепції, штатного розкладу та тематико-експозиційного плану, із 
залученням найкращих дослідників народної архітектури та етнографії на 
посади в новостворений структурний підрозділ музею в штаті 
республіканського апарату Товариства, а також проведення в усіх областях 
України комплексних польових історико-етнографічних експедицій із 
виявлення, обстеження, фіксації та маркування пам'яток народної 
архітектури, здійснювати коштом Товариства і під безпосереднім постійним, 
подвійним керівництвом П.Т.Тронька, який також особисто вибрав місце 
розташування музею та забезпечив землевідведення. 

Демонтаж, консервацію, перевезення, реставрацію та встановлення на 
місці пам'яток народної архітектури (будинків, господарчих 
споруд,дерев'яних церков, вітряків тощо) здійснювала спеціалізована 
реставраційна майстерня, створена також Товариством на правах свого 
структурного підрозділу. 

Одночасно співробітники музею за активної участі активістів обласних 
організацій Товариства здійснювали пошук та збір цінних пам'яток 
етнографії, декоративно-ужиткового мистецтва, народних одягу, меблів, 
дерев'яного і глиняного посуду, чоловічого і жіночого одягу, музичних 
інструментів тощо. Колекції музейних фондів розміщувалися у 19 корпусі 
Києво-Печерської лаври по вул. Січневого повстання, 21 (тепер - Лаврська), у 
приміщенні колишньої кірхи по вул. Ф. Енгельса (тепер - Лютеранська), у 
допоміжних спорудах безпосередньо на території музею. 

Офіційно експозиція музею відкрита для відвідувачів у 1976 році. 
Товариство повністю фінансувало діяльність музею та реставраційної 
майстерні до 1989 року, коли музей було передано у відання Академії наук 
України, а згодом - Міністерства культури України. 

 На території музею зосереджено 275 архітектурних експонатів 
народного будівництва XVI–XX століть. Садиби з сільськими хатами і 
господарськими будівлями сформовано з документальною достовірністю та 
згруповано відповідно до особливостей планування поселень того чи іншого 
історико-етнографічного регіону. 



 

 

У фондах музею зберігається понад 70 тисяч предметів побуту, творів 
народного мистецтва, знарядь праці. Найцікавішими із експонатів обладнано 
інтер'єри будівель. 

Охоронна зона Музею народної архітектури та побуту НАН 
України(скорегована) з урахуванням вимог Указу президента України від 
25.06.2007 р. №553 (Наказ МКТ від 27.08.2007 р. № 984/0/16-07) - 367 га. 

 
Голосіївський регіональний парк – розпорядження Київської міської 

держадміністрації від 25.12.1995 р. № 352. Площа – 6165,00 га. 
Парк являє собою сукупність природно-рекреаційних комплексів, що 
склалися на основі урочищ Лиса Гора, Голосіївський ліс, Теремки, Феофанія, 
Серяково, Церковщина (Бичок), Жуків острів, Конча-Заспівського та Дачного 
лісництв, парків Покал, Культури і відпочинку ім. М. Рильського, Музею 
народної архітектури і побуту. У межах парку є низка територій, що мають 
статус окремих об’єктів природно-заповідного фонду України. До них 
належать: РЛП «Лиса Гора», парки-пам’ятки садово-паркового мистецтва 
національного значення: «Голосіївський парк ім. М. Рильського», 
«Голосіївський ліс» та «Феофанія», ботанічний заказник національного 
значення «Лісники», ботанічний заказник місцевого значення «Дачне», 
частина (265,00 га) ландшафтного заказника місцевого значення «Жуків 
острів», пам’ятки природи місцевого значення «Святе цілюще джерело» в 
Голосієво та «Два цілющих джерела» у Феофанії. 
Розширення НПП "Голосіївський" в межах м. Києва забезпечується за 
рахунок: лісової ділянки Експоцентру України, території Головної 
астрономічної обсерваторії НАН України, ділянки ЛПГ "Конча-Заспа", що не 
входить до складу НПП (1 ділянка), ділянки, що прилягає до заказника 
"Лісники" (основного заповідного ядра НПП «Голосіївський»), 
Біличанського лісу (КП «Святошинське лісопаркове господарство»), в т.ч. 
існуючі об'єкти ПЗФ. Т.ч. площа території буде складати - 8137,12 га. 

Ву́лиця Акаде́міка Заболо́тного — вулиця в Голосіївському районі 
м. Києва, житловий масив Теремки-І, місцевості Феофанія, Пирогів, 
Чапаєвка. Пролягає від Одеської площі до Столичного шосе. Є частиною 
Великої Окружної дороги. Прилучаються вулиці Івана Сірка, проїзд без 
назви до Планетної вулиці, Якова Степового, Метрологічна, проїзд до лікарні 
«Феофанія» (колишня вулиця Агротехніків), проїзд до вулиці Академіка 
Лебедєва, дорога до Музею народної архітектури та побуту, Квітуча, 
Комунальна, Червонопрапорна, Бродівська, Бродівський провулок, залізниця 
Київ-Миронівка (міст), шосе на Дніпропетровськ (шляхопровід), вулиці 
Лазурна та Передова.  

 Вулиця виникла у середині ХХ століття як незабудований Хотівський 
шлях або Хотівська дорога № 1 у межах теперішнього жиломасиву Теремків-
І і Феофанії. З 1961 року — вулиця Агроте́хніків. Сучасна назва на честь 
українського вченого Д. К. Заболотного — з 1966 року. У 1977 році до вулиці 



 

 

приєднано частину Великої Окружної дороги (у бік Пирогова і Чапаєвки), 
після чого вона і набула теперішньої довжини. 

Межі територій пам’яток археології та зон охорони археологічного 
культурного шару 

Зона охорони археологічного культурного шару 1 категорії (охоронна 
зона) пам’ятки археології “Хотівське городище” (в межах міської смуги): 

 від гирла східного яру вздовж верхньої кромки плато до верхівя 
ставка Палладінський; 

 від верхівя ставка Палладінський вздовж паркану на північний-
захід до перетину з вул. Лебедева; 

 вздовж краю північно-західного плато до перетину з вул. Леніна; 
 вздовж вул. Леніна до її перетину з вул. Пирогівською; 
 від перетину з вул. Пирогівською на правий берег ставка на 

р. Хотівка;  
 від верхівя ставка вздовж берегової лінії до перетину з 

вул. Партизанська; 
 від перетину з вул. Партизанською вздовж нижньої частини плато 

до перетину з вул. Червоноармійською; 
 вздовж вул. Червоноармійської, від її завершення до місця 

розташування гирла східного яру. 

Зона охорони археологічного культурного шару 1 категорії довкола 
пам’ятки “Пирогівське городище”: 

       зона розташована поміж вул. Академіка Заболотного на півночі, 
вул. Червонопрапорної на сході; з заходу у підніжжі пагорбу 
протікає річка Віта.  

Зона охорони археологічного культурного шару 2 категорії довкола 
пам’яток центральної частини міста:  

 південніше санаторію від Дніпровського шосе на південний захід та 
південь вздовж південно-західної межі міста, оминаючи 
ур. Церковщина, ур. Серякове, ур. Феофанієвський парк та лісовий 
масив «Феофанія»  до перетину з провулком, який йде між 
домоволодіннями № 12 та № 14 по вул. Метрологічній, до перетину 
з вул. Академіка Заболотного;  

 від перетину вул. Академіка Заболотного та вул. Метрологічної у 
північно-західному напрямку вздовж вулиці до перетину з просп. 
Академіка Глушкова;  

 від перетину вул. Академіка Заболотного з 
просп. Академіка Глушкова вздовж  лівого боку просп. Академіка 
Глушкова до перетину з вул. Васильківською;  

 

 



 

 

Межі території. Положення в системі міста. Аналіз існуючого стану 

використання та забудови території 

 За проектом Генерального плану 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, 
науково-дослідних інститутів, межує з територією Національного 
комплексу «Експоцентр України», НПП «Голосіївський», з півдні та на 
заході – межею міста Києва, на сході - . 
 Площа території, на яку розробляється детальний план – 240 га, 
обмежена: 
  з півночі дільницею Великої Кільцевої дороги м.Києва  магістраллю 

загальноміського значення - вул.Академіка Заболотного та територіями 
Національного комплексу “Експоцентр України”, НПП 
«Голосіївський»;  

 на сході та півночі межею Парку-пам’ятки садово-паркового мистецтва 
загальнодержавного значення «Феофанія», що входить до складу 
природно-заповідного фонду України; 

 на заході межею м.Києва; 
 Рельєф території переважно рівнинний з незначним ухилом поверхні на 
південь. 
 Абсолютні відмітки поверхні землі змінюються від 185,0 м до 150,0 м.  
 Територія, на яку розробляється проект, розташована в південній 
периферійній частині міста на перетині вул.Метрологічна та загальноміської 
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, 
знаходиться пожежна частина на шість боксів – 12 машин. 
 Швидкісний транспорт - станція Куренівсько-Червоноармійської лінії 
метрополітену – «Теремки» знаходиться на відстані 1.5 км від території 
проектування.  
 Загалом територія характеризується екстенсивним використанням, 
тобто низька щільність забудови, значна кількість ділянок вільних від 
забудови. 
 
 На даний час в межах території району проектування, крім житлових 
кварталів, розташовані науково-дослідні інститути, транспортні (гаражі) 
об’єкти, спортивні та громадські організації, об’єкти освіти, торгівлі, 
озеленені території. 



 

 

 Існуючі житлові квартали компактно розміщені в західній частині 
району проектування та вздовж вул. Академіка Заболотного. Поверховість 
існуючої житлової забудови переважно 5 – 9 – 16 поверхів.  
 На території існуючої житлової забудови знаходиться  дошкільний 
навчальний заклад № 182 та дитячі ясла-садок №510 НАНУ. 
 Загальноосвітні навчальні заклади представлені загальноосвітньою 
школою № 236, спеціалізованою школою-інтернат № 7. 
 Об’єкти обслуговування місцевого значення переважно розташовані  
у вбудовано-прибудованих приміщеннях. 
 Прибудинкова територія існуючих житлових утворень озеленена, 
побудовані дитячі, фізкультурні майданчики та інші елементи 
благоустрою. 
 Місця постійного зберігання легкових автомобілів переважно 
розташовані в гаражних кооперативах (боксові гаражі). 
Загальний розподіл території проектування за землекористувачами, 
розроблений на основі матеріалів витягу з бази даних міського земельного 
кадастру станом на 01.04.2015р., наведено в таблиці 1.4.1. 
 

Таблиця 1.1.1. 

Розподіл території проектування за землекористувачами 

№ 
п/п 
(ли
ста) 

Код 
ділянки 

Назва об’єкту Адреса ділянки 

 
 
 
 
1 

79:103:003 Свято-Пантелеймонівський 
жіночий монастир Київської 
єпархії Української 
православної церкви 

вул. Академіка 
Лебедєва,23  

 
 
2 

79:103:005 
79:103:011 

Публічне Акціонерне 
Товариство 
«МИРОНІВСЬКИЙ 
ХЛІБОПРОДУКТ» 

Вул.. Академіка 
Заболотного, 158 

3 79:122:002 Інститут ботаніки 
ім.М.Г.Холодного 
Національної академії наук 
України 

Вул..Академіка 
Лебедева,1 

4 79:122:005 Інститут фізіології рослин та 
генетики НАН України 

Вул.. Академіка 
Заболотного, 154 

5 79:122:011 Інститут мікробіології і 
вірусології ім.. 
Д.К.Заболотного 

Вул.. Академіка 
Заболотного, 154 

6 79:122:027 
79:122:028 

Інститут молекулярної 
біології і генетики НАН 
України 

Вул.. Академіка 
Заболотного, 150 

 
7 

 
79:122:050 

 
Управління освіти 

 
Вул.. Академіка 



 

 

Голосіївської районної у 
місті Києві державної 
адміністрації 
(ДЗО СЗШІ №7 для дітей з 
важкими вадами мови 
Голосіївська районна у 
м.Києві) 

Заболотного, 146 

 79:122:022 Національний медичний 
університет 
ім..О.О.Богомольця 

Вул.. Академіка 
Заболотного, 148 

8 79:122:088 Інститут клітинної біології та 
генетичної інженерії 
Національної академії наук 
України 

Вул.. Академіка 
Заболотного, 148 

9 79:122:033 Державне виробниче 
підприємство 
«Будремсервіс» 
Національної Академії Наук 
України 

Вул.. Академіка 
Заболотного, 150 

10 79:130:002 
79:130:016 
 

Інститут теоретичної фізики 
ім.М.М.Боголюбова 
Національної академії наук 
України 

вул. Метрологічна, 
14б 

11 79:475:009 
79:475:044 
 

Державне підприємство 
Всеукраїнський державний 
науково-виробничий центр 
стандартизації, метрології, 
сертифікації та захисту прав 
споживачів 

вул. Метрологічна, 4  

12 79:475:010 Інститут агроекології та 
біотехнології Української 
академії аграрних наук 

вул. Метрологічна, 
12 

13 79:475:013 Дитячі ясла-садок №510 
НАНУ 

вул. Метрологічна, 
16 

14 79:476:013 
 

Інститут геологічних наук 
Національної академії наук 

вул. Метрологічна, 7 

15 79:476:206 
 

Інститут зоології ім. І. І. 
Шмальгаузена НАН України 

вул. Академіка 
Лебедева,36 

16 79:110:001 
79:110:018 
 

Підприємство "Динамо-
алюр" Київської міської 
організації фізкультурно-
спортивного товариства 
"Динамо" України  

 
Вул.. Академіка 
Заболотного, 13 

17 79:110:002 
79:392:010 
 

Національний виставковий 
центр 

Пр-т.. Академіка 
Глушкова,1   

18 79:110:003 Київська міська дитячо-
юнацька спортивно – 
технічна школа с 

ул.. Академіка  
Заболотного 15-а 



 

 

автомотоспорту ТСО 
України 
 

19 79:110:004 Державна організація 
«Автобаза Державного 
управління справами» (яка 
вже не є землекористувачем 
земельної ділянки 
кадастровий номер  
79:110:004), відповідно до 
листа від 19.10.15 № 32/688 
ДО «Автобаза ДУС», щодо 
передачі нерухомого майна 
Санітарно-епідеміологічній 
станції ДУС.  

ул.. Академіка 
Заболотного, 15 

20 79:110:005 РЕЛЕ-ПЕТРОЛІУМ, ФІРМА, 
ТОВ 

ул.. Академіка 
Заболотного, 15д 

21 79:110:013 ННЦ «Інститут 
бджільництва ул. П.І. 
Прокоповича 

ул.. Академіка 
Заболотного, 15д 

22 79:475:007 Об’єднання співвласників 
багатоквартирного будинку 
«Зірка» 
 

ул.. Метрологічна,10 

23 79:109:001 ГБК «Теремки» ул.. Академіка 
Заболотного, 15 

24 79: 122: 032 ГБК «Генетик» ул.. Академіка 
Заболотного, 150 

25 79: 123:002 ГБК «Академічний» ул.. Академіка 
Заболотного, 156 

 

 
 1.2 Стисла характеристика природних умов  

Територія площею 245,5 га, на яку розробляється детальний план, 
знаходиться у Голосіївському адміністративному районі м.Києва в межах 
вулиць Академіка Заболотного, Академіка Лебедєва та Метрологічна. 
За фізико-географічним районуванням Територія вишукувань розташована 
на правому березі р. Дніпро. В геоморфологічному відношенні ділянка 
розташована в межах Київського лесового плато, вона розташована на 
водорозділі двох балок, які відкриваються в долину р. Дніпро.  



 

 

Геологічна будова ділянки до обстежуваної глибини 8,0 - 15,0 м 
представлена товщею четвертинних відкладень флювіогляціального, еолово- 
делювіального, озерно-алювіального та техногенного генезису, які 
підстиляються відкладами нижньочетвертинного - верхньонеогенового віку. 
Літологічно вона представлена легкими глинами, лесоподібними 
суглинками, дрібними і середньої крупності пісками, прісноводними 
суглинками та супісками і «строкатими» глинами. З поверхні вони перекриті 
грунто-рослинним шаром та насипним ґрунтом. 
Територія належить до водозбору по вул.Заболотного. 
Згідно ДБН В.1.1-12:2006 «Захист від небезпечних геологічних процесів, 
шкідливих експлуатаційних впливів, від пожежі. Будівництво в сейсмічних 
районах України» сейсмічність території Києва становить за шкалою MSK-
64 (додаток Б до ДБН): 
згідно фрагменту карти ОСР-2004-А - 5 балів з періодом повторюваності 
один раз в 500 років (вірогідність перевищення сейсмічної інтенсивності на 
протязі 50 років - 10 %); 
згідно фрагменту карти ОСР-2004-В- 5 балів з періодом повторюваності один 
раз в 1000 років (вірогідність перевищення сейсмічної інтенсивності на 
протязі 50 років - 5 %); 
згідно фрагменту карти ОСР-2004-С - 6 балів з періодом повторюваності 
один раз в 5000 років (вірогідність перевищення сейсмічної інтенсивності на 
протязі 50 років - 1 %). 
 
Небезпечні геологічні процеси. Територія частково відноситься до 
зсувонебезпечних. Ділянка відноситься до не підтоплюваних ґрунтовими 
водами та незатоплювана паводком 1% забезпеченості.  
 
Рослинний світ. Рослинність представлена тополями, вербами, 
чагарниками, кленами та фруктовими деревами, а також газонами. Склад та 
кількість зелених насаджень, які підлягають зрізуванню визначатиметься на 
наступному етапі проектування під час складання Акту обстеження зелених 
насаджень. 
 
Характеристика захищеності основних водоносних горизонтів води 
питної якості 
Для господарчо-питного водопостачання м. Києва використовуються води 
сеноман-келовейського та байоського водоносних горизонтів. 
Відповідно висновку ПДРГП "Північгеологія": 
- сеноман-келовейський водоносний комплекс поширений повсюдно У 
покрівлі залягають водотривкі мергельно-крейдові відклади верхньої крейди, 
глибина залягання водоносного горизонту змінюється від 66 до 175,3 м. 
- байоський водоносний горизонт має широке розповсюдження, у покрівлі 
залягають літологічно однорідна, відносно водотривка товща батських глин 
потужністю 52–54 м і глинисто-алевритові келовейські відклади потужністю 



 

 

40–60 м, глибина залягання покрівлі водоносного горизонту – 170÷315 
метрів. 
Сеноман-келовейський комплекс оцінюється як умовно захищений від 
забруднення з поверхні землі. 
Середньоюрський водоносний горизонт оцінюється як природно захищений 
від забруднення з поверхні землі. 
 
Клімат району помірно-континентальний. 
Кліматичні параметри (метеорологічні характеристики) за даними 
метеостанції Київ, які осереднені в ЦГО за 30-річний період спостережень. 
 

Середня місцина і річна температура повітря, °С 
     Місяці     Рік 

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

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

Середня максимальна температура повітря найбільш жаркого місяця (липня) 
24,5°С. Середня мінімальна температура повітря найбільш холодного місяця 
(січня) мінус 8,2 °С. 
 
Абсолютний максимум і абсолютний мінімум температури повітря, 

°С 
Характе
ристика 

Місяці Рік 

І II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 
Макс. 
тем-ра 

11,1 17,3 22,4 30,2 33,1 36,2 39,4 39,3 33,6 28,0 23,2 14,7 39,4 

Рік 1991 1990 
1968, 
1990 

2012 1924 1946 1936 1946 1898 1888 1926 2008 1936 

Мін. 
тем-ра 

-32,9 -32,2 -27,0 -10,4 -2,4 2,4 5,8 2,9 -2,5 -17,8 -21,9 -30,0 -32,9 

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

 
 
 
Коротка кліматична характеристика м.Київ, Україна 
 

Середня місячна та річна швидкість вітру, м/с 
(Висота флюгера 10м, М-63-10м) 

 
     Місяці      Рік 

 І II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 
2,8 2,8 2,6 2,6 2,2 2,2 2,1 2,0 2,1 2,3 2,6 2,7 2,4 

 

 



 

 

Максимальна швидкість вітру, м/с 
(ф - флюгер, а - анеморумбометр) 

Характе-
ристика 

Місяці 
Рік 

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

Шеид. 
вітру 

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

Рік 1986 
1953, 
1978 

1983 1967 
1966, 
1970 

1989 1988 1966 
1964, 
1982 

1969, 
1971 

1981 1983 
1983, 
1989 

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

 
Середня місячна і річна кількість опадів (мм) з поправками на 

змочування 
Місяці Холод, 

період 
Теплий 
період

Рік 
І II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 
8 46 39 49 53 73 88 69 47 35 51 52 236 414 650 

 

 
Середня місячна і річна відносна вологість повітря, % 

Місяці 
Рік 

І II III IV V VI VII VIII ЇХ X XI XII 
83 81 77 67 64 68 70 71 74 78 85 86 75 

 

 
Швидкість вітру, повторюваністю 5%, становить 7-8 м/с . 
Повторюваність напрямів вітру та штилів (додаток). 
Коефіцієнт, що враховує вплив рельєфу місцевості на розсіювання домішок, 
визначається в кожному конкретному випадку самостійно. Якщо в радіусі 50 
висот найвищої труби підприємства перепад відміток місцевості не 
перевищує 50 м на 1 км, то коефіцієнт рельєфу місцевості приймається 
рівним 1 (одиниці). В інших випадках поправка на рельєф встановлюється на 
основі картографічного матеріалу, що освітлює рельєф місцевості в радіусі 
50 висот труб від джерела забруднення, відповідно ОНД-86 Госкомгидромет 
"Методика расчета концентраций в атмосферном воздухе вредных веществ, 
содержащихся в выбросах предприятий". 
Коефіцієнт атмосферної стратифікації для розміщених на Україні джерел 
забруднення, висотою менше 200 м в зоні від 50° пн.ш. до 52° пн.ш. -180, а 
південніше 50° пн.ш - 200. 
 
 

Повторюваність напрямів вітру % 

Місяць Пн ПнС С ПдС Пд ПдЗ 3 ПнЗ Штиль 

Київська область 

Київ 
Січень 12.1 6.8 10.2 15.1 12.5 12.8 18.2 12.3 8.8 

Лютий 11.7 10.1 12.8 17.5 12.4 9.6 14.5 11.4 8.6 

Березень 9.8 11.1 12.9 16.5 15.0 10.5 14.7 9.5 12.3 

Квітень 15.8 12.2 10.5 15.2 12.8 8.9 12.9 11.7 10.7 

Травень 17.2 12.8 11.8 13.9 15.3 7.7 10.2 11.1 14.6 



 

 

Червень 19.4 11.1 6.3 9.9 11.4 10.8 16.9 14.2 15.1 

Липень 18.3 9.8 5.4 5.9 9.9 10.4 20.9 19.4 15.5 

Серпень 20.7 10.9 6.3 7.4 8.8 10.3 17.4 18.2 19.1 

Вересень 11.8 8.1 6.2 9.6 11.4 14.1 23.7 15.1 19.3 

Жовтень 9.7 5.3 6.5 12.6 15.8 14.8 20.8 14.5 14.8 

Листопад 7.4 5.7 8.4 15.9 15.6 14.9 21.4 10.7 9.5 

Грудень 9.8 5.9 7.8 14.0 14.5 12.9 21.0 14.1 7.4 

Рік 13.6 9.1 8.8 12.8 13.0 11.5 17.7 13.5 13.0 

 

Сонячна радіація: 
* пряма                     - 6410 Вт/м2 (загальна за добу); 
* розсіяна                 - 1502 Вт/м2 (загальна за добу); 
* радіаційний баланс  - 40 ккал/см2. 
 

 Сучасний стан навколишнього природного середовища. 
Стан атмосферного повітря 
Фонове забруднення формується викидами промисловості та 
автотранспорту міста. 
Рівень фонового забруднення атмосферного повітря визначено за 
середньоміськими показниками і наведено у табл.1. 

Таблиця 1.        
Фонові  концентрації забруднюючих речовин у атмосферному повітрі, 

мг/м3 
 ГДК Клас Концентрації, мг/м3

 

Речовини середньо- небез- 
печн. 

0-2 
будь- швидкість вітру більше 2 м/сек. 

 добова  який півн. східн. півд. західн 

Пил (завислі 
речовини) 

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

Діоксид 
азоту 

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

Діоксид 
сірки 

0,05 3 0,0279 0,0279 0,0279 0,0279 0,0279 

Оксид 
вуглецю 

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

 
 
Фізичні фактори впливу.  
Електромагнітне випромінювання. Територія, що планується під 
будівництво знаходиться поза межами охоронної зони повітряних ліній 
електропередачі (ПЛ-330 кВ, 110 кВ та 35 кВ).  
Шум. 



 

 

Територія, що планується під будівництво знаходиться поза зоною 
акустичного впливу ДП "Антонов" та МА "Київ" (Жуляни).  
 
За станом на 01.01.01 р. проектована територія розташована поза ареалом 
забруднення грунтів радіонуклідами (дані карти забруднення території м. 
Києва, розробленої ЦГО Міністерства екології та природних ресурсів 
України). 

 
 

1.3.Планувальні обмеження. 
 

В межах території ДПТ частково розташовані об'єкти природно-заповідного 
фонду України загальнодержавного значення парк-пам'ятка "Феофанія" та 
Голосіївський ліс. 
 
Район знаходиться в зоні регулювання висоти забудови із умов безпеки 
польотів ДП "Антонов". 
 
 
Санітарно-захисні зоні від: 
Гаражно-будівельний кооператив "Теремки-1" – 50 м. Проектними 
рішеннями передбачено реструктуризацію території зі зміною 
функціонального призначення. 
Національний комплекс "Експоцентр України" (автобаза) – 100 м. 
Проектними рішеннями передбачено реструктуризацію території зі зміною 
функціонального призначення. 
Державна організація "Автобаза Державного управління справами" – 100 м. 
Проектними рішеннями передбачено реструктуризацію території зі зміною 
функціонального призначення. 
АЗС – 50 м. 
Гаражно-будівельний кооператив "Космос" – 50 м. 
Гаражно-будівельний кооператив "Академічний" – 50 м. 
Інститут теоретичної фізики ім. М. Боголюбова НАН України (гаражі) – 
50 м. 
Новоселівське кладовище (сел.Новоселки) – 300 м. 
 
 
Висновки.  
 З метою формування здорового і комфортного середовища для 
відпочинку та забезпечення охорони природного середовища в межах 
території, що проектується, рекомендовано виконання ряду планувальних та 
інженерних заходів по облаштуванню території:  
- дотримання санітарно-захисних зон та створення захисних рослинних 
поясів навколо виробничих підприємств та складських територій; 



 

 

- зниження рівня забруднення атмосферного повітря від автомобільного 
транспорту за рахунок раціональної організації системи дорожнього руху; 
- удосконалення системи контролю за експлуатацією автотранспорту, 
покращення технічного стану автопарку: оновлення, забезпечення 
ефективного технічного стану автомобілів, виключення етильованого 
бензину, обладнання автотранспорту нейтралізаторами відпрацьованих 
вихлопних газів; 
- для захисту від акустичного забруднення вздовж дорожньо-вуличної 
мережі: дотримання вимог щодо плану червоних ліній з застосуванням 
шумоізоляційних матеріалів для фасадної частини будинків та внутрішньої 
планувальної організації житлових приміщень (спальні кімнати з виходом у 
дворовий простір), громадських будівель, застосування шумоізоляційних 
склопакетів у оздобленні віконних отворів, створення озеленення вздовж 
вулиць; 
- розширення мережі та благоустрій внутрішньо-квартального озеленення з 
використанням декоративних насаджень; 
- забезпечення території централізованою системою водопостачання та 
водовідведення (див. “Водопостачання” і “Водовідведення”); 
- забезпечення території централізованою планово-регулярною санітарною 
очисткою із запровадженням системи роздільного збирання відходів та 
своєчасного їх видалення (див. “Санітарна очистка”); 
- проведення комплексу заходів з інженерної підготовки – рекультивація 
порушеної території та захист від підтоплення (див. “Інженерна підготовка 
території”); 
- здійснення оздоровчих заходів на територіях підприємств та комунально-
складських об’єктів, намічених для реструктуризації виробництва, що 
забезпечать нормативну якість середовища, підтверджену відповідними 
дослідженнями. 
 
 
  



 

 

2. ПРОЕКТНІ  ПРОПОЗИЦІЇ 

Основні положення трансформації проектної території 
 Значні зміни в планувальній структурі району проектування (згідно з 
Генеральним планом міста Києва) пов’язані розміщення нової житлової 
забудови з об’єктами обслуговування, включаючи й першочергову, з 
охороною об’єктів культурної спадщини – парку - пам’ятки садово-
паркового мистецтва загальнодержавного значення «Феофанія», охоронної 
зони Націона́льного музе́ю наро́дної архітекту́ри та по́буту Украї́ни. 
 Значної уваги в проекті приділено також благоустрою та обладнанню 
рекреаційних територій вздовж межі парку-пам’ятки, організації вхідних 
груп до парку-пам’ятки, а також розвитку пішохідних зв’язків між 
основними об’єктами інфраструктури району.  
 Територія проектування відповідно до історико-архітектурного 
опорного плану чинного генплану частково знаходиться в межах Південного 
історичного ареалу, частково в зоні охорони пам’ятки національного 
значення парку-пам’ятки «Феофанія» та «Націона́льний музе́й наро́дної 
архітекту́ри та по́буту Украї́ни», межує з НПП «Голосіївський».  
 В межах території ДПТ знаходяться зони регулювання забудови. 
Режими використання - відповідно до історико-архітектурного опорного 
плану та зон охорони пам’яток культурної спадщини м.Києва чинного 
генплану, а також та у відповідності до наданих Історико-містобудівних 
обґрунтувань. 
 Після затвердження Історико-архітектурного опорного плану в складі 
проекту Генерального плану м.Києва,  після затвердження Плану зонування 
другої планувальної зони, необхідно використовувати відповідні матеріали 
плану зонування.  
 На даний час на земельні ділянки, на яких планується будівництво 
нової житлової та громадської  забудови, необхідно виконати історико-
містобудівні обґрунтування та затвердити їх у відповідності до чинного 
законодавства. 
 

2.1 Розподіл території за функціональним використанням 
 Згідно з матеріалами проекту генерального плану м. Києва, на 
території, що охоплена проектом, за функціональним використанням 
можливо виділити наступні види територій: 

 житлової багатоквартирної забудови; 
 садибної та блокованої забудови; 
 науково-дослідних інститутів; 
 інженерної інфраструктури; 
 транспорту; 
 зелених насаджень (позамікрорайонного значення). 

 Відповідно до рішень проекту Генерального плану міста, Постанови № 
157 від 22.11.2013р. Бюро Президії Національної  академії Наук України 



 

 

«Про схвалення концепції забудови земельних ділянок НАН України», 
частина територій науково-дослідних інститутів змінює своє функціональне 
призначення на території багатоповерхової житлової та громадської 
забудови, елементів транспортної інфраструктури, що відповідає також і 
інвестиційним намірам. В структурному відношенні вся територія, охоплена 
проектом, розділена на 12 житлових утворень. 

 

Зона багатоквартирної житлової забудови та громадської забудови 

 Будівництво нових кварталів житлової забудови поверховістю 8 
поверхів почалось в кварталі 8 (ЖК «Казка») та 9 пов. (ЖК «Кришталеві 
джерела»), намічена забудова кварталів 10, 11, 12 відповідно до проектів та 
історико-містобудівних обгрунтувань. Забудову кварталів передбачається 
здійснювати  секційними будинками з 4 до 9 пов.   

В кварталах 1,2 пропонується забудова  відповідно до листа Державного 
управління справами Державного підприємства «Укрінвестбуд» з метою 
забезпечення житлом сімей військовослужбовців, які беруть участь у 
Антитерористичній операції, а також забезпечення квартирами сімей,  які 
потребують покращення житлових умов (підзона господарського комплексу 
НК «Експоцентр України» на даний час за призначенням не 
використовується). 

Заклади повсякденного обслуговування (аптеки, кабінети сімейного 
лікаря, підприємства зв’язку, побутового обслуговування, приміщення для 
фізкультурних занять населення) розміщуються  в перших поверхах 
житлових будинків.  

 Існуючі дитячі дошкільні заклади розташовані в кварталі 5 (ДДЗ №182-
110місць), 10 (дитячі ясла-садок №510 НАНУ), який необхідно 
реконструювати під ДДЗ з початковою школою на 550 місць (200-ДДЗ; 350- 
школа).  

Запроектовані -  в кварталах 7 (прибудований –  на 150 місць), в 
кварталі 8 (дитячий садок з початковою школою на 550 місць), в кварталі 10 
(прибудований – на 150 місць). 

Загальноосвітні навчальні заклади, які обслуговують всю територію 
житлової забудови району проектування, розташовані в кварталі 5 на 
території  загальноосвітньої школи № 236, де передбачається розміщення 
шкільного містечка на 3265 місць, ліцей на 750 місць – у кварталі 4.  
 Озеленені території мікрорайонів відносяться до зелених насаджень 
обмеженого користування і формуються з озеленених прибудинкових 
територій, дошкільних навчальних закладів та загальноосвітніх навчальних 
закладів. В зоні зелених насаджень прибудинкових територій розміщуються 
спортивні та дитячі ігрові майданчики, майданчики для відпочинку. Для їх 
благоустрою передбачається використовувати малі архітектурні форми, лави, 
світильники, тощо. 
 

  



 

 

 Зона садибної і блокованої житлової забудови. 

Будівництво садибної і блокованої житлової забудови  

 

Зона зелених насаджень загального користування 
 Зона озеленених територій загального користування формується за 
рахунок зелених насаджень основних пішохідних шляхів до основних 
об’єктів тяжіння – зупинок пасажирського транспорту, дитячих дошкільних 
закладів, загальноосвітніх шкіл, центрів обслуговування мікрорайонного 
значення, рекреаційної зони вздовж межі парку-пам’ятки. 
 Озеленені території запроектовані як єдина безперервна система що 
включає внутрішньоквартальні (дворові) простори, рекреаційну зону, сквери, 
об’єднані озелененими вулицями. 

Зона науково-дослідних інститутів 
Зона науково-дослідних інститутів зосереджена в основному вздовж 
вул. Академіка Заболотного, Метрологічна.  
 

Зона інженерної інфраструктури 
В зоні інженерної інфраструктури передбачається розміщення об’єктів, 
необхідних для обслуговування всього району проектування. 

 
 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 
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. 
До допустимих видів забудови та використання території в межах окремих 
зон відносяться види забудови та використання нерухомості, для яких 
необхідне отримання відповідних узгоджень або 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 багатоквартирної житлової забудови  та громадської забудови 
 

Переважні основні види використання та будівництва: 
 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, з вбудованими паркінгами; 

 спортивні, ігрові, господарські майданчики; 
 загальноосвітні та спеціалізовані навчальні заклади всіх типів; 
 окремо розміщені, вбудовано-прибудовані дитячі заклади; 
 окремо розташовані і вбудовано-прибудовані позашкільні заклади; 
 окремо розташовані і вбудовано-прибудовані адміністративні 

установи та організації, підприємства торгівлі, обслуговування, 
громадського харчування первинного рівня; 

 технічні будівлі і споруди для обслуговування житлових будинків; 
 бульвари, алеї, сквери, ділянки газонів, озеленення та благоустрій 

території, згідно з державними нормами; 
 бібліотеки; 
 виставкові зали; 
 аптеки; 
 амбулаторії, консультативні медичні заклади, кабінети родинного 

лікаря; 
 поштові відділення, телефонні та телеграфні станції. 

Дозволені види використання, які супутні переважним видам: 
 відкриті тимчасові автостоянки (парковки, паркінги), напівпідземні 

гаражі, багаторівневі підземні 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). 
Допустимі види використання: 

 відділення, пункти міліції; 
 майданчики для вигулу тварин;  
 громадські туалети. 
  



 

 

Зона садибної і блокованої житлової забудови. 

 Квартали садибної і блокованої житлової забудови представлені новою 
садибною забудовою 2000 років. На даний час частина ділянок, що 
відведено, не забудовано, інша забудовується. 

Переважні види забудови земельних ділянок: 

 одноквартирні індивідуальні житлові будинки (з присадибними 
ділянками); 

 2-4-поверхові зблоковані будинки з приквартирними ділянками 
(відповідно до містобудівної документації); 

 дитячі дошкільні заклади, в томі числі зблоковані з загальноосвітніми 
школами; 

 окремо розташовані або вбудовано-прибудовані об’єкти 
повсякденного обслуговування: магазини, перукарні, аптеки, кафе, 
об’єкти побутового обслуговування; 

 окремо розташовані адміністративні будівлі місцевого значення та 
повсякденного обслуговування: відділення зв’язку, міліції, 
ощадбанку, адміністрації, комунальні служби. 

Супутні переважним видам: 

 окремо розташовані та вбудовано-прибудовані індивідуальні гаражі на 
1-2 автомобілі; 

 окремо розташовані або вбудовано-прибудовані господарські будівлі; 

 оранжереї та теплиці; 

 надвірні туалети – при відсутності централізованої каналізації. 

 споруди комунальної та інженерної інфраструктури, необхідної для 
обслуговування даної зони; 

На присадибних ділянках дозволяється вирощування квітів, фруктів, 
овочів, розведення птиці, індивідуальна трудова діяльність. 

Допустимі види забудови: 

 культові споруди; 
 місця масового відпочинку; 
 технічні будівлі і споруди для обслуговування даної зони або міста в 

цілому; 
 АЗС (відповідно до містобудівної документації); 
 артезіанські свердловини; 
 ветеринарні прийомні пункти та аптеки. 

 
 



 

 

Зона наукових інститутів.  
 

  Переважні види забудови земельних ділянок: 
 науково-дослідні установи; 
 виробництва, пов'язані з виготовленням експериментальних зразків 

продукції і приладів; 
 комп'ютерні центри; 
 бібліотеки, архіви, інформаційні центри; 
 видавництва і редакційні офіси; 
 музеї, виставкові зали. 

 
Дозволені види використання, які супутні переважним видам: 

 вищі учбові заклади; 
 заклади середньої спеціальної освіти, ліцеї; 
 бізнес-інкубатори; 
 готелі, будинки прийому гостей; 
 клуби, зали багатоцільового і спеціалізованого призначення;  
 спортивні майданчики; 
 телевізійні і радіостудії; 
 рекламні агенції; 
 поштові відділення; 
 виставки товарів; 
 кафе, їдальні; 
 відділення банків; 
 відкриті автостоянки і споруди для тимчасового зберігання 

транспортних засобів; 
 пункти першої медичної допомоги; 
 об'єкти пожежної охорони; 
 відділення міліції. 

 
Допустимі види забудови та використання території, які потребують 
спеціальних погоджень: 

 громадські вбиральні; 
 архівосховища; 
 автозаправні станції;  
 антени стільникового і радіорелейного зв'язку. 

 
Зона вулиць загальноміського та районного значення 

 (у червоних лініях) 
Переважні основні види використання та будівництва: 

 проїзні частини, пішохідні тротуари міських вулиць; 
 підземні пішохідні переходи з виходами; 



 

 

 захисні зелені насадження вздовж проїзної частини; 
 мости, тунелі, транспортні розв’язки, об’єкти транспортної 

інфраструктури; 
 майданчики для стоянки автотранспорту; 
 пункти зупинки пасажирського транспорту та їх обладнання; 
 тролейбусні лінії та їх облаштування; 
 споруди лінійного та енергетичного господарства; 
 споруди сигналізації та зв’язку міського електротранспорту; 
 інженерні комунікації; 
 огорожа вулиць та відбійники; 
 дорожня інформація (знаки та ін.). 

Дозволені види використання, які супутні переважним видам: 
 елементи зовнішньої реклами; 
 вуличні меблі; 
 архітектурні форми благоустрою ( клумби, декоративні насадження, 

майданчики відпочинку); 
 озеленення; 
 пам’ятники. 

Об'єкти, що заборонені до розміщення в межах червоних ліній: 
 елементи зовнішньої реклами, що погіршують умови видимості; 
 елементи в зоні трикутника видимості вищі за 0,5 метри, включаючи 
зелені насадження; 

 гаражі всіх видів, крім підземних. 
 

2.3. Містобудівні умови та обмеження 
 

Умови та обмеження використання територій в залежності від виду 
призначення містобудівної зони визначені відповідно до державних 
будівельних норм «Містобудування. Планування та забудова міських і 
сільських поселень» ДБН 360-92**, Державних санітарних правил 
планування і забудови населених пунктів, Правил пожежної безпеки в 
Україні», кодів планувальної структури і функціонального зонування 
прийнятих у проекті Генерального плану м. Києва, граничних показників 
інтенсивності використання відповідної території. 
Встановлені містобудівні зони – території з визначеними межами, 
використання яких здійснюється за відповідним видом призначення, 
деталізовано характер і ступень їх забудови та допустимих перетворень. 
 
 
 
 



 

 

Таблиця 2.3.1 
№ 
п/п Зона багатоквартирної житлової забудови 

 

1 2 3 
1. Гранично допустима висота будівель Відповідно проекту до (9 пов) – квартали 3,6,7,10,11,12 

Квартали 1, 2 – до (25 пов). 
Квартали 8– (4- 8 пов). 
Квартали 4, 5, 9,– (9-16 пов). 
Розробити історико-містобудівне обґрунтування на 
земельну ділянку нової житлової забудови та погодити 
з Мінкультури. 
 

2. Максимально допустимий відсоток забудови 
території 

25-30 % 

3. Максимально допустима щільність 
населення в мікрорайоні на територіях 
реконструкції  
у т.ч. 
багатоповерховій 
садибній  
блокований 

Згідно ДБН 360-92**, п. 3.7, прим. 5 
 
 
 
450  осіб/га 
 28  осіб/га 
176 осіб/га 

4. Відстані від об’єкту, що проектується до 
червоних ліній та ліній регулювання 
забудови. 

Ділянки проектування знаходяться в межах червоних ліній 
вулиць – житлових, магістральних – районного значення – 
Проектна1 - Метрологічна, тобто необхідно витримати 
нормативну відстань до червоної лінії. 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) 

Відповідно до Схеми планувальних обмежень та Схеми 
проектних планувальних обмежень. 
Частково знаходиться в межах Південного історичного 
ареалу, частково в зоні охорони пам’ятки національного 
значення парку-пам ятки «Феофанія» та «Націона́льний 
музе́й наро́дної архітекту́ри та по́буту Украї́ни», межує з 
НПП «Голосіївський». Територя ДПТ частково підпадає в 
межі зони регулювання забудови. Режими  - відповідно до 
історико-архітектурного плану та зон охорони пам’яток 
культурної спадщини м.Києва відповідно до чинного 
генплану.  

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. 



 

 

№ 
п/п Зона багатоквартирної житлової забудови 

 

1 2 3 
Рекреаційна зона формується за рахунок територій 
охоронної зони парку пам’ятки «Феофанія», та інших 
території вздовж межі м.Києва. Передбачається будівництво 
скверів та бульварів (відповідно до Проектного плану) 
 

10. Забезпечення умов транспортно-пішохідного 
зв’язку 

Під’їзд пасажирського транспорту забезпечується з 
магістральної вулиці загальноміського значення 
вул.Академіка Заболотного, до житлових будинків з вул. 
Метрологічна, Проектна-1. 
Система пішохідних шляхів — до основних об'єктів 
тяжіння – зупинок пасажирського транспорту, школи та 
дитячих дошкільних закладів, громадських центрів, а також 
до паркової зони «Феофанія», та рекреаційної зони, що 
проектується вздовж межі парку-пам’ятки. 
При проектуванні слід забезпечити можливість проїзду 
пожежних машин.  

11. Вимоги щодо забезпечення необхідною 
кількістю місць зберігання транспорту. 

Паркування для автомобілів передбачене в 
багатоповерхових гаражах, наземно-підземних паркінгах, 
підземних паркінгах в межах житлових кварталів  та на 
гостьових стоянках. 

12. Вимоги щодо охорони культурної спадщини  Територія проектування відповідно до історико-
архітектурного опорного плану чинного генплану частково 
знаходиться в межах Південного історичного ареалу, 
частково в зоні охорони пам’ятки національного значення 
парку-пам’ятки «Феофанія» та «Націона́льний музе́й 
наро́дної архітекту́ри та по́буту Украї́ни», межує з НПП 
«Голосіївський».  
В межах території ДПТ знаходяться зони регулювання 
забудови. Режими - відповідно до історико-архітектурного 
опорного плану та зон охорони пам’яток культурної 
спадщини м.Києва, та у відповідності до наданих Історико-
містобудівних обгрунтувань 
Після затвердження Історико-архітектурного опорного 
плану в складі проекту Генерального плану м.Києва,  після 
затвердження Плану зонування другої планувальної зони - 
використовувати відповідні матеріали плану зонування. На 
даний час на земельних ділянках, на яких планується 
будівництво нової житлової та громадської  забудови, 
необхідно виконати історико-містобудівні обґрунтування. 

13 Додаткові  вимоги Існуючі дитячі дошкільні заклади розташовані в 
кварталі 5 (ДДЗ №182-110місць), 10 (дитячі ясла-садок 
№510 НАНУ), який необхідно реконструювати під ДДЗ з 
початковою школою на 550 місць (200-ДДЗ; 350- школа).  

Запроектовані -  в кварталах 7 (прибудований –  на 150 
місць), в кварталі 8 (дитячий садок з початковою школою на 
550 місць), в кварталі 10 (прибудований – на 150 місць). 

Загальноосвітні навчальні заклади, які обслуговують 
всю територію житлової забудови району проектування, 
розташовані в кварталі 5 на території  загальноосвітньої 
школи № 236, де передбачається розміщення шкільного 
містечка на 3265 місць, ліцей на 750 місць – у кварталі 4.  
 

 
 



 

 

 2.4 Оцінка впливу на навколишнє природне середовище. Заходи щодо 
забезпечення нормативного стану навколишнього природного 

середовища та екологічної безпеки. 
 
Для оцінки впливів на навколишнє природне середовище, проводиться аналіз 
його компонентів: клімату і мікроклімату, повітряного середовища, 
геологічного середовища, водного середовища, ґрунтів, рослинного та 
тваринного світу, заповідних територій.  
 
Оцінка впливу на атмосферне повітря. 
Джерелами забруднення атмосферного повітря у складі проекту є викиди 
автотранспорту під час маневру по території паркінгів. 
У складі проекту передбачено паркінги загальною місткістю на 3899 м/м. 
При виконанні розрахунків з оцінки впливу викидів від автотранспорту 
враховано, що в Україні з 01 січня 2008 року законодавчо впроваджена 
система вимог до автотранспорту Євро-2 (зменшення шкідливого чиннику у 
джерелі), яка дозволяє значно знизити викиди від автомобілів. Це автомобілі 
з інжекторною або спеціально регульованою комп’ютером паливної системи 
і каталітичного нейтралізатору відпрацьованих газів. При оснащенні 
автомобілів нейтралізаторами заводського виготовлення питомі викиди СО і 
СН можуть бути знижені на 80%, NOx – на 50%, табл.69, примітка 2. 
Оцінка впливу виконана за методикою, викладеною у ВНТП-СГіП –46-16-96 
«Підприємства автомобільного транспорту і автотранспортні підприємства 
АПК України». 
Розрахунки виконані для речовин, що є головними за об’ємом у 
відпрацьованих газах і для яких розроблена методика: оксид вуглецю (СО), 
діоксид азоту (NO2), вуглеводні (СН). Викид свинцю не враховувався, 
зважаючи на те, що використовується неетильований бензин. 
 
Вихідні дані для розрахунків. 
А – місткість, 3899м/м, автомобілі середнього класу;  
qi – питомий викид і-тої речовини за даними на 2000 рік (табл. 69); 
L – умовний пробіг для автомобіля на закритій теплій стоянці, (табл. 70),  
L = 0,25 + 0,7 = 0,95 (км); 
в  = 80% - коефіцієнт випуску автомобілів; 
К – коефіцієнт, що враховує вплив режиму руху, визначається для закритої 
стоянки; 
Д = 365 дн. – кількість робочих днів за рік; 
tв = 18 годин – час випуску або повернення автомобілів. 
Річний викид забруднюючих речовин визначається за формулою: 
Мі = 10-6 (qi x L x A в x K x Д ),  т, ( п. 10.5 ) 
Максимальний разовий викид визначається за формулою: 
Мі = 

 (qi x L x A в x K) : (tB х 3600) , г/сек. ( п. 10.5 ) 
Розрахунковий викид шкідливих речовин з паркінгів наведений в  табл. 2. 



 

 

 
 
 

       Таблиця 2. 
Розрахунковий викид шкідливих речовин з паркінгів 

Розрахунковий 
параметр 

Речовина 
Загальн
ий 

викид 

 СО СН NО2  
Максимальний разовий 
викид, г/сек : 

0,2663 0,0143 0,0144 0,2950 

Річний викид, т: 6,2991 0,3375 0,3407 6,9773 

 
Подальший розрахунок розсіювання виконується на наступному етапі 
проектування при визначенні технологічних параметрів всіх складових на 
стадії "Оцінка впливу на навколишнє середовище". 
 
Оцінка впливу на водний басейн.  
Нове будівництво будівлі практично не матиме негативного впливу на 
водний басейн за умови організації відведення дощових та талих вод у 
систему дощової каналізації з локальними очисними спорудами.  
 
Оцінка впливу на геологічне середовище.  
При нормальній експлуатації будівель та споруд (відсутність витікання води 
із водонесучих комунікацій, регулювання поверхневого стоку, надійній 
трамбовці пазухів фундаментів) змін інженерно-геологічних умов не 
прогнозується. 
 
Оцінка впливу на грунт.  
Не матиме негативного впливу. Влаштування твердого асфальтобетонного 
покриття внутрішньоквартальних проїздів забезпечить захист грунту від 
забруднення поверхневим стоком. 
На ділянках, де можливий прояв підтоплення, даним розділом пропонується 
виконати ряд заходів по захисту від підтоплення, а саме: 
- проводити регулярно поточний та капітальний ремонт водонесучих 
комунікацій, з метою попередження витікання води з труб у грунт; 
- під нове будівництво будинків і споруд необхідно влаштувати дренаж, 
відведення дренажних вод, як умовно чистих, виконати в найближчий 
існуючий або проектний колектор дощової каналізації. 
 
Оцінка впливу на рослинний і тваринний світ.  
Кількість та склад зелених насаджень, що підлягають знесенню буде 
визначено Актом обстеження зелених насаджень, на наступному етапі 
проектування. У складі проекту передбачити компенсаційні та 



 

 

відновлювальні заходи та посадку нових насаджень при благоустрої 
території, передбачити можливість вертикального та дахового озеленення. 
 
 
Оцінка впливу на мікроклімат.  
Не впливає. Створення джерел теплового забруднення території, 
випаровування не передбачено. 
 

 2.5 Санітарна очистка території. 
 Сміття, що накопичуватиметься під час експлуатації житлової та 
громадської забудови згідно до «Норм утворення твердих побутових відходів 
у населених пунктах України» затверджених 10.01.06, № 7, нетоксичне, 
відноситься за складом до твердого побутового сміття (надалі ТПС). 
 Відповідно до «Норм надання послуг з вивезення побутових відходів у 
місті Києві на 2013 – 2017 роки», затверджених розпорядженням виконавчого 
органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 
29.12.2012 р. № 2416 обсяг сміття, що в офісах становить 69,7 кг/добу та 
17,4 т/рік, в закладах громадського харчування – 1698,8 кг/добу та 620,1 т/рік, 
в амбулаторії та кабінеті сімейного лікаря – 78,4 кг/добу та 19,56 т/рік, в 
підприємствах побутового обслуговування – 165,5 кг/добу та 49,68 т/рік, в 
дитячих садках – 675 кг/добу та 168,81 т/рік, в школах – 694,1 кг/добу та 
172 т/рік, в готелі – 590,8 кг/добу та 215,8 т/рік, підприємства продовольчої 
торгівлі – 1676 кг/добу та 502,81 т/рік, підприємства непродовольчої торгівлі 
– 2618,3 кг/добу та 785,48 т/рік. 
 Розрахункова чисельність населення багатоквартирних житлових 
будинків, що проектуються складає  – 36903 чоловік, садибної забудови 
– 111 чоловік.  
 Система сміттєвидалення планово - подвірна. У дворовому просторі, на 
господарських майданчиках, передбачається місце для контейнеру ТПС та 
великогабаритного сміття. Обсяг сміття, що накопичуватиметься під час 
експлуатації автостоянок враховано в нормах накопичення твердого 
побутового сміття (ТПС). 
Розрахунковий обсяг сміття з багатоквартирних житлових будинків 
становить – 37936,3 кг/добу та 13817,22 т/рік, для садибної забудови – 
157,7 кг/добу та 57,62 т/рік. 
Загальний розрахунковий обсяг сміття складає 45769,8 кг/добу та 
16210,65 т/рік.  
Місця для вивезення та утилізації відходів визначаються Управлінням 
екології та охорони природних ресурсів Департаменту міського благоустрою 
та збереження природного середовища КМДА. 
Крім ТПС будуть накопичуватись люмінесцентні лампи, які будуть 
застосовуватись для освітлення вбудовано-прибудованих приміщень, 
коридорів та у приміщеннях паркінгів. Відпрацьовані лампи повинні 
накопичуватись у технічному приміщенні з подальшим їх вивезенням для 



 

 

знешкодження та переробки у місця, визначені Управлінням екології та 
охорони природних ресурсів Департаменту міського благоустрою та 
збереження природного середовища КМДА згідно до отриманих лімітів. 
 
 
 

 2.6 Комплексна оцінка впливів проектованої діяльності на навколишнє 
середовище. 

 
Детальний план території в районі вулиць Академіка Заболотного, 
Академіка Лебедєва та Метрологічна у Голосіївському районі м. Києва 
матиме позитивний вплив на соціальне середовище, за умови дотримання 
санітарно-гігієнічними параметрів стану навколишнього природного 
середовища та норм санітарних правил планування і забудови території 
територія, покращаться соціально-побутові та житлові умови населення.  
 
 



 

 

4. ЖИТЛОВИЙ ФОНД ТА РОЗСЕЛЕННЯ НАСЕЛЕННЯ.  

МІСЦЯ ПРИКЛАДАННЯ ПРАЦІ 

Житловий фонд та розселення 

 Існуючий житловий фонд представлено багатоквартирною забудовою 

1950-1990 років, новою садибною забудовою 2000 років. 

 Останні роки ведеться будівництво нових житлових комплексів - ЖК 

“Казка”, ЖК “ Кришталеві Джерела”.



 

 

Існуючий житловий фонд 

№ 
п/п 

Адреса № 

буд. 
Рік 
забу 
дови 

Клас
буд. 

К-сть 
пове 
рх. 

Загал. 
площа 

будин. 

Площа 
нежитл. 

приміщ. 

Загал. 
площа 
квартир 

Житлова 
площа 

кв-р 

К-сть 
квартир 
всього 

К-сть 
мешкан 
всього 

            

1 Ак.Заболотного 126/1 1982 3 17 10589,34 0 7349,84 3532,5 195 505

2 Ак.Заболотного 128 1975 3 16 7789,77 
 5746,47 3221,3 126 286

3 Ак.Заболотного 130 1959 3 4 1764,8 156 1496,8 1020,5 32 87
4 Ак.Заболотного 136 1966 3 5 2796,4 0 1897,3 1271,4 35 152
5 Ак.Заболотного 136А 1990 3 9 5785,63 334,1 3904,73 2136,71 102 192

6 Ак.Заболотного 138 1972 3 9 10317,93 40,6 7798,63 5121,33 155 434

7 Ак.Заболотного 140 1960 3 5 2424,94  1900,94 1234,81 40 101

8 Ак.Заболотного 142 1963 3 5 4320,49  3280,49 2061,03 80 194

9 Ак.Заболотного 156к. 1 1961 3 5 3442,13 73 3118,13 2063,54 78 164

10 Ак.Заболотного 156к.2 1964 3 5 3854,83 87,6 2920,23 1810,6 67 141

11 Метрологічна 2А 1970 3 5 4298,97 844,2 2725,47 1840,1 56 146

12 Метрологічна 2 1966 3 5 2669,84 40 2026,84 1319,8 45 98

13 Метрологічна 6 1974 3 9 7086,83 312,6 5301,13 3105,1 107 246
14 Метрологічна 14 1965 3 5 3978,5 45,2 2959,3 1906,11 69 160

15 Метрологічна 14А 1966 3 5 4010,91 86,3 2950,61 1889,5 68 159

16 Метрологічна 14к.З 1982 3 9 11367,44 
 7079,64 3652,59 234 441

17 Метрологічна 14Б 1970 3 9 8585,41 22 6619,81 4524,9 66 175

18 Лебедева 3 1954 4 1 69,6 0 69,6 45,6 2 1
19 Лебедева 5 1954 4 1 69,6  69,6 45,6 2 3

20 Лебедева 7 1954 4 1 103,6  103,6 55,1 2 7

21 Лебедева 9 1954 4 1 111,5 
 111,5 68 2 6

22 Лебедева 11 1954 4 1 124  96,8 56,5 2 3

23 Лебедева 34 1948 4 1 390  365,6 183,1 9 39
24 Лебедева 45 1948 4 1 411,65  374,55 205,6 11 40
25 Лебедева 47 1950 4 1 393,3  367 194 10 16
 Всього:     96757,41 2041,6 70634,61 42565,32 1595 3796

 



 

 

КНове житлове будівництво передбачається здійснювати на етап 5 років. 

Поверховість остаточно буде визначено на підставі затверджених  Історико-

містобудівних обґрунтувань, розроблених на окрему земельну ділянку, яка 

передбачена під забудову. 

 

Чисельність населення в новому житловому фонді визначена виходячи 

із кількості квартир та коефіцієнту заселення квартир різної кімнатності, 

який склався в м. Києві для нової житлової забудови на рівні, зазначеному в 

таблиці 3.1. 

Таблиця 3.1. 
Коефіцієнти заселення населення  

 

Тип квартир 

1 кімнатні 2 кімнатні 3 кімнатні 
4-5 кімнатні 
(дворівневі) 

1,4 2,4 3,1 3,4 

 
 

 

Загальна кількість житлового фонду з урахуванням існуючого житлового 

фонду, що зберігається, а також загальна чисельність  населення за періодами 

наведена далі в таблиці 3.2.   

 

Таблиця 3.2. 
Загальна кількість житлового фонду та чисельність населення 
Розрахунок потреби населення в об’єктах обслуговування. 

 
Квартал 1 

  
Найменування об’єктів 

 
Одиниця виміру 

Існуючий 
стан 

Етап 
5років 

Етап 15-
20 років 

 Житлова забудова 
(багатоквартирна) 

га  4.65  
м2 заг.площі - 192651  
м2 квартир - 134856  
кількість чолов. - 4495  
кільк.квартир - 2100  
поверховість - 25  

 Дитячі садки га - 0.44  
м2 заг.площі - 1843  
кількість місць - 150  

 Центр обслуговування га  0.41  



 

 

мікрорайонного значення м2 заг.площі  4697  
кількість працюючих  703  

 Магазини продовольчих 
товарів  

м2 заг.площі - 847  
м2 торгового залу - 593  
кількість працюючих - 88  

 Магазини непродовольчих 
товарів 

м2 заг.площі - 1984  
м2 торгового залу - 1389  
кількість працюючих - 208  

 Поліклініки та 
амбулаторії, кабінети 
сімейного лікаря 

м2 заг.площі -   
кількість працюючих -   
кількість відвідувань у 
зміну 

- 108  

 Аптеки м2 заг.площі - 152  
кількість працюючих - 12  

 Підприємства побутового 
обслуговування населення 

м2 заг.площі -   
кількість робочих місць - 22  

 Заклади громадського 
харчування  

м2 заг.площі -   
кількість посадкових 
місць 

- 180  

 Приміщення для 
культурно-масової роботи 
з населенням 

м2 заг.площі  651  

 Відділення зв’язку м2 заг.площі  289  
 Філії відділення банків м2 заг.площі  72  
 Багатоповерхові гаражі 

(паркінги) 
га - 0.82  
м2 заг.площі - 50256  
кільк. маш.місць - 1435  
поверховість - 9  

 
Квартал 2 

№ 
по 
ГП 

Найменування об’єктів Необхідні показники для розрахунку 

 Житлова забудова 
(багатоквартирна) 

 Існуючий 
стан 

Етап 3-7 
років 

Етап 15-20 
років 

га - 3.36  
м2 заг.площі - 169701  
м2 квартир - 118791  
кількість чолов. - 3959  
кільк.квартир - 1892  
поверховість - 25  

 Дитячі садки га - 0.4  
м2 заг.площі - 1600  
кількість місць - 150  

 Центр обслуговування 
мікрорайонного значення 

га  0.60  
м2 заг.площі  4528  
кількість працюючих  680  

 Магазини продовольчих 
товарів  

м2 заг.площі - 747  
м2 торгового залу - 523  
кількість працюючих - 78  

 Магазини непродовольчих м2 заг.площі - 1747  



 

 

товарів м2 торгового залу - 1223  
кількість працюючих - 183  

 Поліклініки та 
амбулаторії, кабінети 
сімейного лікаря 

м2 заг.площі -   
кількість працюючих -   
кількість відвідувань у 
зміну 

- 95  

 Аптеки м2 заг.площі - 132  
кількість працюючих - 11  

 Підприємства побутового 
обслуговування населення 

м2 заг.площі -   
кількість робочих місць - 20  

 Заклади громадського 
харчування  

м2 заг.площі -   
кількість посадкових 
місць 

- 158  

 Філії відділення банків м2 заг.площі  72  
 Офісні приміщення м2 заг.площі - 1757  

кількість працюючих - 175  
 
 
Квартал 3 

№ 
по 
ГП 

Найменування об’єктів Необхідні показники для розрахунку 

 Житлова забудова 
(багатоквартирна) 

 Існуючий 
стан 

Етап 3-7 
років 

Етап 15-20 
років 

га - 9.2  
м2 заг.площі - 187868  
м2 квартир - 140900  
кількість чолов. - 4696  
кільк.квартир - 2244  
поверховість - 9  

 Дитячі садки га - 2 х 0.27  
м2 заг.площі - 2 х 1228  
кількість місць - 2 х 100  

 Центр обслуговування 
мікрорайонного значення 

га  0.48  
м2 заг.площі  10698  
кількість працюючих  1604  

 Магазини продовольчих 
товарів  

м2 заг.площі - 962  
м2 торгового залу - 674  
кількість працюючих - 101  

 Магазини непродовольчих 
товарів 

м2 заг.площі - 2252  
м2 торгового залу - 1577  
кількість працюючих - 236  

 Поліклініки та 
амбулаторії, кабінети 
сімейного лікаря 

м2 заг.площі -   
кількість працюючих -   
кількість відвідувань у 
зміну 

- 122  

 Аптеки м2 заг.площі - 173  
кількість працюючих - 14  

 Підприємства побутового 
обслуговування населення 

м2 заг.площі -   
кількість робочих місць - 26  

 Заклади громадського м2 заг.площі -   



 

 

харчування  кількість посадкових 
місць 

- 204  

 Приміщення для 
культурно-масової роботи 
з населенням 

м2 заг.площі  651  

 Відділення зв’язку м2 заг.площі  289  
 Філії відділення банків м2 заг.площі  72  

 
 Квартал 4 

№ 
по 
ГП 

Найменування об’єктів Необхідні показники для розрахунку 

 Житлова забудова 
(багатоквартирна) 

 Існуючий 
стан 

Етап 3-7 
років 

Етап 15-20 
років 

га - 5.4  
м2 заг.площі - 141924  
м2 квартир - 89226  
кількість чолов. - 2974  
кільк.квартир - 1983  
поверховість - 9-16  

 Ліцей га - 1.71  
м2 заг.площі - 9096  
кількість місць - 750  

 Центр обслуговування 
мікрорайонного значення 

га  0.31  
м2 заг.площі  3912  
кількість працюючих  586  

 Магазини продовольчих 
товарів  

м2 заг.площі - 847  
м2 торгового залу - 593  
кількість працюючих - 88  

 Магазини непродовольчих 
товарів 

м2 заг.площі - 1984  
м2 торгового залу - 1389  
кількість працюючих - 208  

 Аптеки м2 заг.площі - 149  
кількість працюючих - 12  

 Підприємства побутового 
обслуговування населення 

м2 заг.площі -   
кількість робочих місць - 22  

 Заклади громадського 
харчування  

м2 заг.площі -   
кількість посадкових 
місць 

- 180  

 Приміщення для 
культурно-масової роботи 
з населенням 

м2 заг.площі  651  

 Філії відділення банків м2 заг.площі  72  
 Приміщення для 

фізкультурно-оздоровчих 
занять у житловому 
кварталі (мікрорайоні) 

м2 заг.площі - 315  

 Підземні паркінги кількість м/м  1050  
 
 
 



 

 

Квартал 5 
№ 
по 
ГП 

Найменування об’єктів Необхідні показники для розрахунку 

 Житлова забудова 
(багатоквартирна) 

 Існуючий 
стан 

Етап 3-7 
років 

Етап 15-20 
років 

га 8.15 9.19  
м2 заг.площі 87788 122755  
м2 квартир 63038 86947  
кількість чолов. 3376 4172  
кільк.квартир 1410 1836  
поверховість 3-16 9-16  

 Житлова забудова 
(садибна) 

га 4.55 4.55  
м2 заг.площі 7490 7490  
м2 квартир  -  
кількість чолов. 202 202  
кільк. ділянок 71 71  
поверховість 1-3 1-3  

 Шкільне містечко 
 

га 2.6 6.35  
м2 заг.площі 4912 24640  
кількість місць 880 3265  

 Дитячі садки га  0.7  
м2 заг.площі  2540  
кількість місць  175  

 Магазини продовольчих 
товарів  

м2 заг.площі  170  
м2 торгового залу  119  
кількість працюючих  17  

 Магазини непродовольчих 
товарів 

м2 заг.площі  397  
м2 торгового залу  278  
кількість працюючих  41  

 Поліклініки та 
амбулаторії, кабінети 
сімейного лікаря 

м2 заг.площі -   
кількість працюючих -   
кількість відвідувань у 
зміну 

- 22  

 Аптеки м2 заг.площі  150  
кількість працюючих  30  

 Приміщення для 
фізкультурно-оздоровчих 
занять 
(на території шкільного 
містечка) 

м2 заг.площі - 301  

 Підприємства побутового 
обслуговування населення 

м2 заг.площі    
кількість робочих місць  5  

 Заклади громадського 
харчування  

м2 заг.площі    
кількість посадкових 
місць 

 36  

 Філії відділення банків м2 заг.площі  72  
 Багатоповерхові гаражі 

(паркінги) 
га - 1.74  
м2 заг.площі - 59706  
кільк. маш.місць - 1707  
поверховість - 9  



 

 

 Підземні паркінги кількість м/м  270  
 Пожежне депо га  1.0  
  м2 заг.площі  2990  
  кільк. пожежних 

автомашин 
 6  

 
 
 
 
Квартал 6 

№ 
по 
ГП 

Найменування об’єктів Необхідні показники для розрахунку 

 Житлова забудова 
(багатоквартирна) 

 Існуючий 
стан 

Етап 3-7 
років 

Етап 
15-20 
років 

га  5.34  
м2 заг.площі - 64109  
м2 квартир - 48554  
кількість чолов. - 1619  
кільк.квартир - 822  
поверховість - 9  

 Магазини продовольчих 
товарів  

м2 заг.площі - 465  
м2 торгового залу - 326  
кількість працюючих - 49  

 Магазини непродовольчих 
товарів 

м2 заг.площі - 1091  
м2 торгового залу - 764  
кількість працюючих - 114  

 Аптеки м2 заг.площі - 82  
кількість працюючих - 7  

 Підприємства побутового 
обслуговування населення 

м2 заг.площі -   
кількість робочих місць - 12  

 Заклади громадського 
харчування  

м2 заг.площі -   
кількість посадкових 
місць 

- 99  

 Філії відділення банків м2 заг.площі  72  
 Підземні паркінги кількість м/м  580  

 
 
Квартал 7 

№ 
по 
ГП 

Найменування об’єктів Необхідні показники для розрахунку 

 Житлова забудова 
(багатоквартирна) 

 Існуючий 
стан 

Етап 3-7 
років 

Етап 15-
20 років 

га  7.59  
м2 заг.площі - 217383  
м2 квартир - 131356  
кількість чолов. - 4377  
кільк.квартир - 2615  
поверховість - 9  



 

 

 Дитячий садок га - 0.45  
м2 заг.площі - 1230  
кількість місць - 150  

 Магазини продовольчих 
товарів  

м2 заг.площі - 732  
м2 торгового залу - 513  
кількість працюючих - 77  

 Магазини непродовольчих 
товарів 

м2 заг.площі - 1714  
м2 торгового залу - 1200  
кількість працюючих - 180  

 Аптеки м2 заг.площі - 129  
кількість працюючих - 10  

 Підприємства побутового 
обслуговування населення 

м2 заг.площі -   
кількість робочих місць - 19  

 Заклади громадського 
харчування  

м2 заг.площі -   
кількість посадкових 
місць 

- 155  

 Філії відділення банків м2 заг.площі  72  
 Підземні паркінги кількість м/м  1156  

 
 
Квартал 8  

№ 
по 
ГП 

Найменування об’єктів Необхідні показники для розрахунку 

 Житлова забудова 
(багатоквартирна) 

 Існуючий 
стан 

Етап 3-7 
років 

Етап 15-
20 років 

га  3.83  
м2 заг.площі - 65594  
м2 квартир - 49196  
кількість чолов. - 1972  
кільк.квартир - 740  
поверховість - 4-8  

 Дитячий садок з 
початковою школою 

га - 1.73  
м2 заг.площі - 3910  
кількість місць - 550  

 Магазини продовольчих 
товарів  

м2 заг.площі - 371  
м2 торгового залу - 260  
кількість працюючих - 39  

 Магазини непродовольчих 
товарів 

м2 заг.площі - 870  
м2 торгового залу - 609  
кількість працюючих - 91  

 Поліклініки та 
амбулаторії, кабінети 
сімейного лікаря 

м2 заг.площі -   
кількість працюючих -   
кількість відвідувань у 
зміну 

- 47  

 Підприємства побутового 
обслуговування населення 

м2 заг.площі    
кількість робочих місць - 10  

 Заклади громадського 
харчування  

м2 заг.площі -   
кількість посадкових 
місць 

- 79  

 Філії відділення банків м2 заг.площі  72  



 

 

 
Квартал 9 

№ 
по 
ГП 

Найменування об’єктів Необхідні показники для розрахунку 

 Житлова забудова 
(багатоквартирна) 

 Існуючий 
стан 

Етап 3-7 
років 

Етап 
15-20 
років 

га 1.23 7.67  
м2 заг.площі 7298 238827  

м2 квартир 6040 151903  

кількість чолов. 305 5167  

кільк.квартир 145 2749  

поверховість 5 9-16  

  Житлова забудова 
(садибна) 

га 1.09 1.09  
м2 заг.площі 478 478  
м2 квартир 450 450  
кількість чолов. 20 20  
кільк. квартир 10 10  
поверховість 1 1  

 Магазини продовольчих 
товарів  

м2 заг.площі - 894  
м2 торгового залу - 626  
кількість працюючих - 93  

 Магазини непродовольчих 
товарів 

м2 заг.площі - 2094  
м2 торгового залу - 1466  
кількість працюючих - 219  

 Поліклініки та 
амбулаторії, кабінети 
сімейного лікаря 

м2 заг.площі -   
кількість працюючих -   
кількість відвідувань у 
зміну 

- 114  

 Аптеки м2 заг.площі - 170  
кількість працюючих  14  

 Підприємства побутового 
обслуговування населення 

м2 заг.площі -   
кількість робочих місць - 24  

 Заклади громадського 
харчування  

м2 заг.площі -   
кількість посадкових 
місць 

- 190  

 Філії відділення банків м2 заг.площі  72  
 Багатоповерхові гаражі 

(паркінги) 
га - 0.48  
м2 заг.площі - 13775  
кільк. маш.місць - 299  
поверховість - 5  

 Підземні паркінги кількість м/м  1350  
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Квартал 10 
№ 
по 
ГП 

Найменування об’єктів Необхідні показники для розрахунку 

 Житлова забудова 
(багатоквартирна) 

 Існуючий 
стан 

Етап 3-7 
років 

Етап 
15-20 
років 

га - 9.88  
м2 заг.площі - 119221  
м2 квартир - 83455  
кількість чолов. - 2781 

 
 

кільк.квартир - 1412  
поверховість - 4-9  

 Житлова забудова 
(садибна) 

га 2.34 3.5  
м2 заг.площі 4496 7044  
м2 квартир    
кількість чолов. 46 66  
кільк.ділянок 16 23  
поверховість 2 2  

 Житлова забудова 
(блокована) 

га 4.5 4.5  
м2 заг.площі 12537 12537  
м2 квартир    
кількість чолов. 135 135  
кільк.будинків 45 45  
поверховість 2 2  

 Дитячий садок га - 0.42  
  м2 заг.площі - 1230  
  кількість місць - 150  
 Дитячий садок з 

початковою школою 
(реконструкція) 
 

га  1.67  
м2 заг.площі  3657  
кількість місць  550(200-

ДДУ; 
350- 
школа) 

 

 Магазини продовольчих 
товарів  

м2 заг.площі - 410  
м2 торгового залу - 287  
кількість працюючих - 43  

 Магазини непродовольчих 
товарів 

м2 заг.площі - 960  
м2 торгового залу - 672  
кількість працюючих - 100  

 Поліклініки та 
амбулаторії, кабінети 
сімейного лікаря 

м2 заг.площі -   
кількість працюючих -   
кількість відвідувань у 
зміну 

- 52  

 Аптеки м2 заг.площі - 78  
кількість працюючих - 6  

 Підприємства побутового 
обслуговування населення 

м2 заг.площі    
кількість робочих місць - 11  

 Заклади громадського 
харчування  

м2 заг.площі -   
кількість посадкових - 87  



 

 

місць 
 Філії відділення банків м2 заг.площі  72  
 Офісні приміщення 

(офісний комплекс) 
га 2.34 2.34  
м2 заг.площі 13464 13464  
кількість працюючих 1346 1346  

 Підземні паркінги кількість м/м  820  
 
 
Квартал 11 

№ 
по 
ГП 

Найменування об’єктів Необхідні показники для розрахунку 

 Житлова забудова 
(багатоквартирна) 

 Існуючий 
стан 

Етап 3-7 
років 

Етап 
15-20 
років 

га  7.32  
м2 заг.площі - 62913  

м2 квартир - 47185  

кількість чолов. - 1572  

кільк.квартир - 729  

поверховість - 4-9  
 Житлова забудова 

(садибна) 
га 6.87 6.87  
м2 заг.площі 21656 21656  
м2 квартир  -  
кількість чолов. 134 134  
кільк.ділянок 47 47  
поверховість 1-3 1-3  

 Центр обслуговування 
мікрорайонного значення 

га - 0.55  
м2 заг.площі - 1940  
м2 торгового залу - 1370  
кількість працюючих - 206  

 Магазини продовольчих 
товарів  

м2 заг.площі - 338  
м2 торгового залу - 234  
кількість працюючих - 35  

 Магазини непродовольчих 
товарів 

м2 заг.площі - 782  
м2 торгового залу - 548  
кількість працюючих - 82  

 Поліклініки та 
амбулаторії, кабінети 
сімейного лікаря 

м2 заг.площі -   
кількість працюючих -   
кількість відвідувань у 
зміну 

- 43  

 Аптеки м2 заг.площі - 64  
кількість працюючих - 5  

 Підприємства побутового 
обслуговування населення 

м2 заг.площі    
кількість робочих місць - 9  

 Заклади громадського 
харчування  

м2 заг.площі -   
кількість посадкових 
місць 

- 71  

 Відділення зв’язку м2 заг.площі  289  
 Філії відділення банків м2 заг.площі  72  
 Багатоповерхові гаражі га - 0.45  



 

 

(паркінги) м2 заг.площі - 10680  
кільк. маш.місць - 267  
поверховість - 5  

 Підземні паркінги кількість м/м  470  
 
 
Квартал 12 

№ 
по 
ГП 

Найменування об’єктів Необхідні показники для розрахунку 

 Житлова забудова 
(багатоквартирна) 

 Існуючий 
стан 

Етап 3-7 
років 

Етап 
15-20 
років 

га 1.28 8.34  
м2 заг.площі 1194 113196  
м2 квартир 1106 85108  
кількість чолов. 95 2895  
кільк.квартир 30 1514  
поверховість 1 9  

 Житлова забудова 
(садибна) 

га 3.16 3.16  
м2 заг.площі - 8896  
м2 квартир -   
кількість чолов.  91  
кільк. ділянок 32 32  
поверховість - 2  

 Магазини продовольчих 
товарів  

м2 заг.площі - 630  
м2 торгового залу - 441  
кількість працюючих - 66  

 Магазини непродовольчих 
товарів 

м2 заг.площі - 1475  
м2 торгового залу - 1033  
кількість працюючих - 154  

 Підприємства побутового 
обслуговування населення 

м2 заг.площі -   
кількість робочих місць - 17  

 Заклади громадського 
харчування  

м2заг.площі -   
кількість посадкових 
місць 

- 134  

 Приміщення для 
культурно-масової роботи 
з населенням 

м2 заг.площі  651  

 Філії відділення банків м2 заг.площі  72  
 Підземні паркінги кількість м/м  735  

 
Разом по кварталам 

№ 
по 
ГП 

Найменування об’єктів Необхідні показники для розрахунку 

 Житлова забудова 
(багатоквартирна) 

 Існуючи
й стан 

Етап 3-7 
років 

Етап 
15-20 
років 

га 10.66 81.77  
м2 заг.площі 96280 1696142  



 

 

м2 квартир 70184 1167477  
кількість чолов. 3776 40679  
кільк.квартир 1585 20636  
поверховість 1-9 1-25  

 Житлова забудова 
(садибна) 

Га  18.01 19.17  
м2 заг.площі 34120 45564  
м2 квартир    
кількість чолов. 402 513  
кільк. ділянок 176 183  
поверховість 1-3 1-3  

 Житлова забудова 
(блокована) 

га 4.5 4.5  

  м2 заг.площі 12537 12537  
  м2 квартир    
  кількість чолов. 135 135  
  кільк.будинків 45 45  
  поверховість 2 2  
 Шкільне містечко га 2.6 6.35  

м2 заг.площі 4912 24640  
кількість місць 880 3265  

 Ліцей га  1.71  
м2 заг.площі  9096  
кількість місць  750  

 Дитячі садки га  2.51  
м2 заг.площі  9299  
кількість місць  825  

 Дитячі садки з початковою 
школою 

га  3.4  
м2 заг.площі  7567  
кількість місць  1100 (700-

школа; 
400-ДДУ) 

 

 Центр обслуговування 
мікрорайонного значення 

га  2.35  
м2 заг.площі  25775  
кількість працюючих  3779  

 Магазини продовольчих 
товарів  

м2 заг.площі  7253  
м2 торгового залу  5189  
кількість працюючих  774  

 Магазини непродовольчих 
товарів 

м2 заг.площі  17350  
м2 торгового залу  12148  
кількість працюючих  1726  

 Поліклініки та 
амбулаторії, кабінети 
сімейного лікаря 

м2 заг.площі    
кількість працюючих    
кількість відвідувань у 
зміну 

 603  

 Аптеки м2 заг.площі  1279  
кількість працюючих  121  

 Приміщення для 
фізкультурно-оздоровчих 
занять 
(на території шкільного 
містечка) 

м2 заг.площі  301  



 

 

 Підприємства побутового 
обслуговування населення 

м2 заг.площі    
кількість робочих місць  197  

 Заклади громадського 
харчування  

м2 заг.площі    
кількість посадкових 
місць 

 1573  

 Приміщення для 
культурно-масової роботи 
з населенням 

м2заг.площі  1953  

 Філії відділення банків м2заг.площі  864  
об’єктів  9  

 Офісні приміщення га 2.34 2.34  
м2 заг.площі 13464 15221  

  кількість працюючих 1346 1521  
 Багатоповерхові гаражі 

(паркінги) 
га  3.44  
м2 заг.площі  134216  
кільк. маш.місць  3708  
поверховість  5-9  

 Підземні паркінги кількість м/м  6430  
 Пожежне депо га  1.0  

м2 заг.площі  2990  
кільк. пожежних 
автомашин 

 6  

 
Таблиця 3.2.1 

Техніко-економічні показники проектного житлового фонду та об’єктів 
обслуговування  по земельним ділянкам * 

ДІЛЯНКА 1 
  

Найменування об’єктів 
 
Одиниця виміру 

Етап 3-7 років 

 Житлова забудова 
(багатоквартирна) 

га 4.65 
м2 заг.площі 192651 
м2 квартир 134856 
кількість чолов. 4495 
кільк.квартир 2100 
поверховість 25 

 Дитячі садки га 0.44 
м2 заг.площі 1843 
кількість місць 150 

 Центр обслуговування 
мікрорайонного значення 

га 0.41 
м2 заг.площі 4697 
кількість працюючих 703 

 Магазини продовольчих 
товарів  

м2 заг.площі 847 
м2 торгового залу 593 
кількість працюючих 88 

 Магазини непродовольчих 
товарів 

м2 заг.площі 1984 
м2 торгового залу 1389 
кількість працюючих 208 



 

 

 Поліклініки та амбулаторії, 
кабінети сімейного лікаря 

кількість відвідувань у 
зміну 

108 

 Аптеки м2 заг.площі 152 
кількість працюючих 12 

 Підприємства побутового 
обслуговування населення 

кількість робочих 
місць 

22 

 Заклади громадського 
харчування  

кількість посадкових 
місць 

180 

 Приміщення для культурно-
масової роботи з населенням 

м2 заг.площі 651 

 Відділення зв’язку м2 заг.площі 289 
 Філії відділення банків м2 заг.площі 72 

 
 
ДІЛЯНКА 2 

№ 
по 
ГП 

Найменування об’єктів Показники 

 Житлова забудова 
(багатоквартирна) 

Одиниця виміру Етап 3-7 років 
га 3.36 
м2 заг.площі 169701 
м2 квартир 118791 
кількість чолов. 3959 
кільк.квартир 1892 
поверховість 25 

 Дитячі садки га 0.4 
м2 заг.площі 1600 
кількість місць 150 

 Центр обслуговування 
мікрорайонного значення 

га 0.60 
м2 заг.площі 4528 
кількість працюючих 680 

 Магазини продовольчих 
товарів  

м2 заг.площі 747 
м2 торгового залу 523 
кількість працюючих 78 

 Магазини непродовольчих 
товарів 

м2 заг.площі 1747 
м2 торгового залу 1223 
кількість працюючих 183 

 Поліклініки та амбулаторії, 
кабінети сімейного лікаря 

кількість відвідувань у 
зміну 

95 
 

 Аптеки м2 заг.площі 132 
кількість працюючих 11 

 Підприємства побутового 
обслуговування населення 

кількість робочих 
місць 

20 



 

 

 Заклади громадського 
харчування  

кількість посадкових 
місць 

158 

 Філії відділення банків м2 заг.площі 72 
 Офісні приміщення м2 заг.площі 1757 

кількість працюючих 175 
 
 
ДІЛЯНКА 3 

№ 
по 
ГП 

Найменування об’єктів Показники 

 Житлова забудова 
(багатоквартирна) 

 Етап 3-7 років 
га 9.2 
м2 заг.площі 187868 
м2 квартир 140900 
кількість чолов. 4696 
кільк.квартир 2244 
поверховість 9 

 Дитячі садки га 2x0.27 
м2 заг.площі 2x1228 
кількість місць 2x100 

 Центр обслуговування 
мікрорайонного значення 

га 0.48 
м2 заг.площі 10698 
кількість працюючих 1604 

 Магазини продовольчих 
товарів  

м2 заг.площі 962 
м2 торгового залу 674 
кількість працюючих 101 

 Магазини непродовольчих 
товарів 

м2 заг.площі 2252 
м2 торгового залу 1577 
кількість працюючих 236 

 Поліклініки та амбулаторії, 
кабінети сімейного лікаря 

м2 заг.площі  
кількість працюючих  
кількість відвідувань у 
зміну 

122 

 Аптеки м2 заг.площі 173 
кількість працюючих 14 

 Підприємства побутового 
обслуговування населення 

м2 заг.площі  
кількість робочих 
місць 

26 

 Заклади громадського 
харчування  

м2 заг.площі  
кількість посадкових 
місць 

204 

 Приміщення для культурно-
масової роботи з населенням 

м2 заг.площі 651 



 

 

 Відділення зв’язку м2 заг.площі 289 
 Філії відділення банків м2 заг.площі 72 

 
 
 ДІЛЯНКА 4 

№ 
по 
ГП 

Найменування об’єктів Показники 

 Житлова забудова 
(багатоквартирна) 

 Етап 3-7 років 
га 1.78 
м2 заг.площі 41536 
м2 квартир 26 167 
кількість чолов. 872 
кільк.квартир 467 
поверховість 9-16 

 Магазини продовольчих 
товарів  

м2 заг.площі 152 
м2 торгового залу 106 
кількість працюючих 16 

 Магазини непродовольчих 
товарів 

м2 заг.площі 357 
м2 торгового залу 250 
кількість працюючих 37 

 Аптеки м2 заг.площі 26 
кількість працюючих 2 

 Підприємства побутового 
обслуговування населення 

кількість робочих 
місць 

4 

 Заклади громадського 
харчування  

кількість посадкових 
місць 

32 

 Приміщення для культурно-
масової роботи з населенням 

м2 заг.площі 117 

 Філії відділення банків м2 заг.площі 12 
 Приміщення для 

фізкультурно-оздоровчих 
занять у житловому кварталі 
(мікрорайоні) 

м2 заг.площі 56 

 Підземні паркінги Кількість м/м 376 
 



 

 

ДІЛЯНКА 4.1 
№ 
по 
ГП 

Найменування об’єктів Показники 

 Житлова забудова 
(багатоквартирна) 

 Етап 3-7 років 
га 0.39 
м2 заг.площі 18000 
м2 квартир 13141 
кількість чолов. 438 
кільк.квартир 231 
поверховість 16 

 Магазини продовольчих 
товарів  

м2 заг.площі 54 
м2 торгового залу 38 
кількість працюючих 6 

 Магазини непродовольчих 
товарів 

м2 заг.площі 128 
м2 торгового залу 90 
кількість працюючих 14 

 Аптеки м2 заг.площі 26 
кількість працюючих 2 

 Підприємства побутового 
обслуговування населення 

кількість робочих 
місць 

4 

 Заклади громадського 
харчування  

кількість посадкових 
місць 

32 

 Приміщення для культурно-
масової роботи з населенням 

м2 заг.площі 42 

 Філії відділення банків м2 заг.площі 12 
 Приміщення для 

фізкультурно-оздоровчих 
занять у житловому кварталі 
(мікрорайоні) 

м2 заг.площі 56 

 Підземні паркінги Кількість м/м 120 
 
 
ДІЛЯНКА 5 

№ 
по 
ГП 

Найменування об’єктів Показники 

 Житлова забудова 
(багатоквартирна) 

 Етап 3-7 років 
га 1.04 



 

 

м2 заг.площі 34967 

м2 квартир 23909 
кількість чолов. 796 
кільк.квартир 426 
поверховість 9-16 

 Магазини продовольчих 
товарів  

м2 заг.площі 170 
м2 торгового залу 119 
кількість працюючих 17 

 Магазини непродовольчих 
товарів 

м2 заг.площі 397 
м2 торгового залу 278 
кількість працюючих 41 

 Поліклініки та амбулаторії, 
кабінети сімейного лікаря 

кількість відвідувань у 
зміну 

22 

 Аптеки м2 заг.площі 150 
кількість працюючих 30 

 Підприємства побутового 
обслуговування населення 

кількість робочих 
місць 

5 

 Заклади громадського 
харчування  

кількість посадкових 
місць 

36 

 Філії відділення банків м2 заг.площі 72 
 Підземні паркінги Кількість м/м 270 

 
ДІЛЯНКА 6 

№ 
по 
ГП 

Найменування об’єктів Показники 

 Житлова забудова 
(багатоквартирна) 

 Етап 3-7 років 
га 5.34 
м2 заг.площі 64109 
м2 квартир 48554 
кількість чолов. 1619 
кільк.квартир 822 
поверховість 9 

 Магазини продовольчих 
товарів  

м2 заг.площі 465 
м2 торгового залу 326 
кількість працюючих 49 

 Магазини непродовольчих 
товарів 

м2 заг.площі 1091 
м2 торгового залу 764 
кількість працюючих 114 



 

 

 Аптеки м2 заг.площі 82 
кількість працюючих 7 

 Підприємства побутового 
обслуговування населення 

кількість робочих 
місць 

12 

 Заклади громадського 
харчування  

кількість посадкових 
місць 

99 

 Філії відділення банків м2 заг.площі 72 
 Підземні паркінги Кількість м/м 580 

 
ДІЛЯНКА 7 

№ 
по 
ГП 

Найменування об’єктів Показники 

 Житлова забудова 
(багатоквартирна) 

 Етап 3-7 років 
га 10.82 
м2 заг.площі 290547 
м2 квартир 181274 
кількість чолов. 6041 
кільк.квартир 3247 
поверховість 9-16 

 Дитячий садок га 0.45 
м2 заг.площі 1230 
кількість місць 150 

 Дитячий садок з початковою 
школою 

га 1.73 
м2 заг.площі 3910 
кількість місць 550 

 Ліцей га 1.71 
м2 заг.площі 9096 
кількість місць 750 

 Магазини продовольчих 
товарів  

м2 заг.площі 1373 
м2 торгового залу 962 
кількість працюючих 143 

 Магазини непродовольчих 
товарів 

м2 заг.площі 3213 
м2 торгового залу 2249 
кількість працюючих 337 

 Аптеки м2 заг.площі 226 
кількість працюючих 18 



 

 

 Підприємства побутового 
обслуговування населення 

кількість робочих 
місць 

33 

 Заклади громадського 
харчування  

кількість посадкових 
місць 

271 

 Філії відділення банків м2 заг.площі 120 
 Підземні паркінги Кількість м/м 1710 

 
 
ДІЛЯНКА 8 

№ 
по 
ГП 

Найменування об’єктів Показники 

 Житлова забудова 
(багатоквартирна) 

 Етап 3-7 років 
га 3.83 
м2 заг.площі 65594 
м2 квартир 49196 
кількість чолов. 1972 
кільк.квартир 740 
поверховість 4-8 

 Магазини продовольчих 
товарів  

м2 заг.площі 371 
м2 торгового залу 260 
кількість працюючих 39 

 Магазини непродовольчих 
товарів 

м2 заг.площі 870 
м2 торгового залу 609 
кількість працюючих 91 

 Поліклініки та амбулаторії, 
кабінети сімейного лікаря 

кількість відвідувань у 
зміну 

47 

 Підприємства побутового 
обслуговування населення 

кількість робочих 
місць 

10 

 Заклади громадського 
харчування  

кількість посадкових 
місць 

79 

 Філії відділення банків м2 заг.площі 72 
 
 
ДІЛЯНКА 9 

№ 
по 
ГП 

Найменування об’єктів Показники 

 Житлова забудова 
(багатоквартирна) 

 Етап 3-7 років 
га 6.44 
м2 заг.площі 231 529 



 

 

м2 квартир 145863 
кількість чолов. 4862 
кільк.квартир 2604 
поверховість 9-16 

 Магазини продовольчих 
товарів  

м2 заг.площі 894 
м2 торгового залу 626 
кількість працюючих 93 

 Магазини непродовольчих 
товарів 

м2 заг.площі 2094 
м2 торгового залу 1466 
кількість працюючих 219 

 Поліклініки та амбулаторії, 
кабінети сімейного лікаря 

кількість відвідувань у 
зміну 

114 

 Аптеки м2 заг.площі 170 
кількість працюючих 14 

 Підприємства побутового 
обслуговування населення 

кількість робочих 
місць 

24 

 Заклади громадського 
харчування  

кількість посадкових 
місць 

190 

 Філії відділення банків м2 заг.площі 72 
 Підземні паркінги кількість м/м 1350 

 
ДІЛЯНКА 10 

№ 
по 
ГП 

Найменування об’єктів Показники 

 Житлова забудова 
(багатоквартирна) 

 Етап 3-7 років 
га 9.88 
м2 заг.площі 119221 
м2 квартир 83455 
кількість чолов. 2781 

 
кільк.квартир 1412 
поверховість 5-6-8-9 

 Житлова забудова 
(садибна) 

га 1.16 
м2 заг.площі 2548 

кількість чолов. 20 
кільк.ділянок 7 
поверховість 2 

 Дитячий садок га 0.42 



 

 

  м2 заг.площі 1230 
  кількість місць 150 
 Дитячий садок з початковою 

школою 
(реконструкція) 
 

га 1.67 
м2 заг.площі 3657 
кількість місць 550(200-ДДУ; 350- 

школа) 
 Магазини продовольчих 

товарів  
м2 заг.площі 410 
м2 торгового залу 287 
кількість працюючих 43 

 Магазини непродовольчих 
товарів 

м2 заг.площі 960 
м2 торгового залу 672 
кількість працюючих 100 

 Поліклініки та амбулаторії, 
кабінети сімейного лікаря 

кількість відвідувань у 
зміну 

52 

 Аптеки м2 заг.площі 78 
кількість працюючих 6 

 Підприємства побутового 
обслуговування населення 

кількість робочих 
місць 

11 

 Заклади громадського 
харчування  

кількість посадкових 
місць 

87 

 Філії відділення банків м2 заг.площі 72 
 Підземні паркінги кількість м/м 820 

 
ДІЛЯНКА 11 

№ 
по 
ГП 

Найменування об’єктів Показники 

 Житлова забудова 
(багатоквартирна) 

 Етап 3-7 років 
га 7.32 
м2 заг.площі 62913 
м2 квартир 47185 
кількість чолов. 1572 
кільк.квартир 729 
поверховість 4-5-6-7-8-9 

 Центр обслуговування 
мікрорайонного значення 

га 0.55 
м2 заг.площі 1940 
м2 торгового залу 1370 
кількість працюючих 206 

 Магазини продовольчих 
товарів  

м2 заг.площі 338 
м2 торгового залу 234 
кількість працюючих 35 



 

 

 Магазини непродовольчих 
товарів 

м2 заг.площі 782 
м2 торгового залу 548 
кількість працюючих 82 

 Поліклініки та амбулаторії, 
кабінети сімейного лікаря 

кількість відвідувань у 
зміну 

43 

 Аптеки м2 заг.площі 64 
кількість працюючих 5 

 Підприємства побутового 
обслуговування населення 

кількість робочих 
місць 

9 

 Заклади громадського 
харчування  

кількість посадкових 
місць 

71 

 Відділення зв’язку м2 заг.площі 289 
 Філії відділення банків м2 заг.площі 72 
 Багатоповерхові гаражі 

(паркінги) 
га 0.45 
м2 заг.площі 10680 
кільк. маш.місць 267 
поверховість 5 

 Підземні паркінги кількість м/м 470 
 
 
ДІЛЯНКА 12 

№ 
по 
ГП 

Найменування об’єктів Показники 

 Житлова забудова 
(багатоквартирна) 

 Етап 3-7 років 
га 4.56 
м2 заг.площі 76232 
м2 квартир 57113 
кількість чолов. 1905 
кільк.квартир 1010 
поверховість 9 

 Магазини продовольчих 
товарів  

м2 заг.площі 430 
м2 торгового залу 301 
кількість працюючих 45 

 Магазини непродовольчих 
товарів 

м2 заг.площі 1006 
м2 торгового залу 705 
кількість працюючих   

106 



 

 

 Підприємства побутового 
обслуговування населення 

кількість робочих 
місць 

 11 

 Заклади громадського 
харчування  

кількість посадкових 
місць 

91 

 Приміщення для культурно-
масової роботи з населенням 

м2 заг.площі 445 

 Філії відділення банків м2 заг.площі 72 
 Підземні паркінги кількість м/м 510 

 
ДІЛЯНКА 13 

№ 
по 
ГП 

Найменування об’єктів Показники 

 Житлова забудова 
(багатоквартирна) 

 Етап 3-7 років 
га 1.58 
м2 заг.площі 19919 
м2 квартир 15056 
кількість чолов. 502 
кільк.квартир 266 
поверховість 6-7 

 Магазини продовольчих 
товарів  

м2 заг.площі 132 
м2 торгового залу 92 
кількість працюючих 14 

 Магазини непродовольчих 
товарів 

м2 заг.площі 309 
м2 торгового залу 216 
кількість працюючих 32 

 Підприємства побутового 
обслуговування населення 

кількість робочих 
місць 

4 

 Заклади громадського 
харчування  

кількість посадкових 
місць 

28 

 Приміщення для культурно-
масової роботи з населенням 

м2 заг.площі 136 

 Підземні паркінги кількість м/м 140 
 



 

 

ДІЛЯНКА 14 
№ 
по 
ГП 

Найменування об’єктів Показники 

 Житлова забудова 
(багатоквартирна) 

 Етап 3-7 років 
га 0.92 
м2 заг.площі 15851 
м2 квартир 11840 
кількість чолов. 393 
кільк.квартир 208 
поверховість 9 

 Магазини продовольчих 
товарів  

м2 заг.площі 68 
м2 торгового залу 48 
кількість працюючих 7 

 Магазини непродовольчих 
товарів 

м2 заг.площі 160 
м2 торгового залу 112 
кількість працюючих 16 

 Підприємства побутового 
обслуговування населення 

кількість робочих 
місць 

2 

 Заклади громадського 
харчування  

кількість посадкових 
місць 

15 

 Приміщення для культурно-
масової роботи з населенням

м2 заг.площі 70 

 Підземні паркінги кількість м/м 85 
*- див Додаток до Таблиці 3.2.1 

 

 

 

Прибудинкові території 

 Значної уваги при розробці ДПТ приділено благоустрою територій 

житлової забудови із розрахунку населення 41,3 тис.осіб, у тому числі 

існуюче – 4313 осіб. 

 Територія житлової забудови (дворові простори), крім озеленення, 

повинна бути обладнана необхідними елементами благоустрою – дитячими 

ігровими майданчиками, майданчиками для відпочинку дорослого населення, 

для занять фізкультурою, для господарський цілей, для вигулювання собак, 

для тимчасового зберігання автомобілів. 



 

 

 Проектне функціональне використання та питомі розміри елементів 

житлової території в частині влаштування майданчиків та озеленення 

території для населення житлових будинків 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 3.3. 

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 вигулювання собак 0,3*** 

Для стоянки автомашин****  

Примітка: 
* Згідно з приміткою № 2 до таблиці  3.2 показник зменшено 1,0 м2/особу (при використанні у вихідні та 
вечірні години шкільного стадіону 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 вигулювання собак пропонується в межах озеленених території уздовж 
межі парку «Феофанія». 
**** 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 3.4. 

Таблиця 3.4. 

Розрахунок потреби в елементах благоустрою нової житлової забудови 
 

№ 
п/п 

Елементи благоустрою 
Одиниця 
виміру 

 

Етап від 
3 років до 7 

років 

Етап від 
15 років до 20 

років 

1 2 3 5 6 

1 Ігрові для дітей дошкільного й м2 25900 25900 



 

 

№ 
п/п 

Елементи благоустрою 
Одиниця 
виміру 

 

Етап від 
3 років до 7 

років 

Етап від 
15 років до 20 

років 

1 2 3 5 6 

молодшого шкільного віку 

2 Для відпочинку дорослого населення м2 3700 3700 

3 Для занять фізкультурою м2 37000 37000 

4 Для господарських цілей м2 11100 11100 

 Разом 
м2 77700 77700 

га 7.8 7.8 

 

Місця прикладання праці 

 В структурі місць прикладання праці у межах проектної території  

переважаючими видами економічної діяльності є: професійна, наукова та 

технічна діяльність, у яких задіяні 8,15% працюючих, інформаційна, 

адміністративно-фінансова та телекомунікації, а також інші види економічної 

діяльності ( 30 %). 

 Нижчими показниками кількості зайнятих характеризуються спорт, 

розваги та відпочинок, допоміжного обслуговування, а також державне 

управління й оборона; обов’язкове соціальне страхування.  

Найбільша кількість працюючих осіб зосереджена в кварталі ІІ та ІV, який 

характеризується найвищим рівнем місць прикладання праці.  

Існуюча структура місць прикладання праці за видами економічної 

діяльності в межах проекту наведена в таблиці 3.5. 

Таблиця 3.5. 

Структура місць прикладання праці 

№ в 
експ
ліка
ції 

Код 
ділянки 

Назва підприємства Вид 
економічної 
діяльності 

Кількість 
працівникі 
Існуюча/пер
спективна 

1     
 
2 

79:103:005 
79:103:011 

Публічне Акціонерне 
Товариство 
«МИРОНІВСЬКИЙ 

адміністрати
вна 

500 



 

 

ХЛІБОПРОДУКТ» 
3 79:122:002 Інститут ботаніки 

ім.М.Г.Холодного 
Національної академії наук 
України, база 

Професійна, 
наукова та 
технічна 
діяльність 

10 

4 79:122:005 Інститут фізіології рослин та 
генетики НАН України 

Професійна, 
наукова та 
технічна 
діяльність 

400 

5 79:122:011 Інститут мікробіології і 
вірусології ім.. 
Д.К.Заболотного 

Професійна, 
наукова та 
технічна 
діяльність 

341 /400 

6 79:122:027 
79:122:028 

Інститут молекулярної біології 
і генетики НАН України 

наукова 
діяльність, 
пізнавальна 

433/500 

 
7 

 
79:122:050 

 ДЗО СЗШІ №7 для дітей з 
важкими вадами мови 
Голосіївська районна у 
м.Києві 

 113 

8 79:122:088 Інститут клітинної біології та 
генетичної інженерії 
Національної академії наук 
України 

Професійна, 
наукова та 
технічна 
діяльність 

116 

9 79:130:002 
79:130:016 
 

Інститут теоретичної фізики 
ім.М.М.Боголюбова 
Національної академії наук 
України (база) 

 10 

11 79:475:009 
79:475:044 
 

Державне підприємство 
Всеукраїнський державний 
науково-виробничий центр 
стандартизації, метрології, 
сертифікації та захисту прав 
споживачів 

Професійна 
та технічна 
діяльність 

923/798 

10 79:475:010 Інститут агроекології та 
біотехнології Української 
академії аграрних наук 

Науково-
дослідна 
діяльність 

160 

 79:475:013 Дитячі ясла-садок №510 
НАНУ 

виховна 50 

12 79:476:013 
 

Інститут геологічних наук 
Національної академії наук 

Професійна, 
наукова та 
технічна 
діяльність 

 

13 79:476:206 
 

Інститут зоології ім. І. І. 
Шмальгаузена НАН України 

Науково-
експеремент
альна база 

30/50 

14  
79:110:001 
79:110:018 
 

Підприємство "Динамо-алюр" 
Київської міської організації 
фізкультурно-спортивного 
товариства "Динамо" України  

спорт, 
розваги та 
відпочинок 

50 

15 79:110:002 Національний виставковий Господарськ 30 



 

 

79:392:010 
 

центр (господарська зона) а зона 

16 79:110:003 Київська міська дитячо-
юнацька спортивно - технічна 
школа с автомотоспорту ТСО 
України 
 

спорт, 
розваги та 
відпочинок 

 

17 79:110:005 РЕЛЕ-ПЕТРОЛІУМ, ФІРМА, 
ТОВ 
 

АЗС 8 

18 79:110:013 ННЦ «Інститут бджільництва 
ім. П.І. Прокоповича» 

Професійна, 
наукова та 
технічна 
діяльність 

40 

Всього   3214/3193 
 

Всього кількість робочих місць на територіях існуючих установ  - 3193. 

Загальна кількість робочих місць — 8811. 

4. 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 41,3 тис. осіб та 
наведено в таблиці 4.1. 
 

Розрахунок необхідної кількості пожежних машин 

Таблиця 4.1 

Найменування 
Нормативна величина з 
розрахунку на 1000 осіб, не 

Необхідно для 
населення в межах 



 

 

менше (пожежних автомобілів) ДПТ 

Пожежні депо для 
обслуговування населення 
(перспективне населення  

тис. осіб) 

1 на 20 тис. осіб 3 

 

 В зв’язку з тим, що радіус обслуговування існуючого ПДПЧ 35 
(вул..Касіяна,7) перевищує нормативний - 3 км, рішеннями ДПТ 
передбачається  будівництво пожежного депо на 6 постів  в районі вул. 
Метрологічна. 
 Щодо протипожежних розривів, відповідно до п.5 Додатку 3.1 ДБН 360 
– 92**, відстані від межі забудови міських поселень до лісових масивів 
повинні бути не менше 50 м. 
 Територія перспективної житлової багатоквартирної забудови межує з 
НПП «Голосіївський», до якого протипожежні вимоги витримані. 
Протипожежний розрив до парку-пам’ятки «Феофанія» не регламентується. 
 В  межах ДПТ квартали 5 та 10 межують з лісовим масивом Боярського 
лісництва, яке знаходиться за межею забудови міського поселення (в 
приміській зоні), тому відповідно до п. 5 додатку 3.1 ДБН 360-92** 
визначено необхідність забезпечення відстаней від меж забудови міських 
поселень до лісових масивів не менше 50 м, що проектами забудови не 
забезпечується.  
 Для забезпечення пожежної безпеки передбачається застосування 
комплексу компенсаційних протипожежних заходів (таблиця 4.2) в межах 
зазначених кварталів, а саме:  

Таблиця 4.2 
Компенсаційні протипожежні заходи 

  
№ Нормативні вимоги Відхилення від норм Компенсаційні заходи Примітк

и 
1 Норма ДБН - 360-92**  

п. 5 додатку 3.1 : 
«Відстань від меж 
забудови міських 
поселень до лісових  
масивів повинна бути 
не менше 50 м, а від 
забудови  сільських 
поселень і ділянок 
садівницьких 
товариств-20, 50, 100 
м – відповідно до 
дерев листяного, 
мішаного і хвойного 
лісу». 
 

В  межах ДПТ квартали 
5 та 10 межують з 
лісовим масивом 
Боярського лісництва, 
яке знаходиться за 
межею забудови 
міського поселення (в 
приміській зоні), тому 
відповідно до п. 5 
додатку 3.1 ДБН 360-
92** визначено 
необхідність 
забезпечення відстаней 
від меж забудови 
міських поселень до 
лісових масивів не 
менше 50 м, що не 
дотримано 

1) Передбачається 
будівництво пожежного 
депо на 6 постів  в районі 
вул. Метрологічна 
(квартал 5); 
2) Організація 
пожежостійкого узлісся – 
смуги листяних 
деревостанів шириною 
150 м; 
3) Організація 
протипожежного бар’єру у 
вигляді автомобільних 
проїздів та асфальтованих 
автостоянок;  
4) Будівництво 
протипожежної стіни, 
вздовж частини ділянки 

 



 

 

перспективної житлової 
забудови, заввишки 5м; 
5) Влаштування на 
проектних водопровідних 
мережах пожежних 
гідрантів для забезпечення 
пожежогасіння, згідно 
п.12.16 ДБН В.2.5:2013 (в 
тому числі проектна 
мережа Ø 300 мм по вул. 
Метрологічна) 

 
Листом Державної служби України з надзвичайних ситуацій від 

24.05.2016 № 26-7216/216, щодо обґрунтування відхилення від установлених 
норм, було погоджено запропоновані компенсуючи протипожежні заходи. 

На засіданні секції Житлового будівництва, промислової та інженерно-
транспортної забудови, будівельних матеріалів і виробів Науково-технічної 
ради Мінрегіону України від 20 травня 2016р також було погоджено 
компенсуючі протипожежні заходи, про що листом Мінрегіону України від 
24.05.2016 № 7/17-6095 надано Витяг з протоколу №15. 

В зв’язку з тим, що проектний багатоповерховий паркінг (№ 43 по 
експлікації) знаходиться на відстані 25 м від межі НПП «Голосіївський»,  
необхідно на подальших стадіях проектування погодження Державної 
служби України з надзвичайних ситуацій з метою узгодження 
протипожежних компенсаційних заходів в проектних рішеннях. 
 Об’єм води на пожежогасіння визначено згідно ДБН В.2.5-74:2013 
табл.3,4 виходячи з розрахунку гасіння двох одночасних пожеж при витратах 
води на зовнішнє пожежогасіння 35 л/с, внутрішнє пожежогасіння 10л/с. 
Термін пожежогасіння – 3 години. 
Qпож. = [2х(35+15)+28,8] х 3,6х3 = 1391,1 м3/добу = 463,7 м3/год. = 128,8 л/с. 
Автоматичне водяне пожежогасіння приміщень, які його потребують, 
належить вирішувати від локальних споруд (резервуари, насосна) з 
поповненням резервуарів від мережі міського водопроводу в години 
мінімального водоспоживання, у будівлях, що безпосередньо прилягають до 
водопровідної мережі Ø400 мм  і більше - можливо вирішувати окремими 
вводами від зазначених мереж. Об’єм води на пожежогасіння становить 28,8 
л/с. 

 
5. КОМПЛЕКСНИЙ БЛАГОУСТРІЙ ТА ОЗЕЛЕНЕННЯ ТЕРИТОРІЇ. 

 На даний час зелені насадження загального користування в межах 
території проектування відсутні. 

 На території установ, науково-дослідних інститутів,  що знаходяться в 
межах ДПТ, відповідно до їх генеральних планів виконано озеленення та  
благоустрій.   



 

 

 Вздовж території парку - пам’ятки передбачено рекреаційну зону 
(охоронну зону), крім того проектується система бульварів і скверів та 
паркова зона.  

 Вздовж існуючих вулиць виявлені смугові захисні та декоративні 
насадження дерев, які зберігаються. Цей вид насаджень групи спеціального 
призначення – суттєва перепона розповсюдженню забруднюючих повітря 
речовин від згорання автомобільного палива внаслідок інтенсивного розвитку 
цього виду транспорту і скупчення його на території міської забудови. 
Повітроочисна функція вуличних насаджень в місті недостатньо 
використовується як в конструкціях цих насаджень, так і в асортименті 
висаджуваних дерев і кущів. 

 Розбудова житлових кварталів вимагатиме проектування як внутрішньо 
квартального озеленення (обмеженого користування) так і достатньої 
кількості зелених насаджень загального користування (скверів, бульварів) для 
забезпечення санітарно-гігієнічного благополуччя населення та належних 
умов відпочинку.  

 Згідно діючих нормативів (ДБН 360-92**), озеленення житлових 
районів має складати не менше 40 %, або 6 м2/особу. Виходячи з 
перспективної кількості населення житлових кварталів, що проектується – 
41,3 осіб, площа озеленених територій має складати 24,7 га.  

 В якості основної композиційного центру системи зелених насаджень 
займає територія парку-пам’ятки «Феофанія»., а також система бульварів і 
скверів, що формуються в напрямку до вхідних груп парку, основних об'єктів 
тяжіння – зупинок пасажирського транспорту, дитячих дошкільних закладів, 
ТЦ, спортивного комплексу, місць прикладання праці. Озеленені території 
запроектовані як єдина безперервна система, що включає внутрішньо-
квартальні (дворові) простори, озеленені пішохідні еспланади та озеленені 
території громадського призначення, парку-пам’ятки «Феофанія», територій 
НПП «Голосіївський».  

 Інтегруються в єдиний озеленений простір ділянки шкіл, дитячих 
дошкільних закладів. 

 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 41,3 га. Однак, в зв’язку з тим, 
що територія проектування оточена лісопарками (НПП «Голосіївський» Парк 
«Феофанія») відповідно до п.5.1 Примітка1, озеленені території загального 



 

 

користування допускається зменшувати на 20%, що складає 33,0 
задовольняється проектом частково 15,54 – 47%.  

 Однак, в зв’язку з тим, що західна межа безпосередньо прилягає до 
Державного заповідного господарства «Феофанія» НАН України, квартали 5 
та 10 межують з лісовим масивом Боярського лісництва, який відноситься до 
категорії рекреаційно-оздоровчих лісів* (ліси зелених зон навколо населених 
пунктів), полоса 100 м є територією  інтенсивного використання і потребує 
відповідного благоустрою та інженерного обладнання, як для лісопарків 
(лісопарк (буферний   парк)   -  лісовий  масив у міській або приміській смузі 
з елементами паркового благоустрою для масового відпочинку населення). 
Дана територія складає 19.0 га, що повністю забезпечує  53% (17.4 га) 
недостачі озеленених територій загального користування для мешканців.  

На засіданні секції Житлового будівництва, промислової та інженерно-
транспортної забудови, будівельних матеріалів і виробів Науково-технічної 
ради Мінрегіону України від 20 травня 2016р також було погоджено вказані 
компенсуючи заходи, про що листом Мінрегіону України від 24.05.2016 
№7/17-6095 надано Витяг з протоколу №15. 
 

Відповідно до Правил утримання зелених насаджень у населених 
пунктах України:  
 

Баланс територій основних об'єктів зеленого господарства, 
 %  

 
Елементи 
території   
        

 
Парки 

 
Сади 

 
Сквери 

Бульвари Лісопарки 

Зелені насадження    78 72 65 60 96 
Доріжки та 
майданчики   

18 25 30 38 2,5 

Споруди      4 3 5 2 1,5 
 

 
 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, парки – елементи міської 
забудови;  

 обмеженого користування – насадження на прибудинкових територіях 
житлових кварталів і громадських центрів, дитячих закладів, на 
територіях підприємств, науково-дослідних інститутів тощо; 

 спеціального призначення – насадження у санітарно-захисних зонах 
підприємств і охоронних зонах 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.). 
 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 5.1  

 

Розрахунок озеленених територій загального користування 

Найменування 

Площа 
озеленених 
територій 

відповідно до 
нормативів 
ДБН 360-92** 

м2 

Необхідно 
озеленених 

територій для 
перспективног
о населення 

(га) відповідно 
до п.5.1 

Примітка1-на 
20% зменшити

Чисельність 
населення,  
тис. осіб  

 
Існуюча 
забезпе
ченість 
в межах 
ДПТ, 
га 

Перспек
тивна в 
межах 
ДПТ, 
га 

перспективна 

Зелені насадження 
загального 
користування 
районні 

10 
41,3 
33.04 

41,3 - 
 

15,54* 
 

 
Розрахунок озеленених територій обмеженого користування 

 
Зелені насадження 
в межах, 
кварталів, що 
проектується;  

6 24,7 41,3 
 

4.5 
 

 
24,7 

Спецпризначення     8.51 
*примітка На засіданні секції Науково-технічної ради Мінрегіону України від 20 травня 2016р 
також було погоджено компенсуючі заходи, про що листом Мінрегіону України від 24.05.2016 
№7/17-6095 надано Витяг з протоколу №15. 
                                                           

*виконують   рекреаційну,   санітарно-гігієнічну   та оздоровчу функцію, використовуються для 
туризму, зайняття спортом …. та   відпочинку   населення     
  

/ ** «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). 
  



 

 

6. ТРАНСПОРТНА ІНФРАСТРУКТУРА 
  
 Розділ «Транспорт та вулично-дорожня мережа» у складі Детального 

плану території (ДПТ) району вулиць Академіка Заболотного, Академіка 

Лебедєва та Метрологічна у Голосіївському районі м. Києва розроблений ТОВ 

«Проектне бюро «Київпроект». 

У м. Києві історично склалася радіально-кільцева структура магістралей на 

правому березі р. Дніпро і прямокутна – на лівому. Основу її складають 

продовження зовнішніх автодорожніх підходів до міста, дві пів кільцеві 

магістралі на правому березі і дільниці меридіональних магістралей – на 

лівому. 

 Район забудови розташований у південно-західній частині м. Києва 

прилеглої до ділянки Великої Кільцевої дороги.  

Складність транспортної проблеми цієї частині Києва полягає в обмеженості 

зв’язків через Велику Кільцеву дорогу, яка є своєрідною межею цього району, 

що обумовлює велике завантаження одного з значних елементів вулично-

дорожньої мережі міста маневровими пасажирськими та транспортними 

потоками. 

  Ситуацію ускладнює те, що на сьогодні, внаслідок відставання 

будівництва транспортних розв’язок в різних рівнях на вузлах вулично-

дорожньої мережі міста значно відображається на роботі магістралей. 

Основу магістральної мережі району ДПТ складають вул. Академіка 

Заболотного, вул. Метрологічна, вул. Академіка Лебедєва, вул. Івана Сірка та 

вулиці, що забезпечують заїзд-виїзд до Музею народної архітектури та побуту, 

Головної астрономічної обсерваторії НАН України тощо.  

 На примиканні вул. Метрологічної до вул. Академіка Заболотного існує 

транспортна розв’язка в одному рівні з розворотами через осьову по вул. 

Академіка Заболотного для заїзду та виїзду до вул. Метрологічної та інших 

вулиць що примикають до нього. 

 Згідно діючого Генерального плану розвитку м. Києва та його 

приміської зони на період до 2020 р. та Комплексної схеми транспорту, вул. 



 

 

Академіка Заболотного являючись ділянкою Великої кільцевої дороги м. 

Києва класифікується як магістральна вулиця загальноміського значення 

безперервного руху, вул. Метрологічна – магістральна вулиця районного 

значення. Зазначена класифікація даних вулиць збережена у проекту нового 

Генерального плану м. Києва на період до 2025 р. Решта вулиць – вулиці 

місцевого значення (житлові вулиці). 

 Згідно діючих містобудівних документів та загальноміських програм 

щодо розвитку вулично-дорожньої мережі міста, в період до 2025 р. 

передбачається реконструкція вул. Академіка Заболотного з доведенням його 

геометричних параметрів у відповідність з його класифікацією, будівництвом 

місцевих проїздів і реконструкцією існуючих підземних пішохідних 

переходів, будівництво транспортної розв’язки в різних рівнях на примиканні 

вул. Метрологічної до вул. Академіка Заболотного та будівництво нового 

підземного пішохідного переходу через вул. Академіка Заболотного в районі 

будинку № 150.    

 У зв’язку з забудовою територій прилеглих до вул. Академіка 

Заболотного, вул. Метрологічної та вул. Академіка Лебедєва, у складі 

детального плану території передбачається реконструкція існуючої 

магістральної вулично-дорожньої мережі (вул. Метрологічна, вул. Академіка 

Лебедєва), будівництво нових магістральних вулиць районного значення та 

вулиць місцевого значення. Крім цього, передбачається будівництво 

транспортної розв’язки в різних рівнях (обертаючої петлі) в районі 

примикання заїзду-виїзду з території Музею народної архітектури та побуту, 

Головної астрономічної обсерваторії НАН України тощо, що дозволить 

створити сталі зв’язки району забудови, завершує формування магістралей 

районного значення району забудови та створює додаткові зв’язки району з 

магістральною мережею загальноміського значення. 

 Ширини проїзних частин нових та передбачених під реконструкцію 

магістралей прийняті: 



 

 

- вулиці загальноміського значення безперервного руху – 34.0 м 

(15.75+2.5+15.75 м); 

- вулиці районного значення (з урахуванням влаштування на зупинках 

громадського транспорту заїзних «кишень») – 15.0 м (4х3.75 м). 

 Ширина вулиць місцевого значення (житлові вулиці) прийнята 10.5 м 

(3х3.5 м) (з урахуванням стоянок легкових автомобілів вздовж проїзної 

частини вулиці).  

  Загальна довжина нових магістральних вулиць (вулиці районного 

значення), які необхідно збудувати для району забудови, складатиме 1.6 км. 

 Загальна довжина вулиць, які передбачені під реконструкцію з 

розширенням проїзної частини у складі забудови району, складає 1.2 км, у т. ч. 

районного значення – 0.6 км (вул. Академіка Лебедєва), місцевого значення 

також 0.6 км. Орієнтовний обсяг капіталовкладень складатиме 30.0 млн. грн..  

 Мережа міського пасажирського транспорту району, що розглядається, 

сформована існуючими автобусними маршрутами що працюють на підвозу 

мешканців району до станції «Іподром» Куренівсько-Червоноармійської лінії 

метрополітену та інших районів міста. 

 Подальше формування мережі пасажирського транспорту району 

передбачено відповідно до Генерального плану міста, яким намічено 

подовження тролейбусної мережі вглиб території забудови з заміною 

автобусних маршрутів на тролейбусні. 

 Для поліпшення транспортної ситуації з забезпеченням пішохідної 

доступності до зупинок громадського транспорту передбачається будівництво 

тролейбусної лінії по вул. Академіка Лебедєва і по новій вулиці районного 

значення загальною довжиною 3.6 км. Орієнтовна вартість будівництва 

тролейбусної лінії складає 10.0 млн. грн. 

  Для безпечного руху пішоходів та створення додаткових пішохідних 

зв’язків передбачається реконструкція існуючих та будівництво підземного 

пішохідного переходу через вул. Академіка Заболотного. Орієнтовна вартість 

будівництва підземного пішохідного переходу складає 12.0 млн. грн.. 



 

 

Гаражі 

 Згідно рівня автомобілізації населення м. Києва, прийнятого у новому 

Генеральному плані на рівні 375 індивідуальних легкових автомобілів на 1000 

мешканців, потреба у кількості місць постійного зберігання індивідуальних 

легкових автомобілів району забудови складає 16520 (44055х375/1000) 

машино-місць. 

 

 

 

 Потреба у кількості місць постійного зберігання індивідуальних 

легкових автомобілів мешканців району забудови конкретизована згідно Змін 

№ 4 до ДБН 360-92** з розрахунку на кількість квартир (22221 квартир, у т. ч. 

5555 однокімнатних) та визначена на рівні 9725 машино-місць.    

 Проектом передбачено будівництво 5 надземних багатоповерхових 

паркінгів на 3708 місця та підземних - 6430 місць, що забезпечує 10138 м/м.   

 

  



 

 

 7. ОСНОВНІ ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ 

 
№ 
п/п 

Показники 
Одиниця 
виміру 

Існуючий 
стан 

Етап  
5 років 

Етап  
15-20 років

1 2 3 4 5 6
1. Територія ДПТ га 240 240 240 
 Територія кварталів в межах червоних 

ліній  
га    

 у тому числі:      
1.1 - житлова забудова »    

 У тому числі:  га    
 а) квартали садибної забудови  » 18.1 19.17 19,17 
 б) квартали багатоквартирної забудови 

(з урахуванням гуртожитків)  
» 10.66 81.77 81.77 

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

» 2.34 2.34 2.34 

1.3 - зелені насадження (крім зелених 
насаджень мікрорайонного значення)  
 

» 4.5 15.54 15.54 

1.4 - вулиці  в межах червоних ліній » 36.3 50.43 50.43 

1.5 Території (ділянки)  забудови іншого 
призначення (ділової, виробничої, 
комунально-складської, інженерного 
обладнання, курортної, лікувальної тощо)

 
 

56.46 
 

26.45 
 

26.45 

1.6 - інші території (в т.ч. водні поверхні) »    
2. Населення      
2.1 Чисельність населення, всього  Тис.осіб 4,313 41,3 41,3 

 у тому числі:      
 - у садибній забудові 

  блокованій 
» 

402 
135 

513 
135 

513 
135 

 - у багатоквартирній забудові  
(з урахуванням гуртожитків)  

» 
3,776 40,679 40,679 

2.2 Щільність населення  осіб/га    

 у тому числі:      
 - у садибній забудові  »  28 28 

 - у багатоквартирній забудові  
(з урахуванням гуртожитків)  

» 106 475 475 

3. Житловий фонд      
3.1 Житловий фонд 

(площа квартир), всього  
 

 

тис. м2  
квартир 

   

  %    
 у тому числі:     
 - садибній 

  блокованій  
тис. м2 

 
34.120 
12.537 

45.564 
12.537 

45.564 
12.537 



 

 

№ 
п/п 

Показники 
Одиниця 
виміру 

Існуючий 
стан 

Етап  
5 років 

Етап  
15-20 років

1 2 3 4 5 6
 - багатоквартирний  тис. м2  

заг. площі 
квартир 

70.184 1167.477 1167.477 

3.2 Середня житлова забезпеченість  
у тому числі:  м2/особу    

 - у садибній забудові  »    
 - у багатоквартирній забудові (з 

урахуванням гуртожитків)  
»  28 28 

3.3 Вибуття житлового фонду  тис. м2  
загальної 
площі 

- - - 

3.4 Житлове будівництво, всього:  
 

тис. м2  
загальної 
площі  

   

 у тому числі за видами:  квартири    

 - садибна забудова (одноквартирна 
забудова)/блокована  

Ділянок/ 
будинків 

176 
45 

183 
45 

183 
45 

 - багатоквартирна забудова  квартир 1585 20636 20636 
 із неї:     
  - малоповерхова (1-3 поверхи)  »    
  - середньоповерхова (4-5 поверхів)  »    
  - багатоповерхова (6 поверхів та вище)  »    
 у тому числі поверхів:     
 - 6-9     
 - 10 і вище     

3.5 Житлове будівництво за рахунок 
проведення реконструкції існуючої 
забудови  

тис. м2    

4. Установи та підприємства 
обслуговування  

    

4.1 Дошкільні навчальні заклади/   
Дошкільні навчальні заклади  з 
початковою школою 
 

місць - 

975 
1100 

700-шк 
400-ддз 

975 
1100 

700-шк 
400-ддз 

4.2 Загальноосвітні навчальні заклади 
Лицей  

учнів 880 
3265 
750 

3265 
750 

4.3 Стаціонари (лікарні) усіх типів 
ліжок 64 620 620 

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

відв. за 
зміну. 

- 603 603 

4.5 Спортивні зали загального користування м2 площі 
підлоги 

 2065 2065 

4.6 Відкриті площинні споруди у 
житловому кварталі  

га  3.7 3.7 

4.7 Приміщення для фізкультурно- м2   301 301 



 

 

№ 
п/п 

Показники 
Одиниця 
виміру 

Існуючий 
стан 

Етап  
5 років 

Етап  
15-20 років

1 2 3 4 5 6
оздоровчих занять у житловому кварталі заг. площі 

4.8 Бібліотеки  тис. один.  
зберіг. 

 
144 

 
144 

 
4.9 Магазини  

продтоварів 
непродовольчих 

м2 торг. пл.  
17337 
5189 
12148 

17337 
5189 
12148 

4.10 Підприємства громадського харчування 
місць  1573 1573 

4.11 Установи побутового обслуговування  роб. місць  197 197 

 
5. 

 
Вулично-дорожня  мережа та міський 
пасажирський транспорт  

    

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

км  1.2  

 у тому числі:      
 - магістральні вулиці загальноміського 

значення  
»    

 - магістральні вулиці районного 
значення  

» - 1.6 1.6 

 Кількість транспортних розв’язок у 
різних рівнях   

  1 1 

5.2 
 

Кількість підземних та надземних 
пішохідних переходів  

од.  1 1 

5.3 Щільність вулично-дорожньої мережі, 
всього:  

км/км2    

 у тому числі:      
 - магістральної мережі  »    

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

км    

 у тому числі:      
 - трамвай  »    
 - тролейбус   3.6  3.6  

 - автобус  »    
5.4а Міська залізниця  - - - 

5.5 
 

Щільність мережі наземного 
громадського транспорту (по осях 
вулиць) 

км/км2    

5.6 
 

Гаражі для постійного зберігання 
легкових автомобілів. 

м/м 522 10138 10138 

5.7 
 

Гаражі для тимчасового зберігання 
легкових автомобілів 

м/м    

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

м/м 200 2263 2263 



 

 

№ 
п/п 

Показники 
Одиниця 
виміру 

Існуючий 
стан 

Етап  
5 років 

Етап  
15-20 років

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

 Водопостачання, всього тис.м3/ 
добу 

1,63 17,42 17,42 

6.2 Каналізація     
 Сумарний об’єм стічних вод » 1,63 17,42 17,42 

6.3 Електропостачання     
 Споживання сумарне МВт 2728,5 31298,1 31298,1 
 -у тому числі  

на комунально-побутові послуги 
» 2728,5 31298,1 31298,1 

 Кількість квартир, що обладнані 
електроплитами 

од. 252 8237 8237 

6.4 Газопостачання     
 Витрати газу, всього млн. м3/ 

рік 
4,78 53,28 

53,28 

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

» 0,146 0,997 0,997 

 Протяжність газових мереж 
(будівництво) км 21,91 28,94 

28,94 

6.5 Теплопостачання     
 Споживання сумарне Гкал/год 6,74 54,66 54,66 
 Протяжність мереж 

(будівництво,перекладання) км 13,335 27,597 27,597 

7. Інженерна підготовка та благоустрій     
 Територія забудови, що потребує 

заходів з інженерної підготовки з різних 
причин 

га 
% до тер. 

- 84,2 
34 

84,2 
34 

 Протяжність закритих водостоків км 7,8 16,0 16,0 
8. Охорона навколишнього середовища      
 Санітарно-захисні зони, всього  га 63,5 29,4 29,4 
 - у тому числі озеленені  »    

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

будівництва ( в цінах 2015 р.) 
у тому числі: * 

»    

 - житлове  »  7004.862 7004.862 
 - установи та підприємства 

обслуговування ** »    

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

 у тому числі:      
 - вулично-дорожня мережа, всього  »  30.0 30.0 
 - трамвайні ліні     
 - транспортні розв’язки в різних рівнях     



 

 

№ 
п/п 

Показники 
Одиниця 
виміру 

Існуючий 
стан 

Етап  
5 років 

Етап  
15-20 років

1 2 3 4 5 6
 - автостоянки і гаражі      

9.3 Інженерне обладнання, всього  млн. грн.    
 у тому числі:  »    
 - водопостачання  

»  
13,95 
30,75 

 

 - каналізація  
»  

46,30 
98,06 

 

 - електропостачання  
»  

168,25 
100,0 

 

 - зв'язок і сигналізація »  7,16  
 - газопостачання »  9,59  
 - теплопостачання  »  94,3  
 - інженерна підготовка*** »  4,6 4,6 
 - дощова каналізація »  19,8 19,8 

 

* 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  

** в перших поверхах житлових будинків 

*** - вартість розрахована без врахування засипки ярів, терасування схилів, вартість яких включається в 

кошторис загально-будівельних робіт. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДОДАТКИ 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГРАФІЧНА ЧАСТИНА 

 


