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ЗМІСТ 

ТОМ 1. АРХІТЕКТУРНО-ПЛАНУВАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ ТЕРИТОРІЇ 
 

 

ТЕКСТОВА ЧАСТИНА  
 

 ПЕРЕДМОВА   

ВСТУП   
 

1. АНАЛІЗ МІСТОБУДІВНОЇ СИТУАЦІЇ 
  

1.1. 

1.2.  
1.3. 

 Межі території. Історична довідка. Положення в системі міста. 
Аналіз існуючого стану території. Основні проблеми. 
Стисла характеристика природних умов 
Сучасний стан навколишнього природного середовища. 

  

   
2. ПРОЕКТНІ ПРОПОЗИЦІЇ   

2.1. Основні положення трансформації проектної території   

2.2. Розподіл території за функціональним використанням   

2.3. 
 

2.4. 
  2.5. 
   
 
  2.6. 
   

  2.7.  
   

Переважні,супутні і допустимі види використання території 
 

Містобудівні умови та обмеження 
 

Оцінка впливу на навколишнє природне середовище. Заходи щодо 
забезпечення нормативного стану навколишнього природного 
середовища та екологічної безпеки. 
 

Санітарна очистка території. 
 

Комплексна оцінка впливів проектованої діяльності на 
навколишнє середовище 
 

  

 

3. МІСЦЯ ПРИКЛАДАННЯ ПРАЦІ 
 

  

3.1.
3.2.

Існуюча структура місць прикладання праці                                        
Перспективна структура місць прикладання праці  
 
4.  ЖИТЛОВИЙ ФОНД ТА РОЗСЕЛЕННЯ НАСЕЛЕННЯ. 
РОЗРАХУНОК ПОТРЕБИ ТА РОЗМІЩЕННЯ 
ПІДПРИЄМСТВ ТА УСТАНОВ ОБСЛУГОВУВАННЯ 

 

  

 

5. ТРАНСПОРТНА ІНФРАСТРУКТУРА 
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 6. ПРОТИПОЖЕЖНІ ЗАХОДИ   

  
7. ОСНОВНІ ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ 
       
ГРАФІЧНА ЧАСТИНА 
 

  

  
ДОДАТКИ 

 
 
 
 
 

  

 ГРАФІЧНА ЧАСТИНА Масштаб  

Місце розташування території в плані міста 
  
Схема розташування території в структурі району  
 
План існуючого використання території 

б/м  
 
б/м 
 
1:2000 

 

  
Опорний план  
 
Схема існуючих планувальних обмежень 
 
Проектний план 

 
1:2000 
 
1:2000 
 
1:2000 

 

  
Схема проектних планувальних обмежень

 
1:2000 

 

 
Схема організації руху транспорту та пішоходів 
 
План червоних ліній  

 
1:2000 
 
1:2000 
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ДОДАТКИ 
 

 Завдання на розробку Детального плану території в межах вул. 
Вербова, Куренівська, Богатирська, просп. Московський, вул. 
Набережно-Рибальська, залізнична колія в Оболонському  районі м. 
Києва 

 

 Додаток до завдання «Схема меж розробки детального плану території 
в межах вул. Вербова, Куренівська, Богатирська, просп. Московський, 
вул. Набережно-Рибальська, залізнична колія в Оболонському  районі 
м. Києва». 

 

 Витяг з бази даних міського земельного кадастру від 28.08.2015 р.  

 Лист Департаменту промисловості та розвитку підприємництва 
від 13.01.2016  №052/472. 
 

 

 Лист від 23.11.2015 від радниці Київського міського голови з питань 
розвитку велосипедної інфраструктури вм.Києві.  
 
Лист від Департаменту містобудування та архітектури №2914/0/12/27-
169 від 29.02.2016р. щодо врахування інвестиційнх намірів. 
 
Лист від Громадської організації «Суспільна ініціатива» №0240/26 від 
26.02.2016р. (3104/0/02-16р. від 29.02.2016р) щодо освоєння земельних 
ділянок.  
Лист  від 01.06.16 №055-6666 Департаменту містобудування та 
архітектури стосовно внесення змін відповідно до зауважень 
громадськості та протоколу робочої зустрічі від 20.04.2016 № 006/9. 
 
Протокол №7 засідання постійної комісії Київської міської ради з 
питань містобудування, архітектури та землекористування від 
22.03.2016 щодо результатів розгляду проекту детального плану 
території в межах вулиць Вербова, Куренівська, Богатирська, 
Московський проспект, Набережно-Рибальська, залізнична колія в 
Оболонському районі м. Києва, щодо внесення змін в проекту 
документацію відповідно звернень ТОВ «Валдіс плюс» (78:167: 007), 
ТОВ «Вісла» (78:167:023), ТОВ «Вісент Хаус» (78:167:016) 
передбачити зміну функціонального призначення на території 
житлової та громадської забудови. 
……………… 
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ПЕРЕДМОВА 

 Детальний план території в межах вул. Вербова, Куренівська, Богатирська, 
просп. Московський, вул. Набережно-Рибальська, залізнична колія в 
Оболонському  районі м. Києва виконується відповідно до Рішення Київської 
міської ради від 13.11.2013 № 518|10006 «Про затвердження міської програми 
створення (оновлення) містобудівної документації у м. Києві» п.66 із змінами та 
доповненнями та завдання на розробку, затвердженого заступником голови 
Київської міської державної адміністрації.  
 Замовник - Департамент містобудування та архітектури виконавчого органу 
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).  
 Виконавець  – ТОВ «ТЕРРА ПРОДЖЕКТ».   
 Інвестор - ТОВ «СОМЕН». 
Субпідрядні організації: 

 ДП «Інститут «Київдормістпроект» ПАТ «Київпроект», що  виконував 
розділ  «Транспортна інфраструктура»; 

 А+S  Qualität. Technologie. Innovation, що виконував   «Аналіз транспортної 
ситуації у детальному плані території межах вул. Вербова, Куренівська, 
Богатирська, просп. Московський, вул.  Набережно-Рибальська, залізнична 
колія в Оболонському районі  м. Києва».            

 
 У складі проекту, відповідно до договору, виготовлено цифрову векторну 
топографічну основу М 1:2000 з нанесенням червоних ліній, інженерних мереж та 
споруд в державній системі координат УСК-2000.  
 Одержано витяг з бази даних Державного земельного кадастру станом на 
28.08.2015 р. з переліком земель, наданих у власність чи користування, а також 
тих, щодо яких готується проекти рішень. 
 Збір вихідних даних по існуючим об’єктам виконано частково, анкети 
торговельних, офісних, виробничих, транспортних, комунальних  підприємств та 
об’єктів не були заповнені в повному обсязі. Проекти  щодо перспективної 
забудови та використання виробничих територій, існуючих торговельних об’єктів 
надані землекористувачами.  
 Замовником  Департаментом містобудування та архітектури, також надано 
матеріали проектів та передпроектних пропозицій в межах території ДПТ та 
пропозиції щодо врахування інвестиційних намірів у вищевказаному проекті. 
Виконанні натурні обстеження забудови та, по-можливості, територій 
підприємств.  
 Детальний план території після затвердження є основним документом, який 
регламентує розміщення об’єктів містобудування, відведення земельних ділянок, 
будівництво та благоустрій територій, прокладку інженерних мереж тощо. 
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ВСТУП  

 Виконання Детального плану території пов’язано з необхідністю деталізації 
рішень Генерального плану розвитку м. Києва та проекту планування його 
приміської зони на період до 2020 р., коригування або уточнення окремих його 
положень, особливо в частині функціонально-планувальної структури. 
  Згідно Схеми організації промислових та комунально-складських 
територій, рішеннями генплану на розрахунковий строк виробничі території в 
межах ДПТ передбачено для поліфункціонального використання без збереження 
функції. 
Крім того, в роботі необхідно врахувати сучасну містобудівну ситуацію, 
інвестиційні пропозиції, а також рішення проекту Генерального плану міста 
Києва щодо розвитку загальноміського центру, озеленення, охорони історичного 
середовища, розвитку транспортної інфраструктури міста та формування 
крупного транспортно-пересадочного вузла, інженерної інфраструктури, 
поліпшення екологічного стану.  
 При розробці детального плану території надано пропозиції щодо 
формування нових громадських комплексів, реконструкції існуючих, визначено їх 
параметри, надані пропозиції щодо вирішення питань транспортного 
обслуговування, інженерного обладнання та інженерної підготовки території, 
освоєння підземного простору, благоустрою та озеленення, покращення охорони 
навколишнього природного середовища з урахуванням існуючого стану та 
об’єктів.  
 
Основна мета проекту  
 

 реалізація стратегії проекту Генерального плану міста Києва щодо 
формування та розвитку території загальноміського центру, як 
поліцентричної планувальної структури, поглиблення спеціалізації та 
інтенсифікації окремих його функціональних зон,  формування чіткої 
структури, взаємопов’язаної з планувальною структурою міста; 

 вирішення транспортних проблем, розвиток інженерної   інфраструктури. 
 

 Відповідно до листа від 01.06.16 №055-6666 Департаменту містобудування 
та архітектури стосовно внесення змін відповідно до зауважень громадськості та 
протоколу робочої зустрічі від 20.04.2016 № 006/9 з питань регулювання спірних 
питань розгляду проекту ДПТ під головуванням заступника Київської міської 
державної адміністрації, з метою врахування громадських інтересів, пропозиції 
стосовно прибережних захисних смуг виключити з проекту та залишити  
прибережні захисні смуги у відповідності із "Схемою зовнішніх меж 
прибережних захисних смуг об'єктів водного фонду м. Києва. Мінський район 
(Оболонський район з 30.01.2001) та доповнення до Схеми зовнішніх меж 
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прибережних захисних смуг об'єктів водного фонду м. Києва. Оболонський 
район", які  було затверджено Рішенням Київради від 15 березня 2007 року № 
253/914, територію визначену у ДПТ як квартал №14, вилучити з меж зазначеного 
ДПТ. 
////////// 

При розробці проекту використані такі вихідні дані: 

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

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

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

 Витяг з бази даних Державного земельного кадастру від 28.08.2015 р. 
 Цифрова векторна топографічна основа М 1:2000 з нанесеними червоними 

лініями (виконано у складі ДПТ) 
 Лист СВП «Автотранспорт» ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» від 02.11.2015 № 

027/12/1/1519; 
 Лист проектно-будівельна компанія «АЕРОБУД» №563 від 28.10.2015 
 Матеріали проекту забудови ділянки, виконані ТОВ  «МЕГАЛАЙН 

ГЛОБАЛ ЮКРЕЙН»;   

 Схема генерального плану - Реконструкція комплексу будівель та споруд з 
добудовою та розширенням для розміщення торговельних закладів по 
просп. Московський, 23 у Оболонському районі м.Києва - ТОВ "БК МПК" – 
ГородОК 

 Концепція багатофункціональної забудови території в межах вулиць 
Вербова, Куринівська, Богатирська, Московський проспект, Набережно -
Рибальска, залізнична колія в Оболонському р-ні м. Києва - ТОВ "ФСК 
Будінвест" – Ашан 

 Будівництво торговельного комплекту з дворівневою парковкою за 
адресою:проспект Московский, 13 а в Оболонськомі районі в м. Києва – 
«Альтіс Холдінг» - Епіцентр 

 BOOK MARKET LLC Petrovka-Mall – ООО «КРАМАЛЛ-СТУДИО»  
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 Генеральний план - Будівництво автозаправної станції на перетині 
проспектів Московського та Героїв Сталінграда в Оболонському районі 
м.Київ – ТОВ «Херсонінжавтосервіс» 

 Схема генерального плану – Будівництво автозаправного комплексу по 
проспекту Московському, 29-А в Оболонському районі міста Києва – ПрАТ 
«Агробуд-інвестсервіс» 

 Генеральний план – Реконструкція бази спортивних товарів оптово-
роздрібної торгівлі по Московському пр-ту, 20 Оболонського району 
м.Києва – ТОВ «Арх-Юст-Проект» 

 Генплан – Реконструкції автозаправної станції (АЗС) під автозаправний 
комплекс (АЗК) по просп..Московському, 20-А у Оболонському районі 
м.Києва – ТОВ УН НВП «Технічний центр діагностики та експертизи» 

 Генеральний план – Будівництво громадсько-торгівельного центру на 
Московському просп.., 36 в Оболонському районі м.Києва – MEGA LINE 

 Генеральний план – Реконструкція нежитлових будівель під торговельно-
адміністративний комплекс за адресою м.Київ, Оболонський район, 
пр.Московський,8- ТОВ «Будівельно-Інвестиційна Артель» 

 План з мережами водопроводу та каналізації – Будівництво торгово-
офісного центру по проспекту Московському, 8 у Оболонському районі 
м.Києва – ТОВ «УКРЖИТЛОПРОЕКТ» 

 Генеральний план – Реконструкція адміністративно-побутового корпусу та 
виробничого цеху під торгівельно-офісний комплекс по проспекту 
Московському, 15-а в Оболонському районі м.Києва – ТОВ «АРХ-
СИСТЕМ» 

 Топоплан – Майданчик автоцентру по просп.. Московському, 28в м.Києві – 
ЗАТ Гіпроцивільпромбуд 

 Генеральний план – Торгівельно-офісний центр  по Московському 
проспекту, 28-а в Оболонському районі м.Києва – Спілка Архітекторів 
України ТОВ ТАМ «Ю.Бородкін» 

 Генеральний план – Торговельно-громадський центр по вул.Вербовій 21-23 
в Оболонському районі м.Києва – ІІК «Кредо» м.Київ 

 Генеральний план – Будівництво, експлуатація та обслуговування 
громадсько-торговельного центру на Московському проспекті 36 (Червоних 
козаків) у Оболонському районі м.Києва – КП «ТАМ М-ДЬОМІН» 

  
Проектні рішення прийняті відповідно до чинного законодавства України та 
державних будівельних нормативів: 
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 Закон України «Про регулювання містобудівної діяльності»; 
 Земельний Кодекс України; 
 ДБН 360-92** „Містобудування. Планування і забудова міських та 

сільських поселень”;  
 ДСП 173-96 «Державні санітарні правила планування та забудови 

населених пунктів»; 
 ДБН Б.1.1-14:2012 «Склад та зміст детального плану території». 
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1. АНАЛІЗ МІСТОБУДІВНОЇ СИТУАЦІЇ 

1.1.Межі території. Положення в системі міста. Історична довідка. Аналіз 
існуючого стану території 

 

Межі території. Положення в системі міста. Відповідно до листа від 01.06.16 
№055-6666 Департаменту містобудування та архітектури стосовно внесення змін 
відповідно до зауважень громадськості та протоколу робочої зустрічі від 
20.04.2016 № 006/9 з питань регулювання спірних питань розгляду проекту ДПТ 
під головуванням заступника Київської міської державної адміністрації, з метою 
врахування громадських інтересів, територію визначену у ДПТ як квартал №14, 
вилучити з меж зазначеного ДПТ. ……………… 
 Таким чином, площа детального плану буде 214 га, знаходиться в 
Оболонському адміністративному районі Північної планувальної зони м. Києва і 
обмежена:  

 з півдня і заходу – залізницею; 
 на півночі – просп. Московський, вул.Богатирська, Куренівська; 
 зі сходу – р.Дніпро. 

Рельєф території переважно рівнинний з незначним ухилом поверхні. 
Абсолютні відмітки поверхні землі змінюються від 102,0 м до 98,9 м, поверхня 
має незначний ухил на південь в бік залізниці. 
 Південна межа району проектування проходить вздовж залізниці, яка 
спричиняє значний влив на транспортно-планувальну структуру.  
 На «Схемі існуючих планувальних обмежень» від залізниці визначена 
санітарно-захисна зона та зона акустичного дискомфорту – 100 м. 
 Територія району зв’язана зручними шляхами як з центром міста, так і з 
різними районами правобережжя та лівобережжя. 
 В межах проектування  знаходяться зупинки міської електрички –залізнична 
платформа «Зеніт», «Оболонь», залізнична станція «Петрівка». 
Територія забезпечена швидкісним транспортом – станція Подільсько-
Куренівської лінії метро «Петрівка». 
 Основною містоформуючою магістраллю є просп. Московський, що 
проходить на півночі території проектування. Магістральна вулиця 
загальноміського значення безперервного руху, частина малої кільцевої дороги 
м.Києва, що формує планувальну структуру всього Правобережжя. Просп. 
Московський, вул. Набережно-Рибальська дорога з’єднує ядро історичного центру 
міста, центральні та суміжні райони міста з територією проектування. просп. 
Оболонський, вулиця Богатирська також магістралі загальноміського значення– з 
житловим масивом Оболонь.    
Інші території ДПТ обслуговуєть вулиці  місцевого значення – вул. Вербова, 
Куренівська, Єрмака, пров. Балтийский, Московський. 
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Історична довідка. На розлогих берегах Дніпра, зокрема на Оболоні, та в інших 
частинах району відкрито залишки поселень пізніших епох. Серед знайдених 
предметів матеріальних культур є й такі, що віддзеркалюють релігійно-магічну 
сферу життя населення праукраїнців трипільського, скіфо-сарматського періодів, 
епохи великого переселення народів.  

 В кінці І тис. до н.е. на території середнього Подніпров’я склалась 
зарубенецька археологічна культура. На думку більшості дослідників носіями цієї 
культури були ранньослов’янські племена.  

 Там, де колись плинула літописна річка Почайна, знаходилось найбільше за 
площею та найбагатше за виявленими давніми комплексами поселення 
стародавніх слов’ян І ст. до н.е. — ІІ ст. н. е. Залишки жител, знаряддя праці, 
предмети побуту, прикраси, амфорні матеріали свідчать, що древні мешканці 
Оболоні займались землеробством і скотарством, полюванням і рибальством, 
різноманітними домашніми ремеслами, мали широкі обмінні зв’язки з античними 
містами Північного Причорномор’я. Підтвердженням сталих зв’язків жителів 
Середнього Подніпров’я з навколишнім світом, країнами Сходу і Заходу є 
знайдений в 1876 році знаменитий Оболонський скарб римських монет. 

 988 року християнство було проголошене офіційною релігією на Русі. За 
деякими літописами, саме в Почайні відбувалося хрещення киян. За часів 
Київської Русі землі Оболоні неодноразово згадуються в історичних джерелах. 
Тут відбувалися битви з ворогами Києва – кочівниками. В часи князівських 
міжусобиць “Київське Болоньє” часто було ареною в боротьбі за 
великокнязівський престол. Соковиті оболонські сіножаті стають предметом 
запеклої боротьби між міщанами, Київськими монастирями та козацькою 
старшиною. В цей же час, в Північно-Західній частині Києва засновують свої 
населення запорізькі козаки, які поверталися до міста зимувати. Звідси пішла 
назва складової частини сьогоднішнього Оболонського району – Куренівки. 
Продовженням Куренівки є Пріора, на території якої розміщувалась резиденція 
Пріора – настоятеля Домініканського монастиря. 

 Маючи значне стратегічне значення оболонська земля часто ставала свідком 
кровопролитних сутичок. В часи Національно-визвольної війни під проводом 
Б.Хмельницького на Оболоні відбулась одна з найбільших битв козаків з 
польсько-литовським військом, результатом якої стало підписання 
Білоцерківського договору 1651 року. 



 15 

 Упродовж ХVІІ — початку ХVІІІ століть господарське та громадське життя 
Києва почало поступово розширюватися. Збільшується чисельність населення, 
пожвавлюються торгово-економічне життя. Близькість Дніпра, заплавні озера, 
річка Почайна сприяли розвитку на території Оболоні рибальства, ремесел та 
промислів, зростанню торгівлі. На оболонських луках збирали велику кількість 
лікарських рослин. На річках Почайні, Сирці, Глибочиці будувались водяні 
млини. Після перебування в Києві імператора Петра І з боку Оболоні почали 
укріплювати дерев’яно-земляні вали, а пізніше насипали нові та встановили 
гарматні башти. 

 Слід зазначити, що в цей період відбувалась активізація духовного та куль- 
турного життя. Тільки на Оболоні, Куренівці, Пріорці існувало більше 20 мона- 
стирів та церков. Найбільш відомі з яких жіночий монастир Святого Миколая, 
католицька релігійна місія, храм Святих Першоверховних Апостолів Петра і 
Павла, Йорданський жіночий монастир, Покрови Пресвятої Богородиці та ін. 

 Разом з тим, розвиваються передмістя Києва – Куренівка, Пріорка, дачне 
поселення Кінь-Грусть, назва якого пов’язана з перебуванням імператриці 
Катерини ІІ у Києві 

 З переходом Українських земель під юрисдикцію Великого Князівства 
Литовського та отриманням Києвом статусу Магдебурзького права, 
підтверджується приналежність територій Оболоні до складу міста. 

 По території Оболоні, як видно на старовинних картах, проходила дорога з 
Києва на Вишгород, що був у володінні київських князів. Тісно переплітається з 
оболонською землею історія літописної річки Почайни, в гирлі якої зручно 
розташувалась міська гавань – головний порт Києва 

 Пожвавлення соціально-економічного життя призводить до виникнення 
мануфактур. На території сучасного Оболонського району це були мануфактури з 
обробки шкіри, кондитерські мануфактурні майстерні, в яких варили знамените 
київське сухе варення, фаянсові фабрики тощо. 

 Внаслідок проведених реформ в ІІ половині ХІХ ст. відбувається подальший 
розвиток промисловості та впровадження нових форм господарювання. Це 
сприяло зростанню торгівельних зв’язків та розвитку різних видів транспорту. 
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Так, до 1898 року було закінчено будівництво порту між Подолом та Оболонню в 
зручній гавані. А в 1881 році в Києві пущені перші вагоні конки. З 1900 року 
через Куренівку та Пріорку в дачне поселення Пуща-Водиця пролягла трамвайна 
колія. 
 
 На початку ХХ ст. на крупний промисловий центр Києва перетворюється 
сучасний район Петрівки, де знаходились київський порт, залізничні та 
суднобудівні майстерні, а також складські приміщення. Тому відчувалась 
необхідність в підведенні до Петрівки залізничної колії та побудови мосту через 
Дніпро (пуск мосту відбувся в 1929 році). 
 
 Протягом 1910–1911 років між Оболонню та Куренівкою був збудований 
цивільний Куренівський аеродром, на якому здійснювали свої польоти видатні 
авіатори І. Сікорський, О. Свєшніков, Сціпо дель Кампо та ін. 
 Новий етап в розвитку Києва та району розпочався після громадянської 
війни. На території району в 30-ті роки збудовано ряд нових підприємств, які 
існують і донині. 
 Після другої Світової війни, в 1967 році був прийнятий новий генеральний 
план розвитку Києва, за яким розпочиналась інтенсивна забудова Оболоні – 
одного з найбільших житлових масивів. Вперше, на той час, в широкому масштабі 
було застосовано метод освоєння річкової пойми шляхом гідронамиву і підняття 
позначок територій під забудову до незатоплюємого рівня в період повеней та 
максимального розливу води. Основні будівельні роботи були проведені у 1973–
1980 рр. 
 Разом із забудовою житлового масиву розвивається сфера торгівлі, закладів 
соціально-культурного призначення, вирішуються питання транспортного 
обслуговування. 
 
 Почайна — (давн.рус. "поча", "почай"  — чаша зі священною вологою, 
водою, русло водопійної річки – легендарна річка у Києві, майже зникла, колишня 
права притока Дніпра, витікала з Йорданського озера на Оболоні. За іншими 
джерелами була старицею Дніпра або ж його протокою (рукавом), що 
відгалужувалася від основного русла між Вишгородом та гирлом Десни. Впадала 
в Дніпро нижче урочища Хрещатик  та однойменного джерела - бiля колони 
Магдебурзького права у районi сучасної Почтової площі). Найбільш відома як 
ймовірне місце Хрещення Русі князем Володимиром Святославичем в 988 році. У 
Почайну, згідно «Звичайному житію св. Володимира» (початок XIV століття), 
після свого хрещення великий князь повелів скинути ідол слов'янського «Волоса, 
бога (скотiя)». У верхів'ї річки Почайни у 1964-1974 рр. було розкопано 
найбільше за площею і щільності забудови (25 тис. Кв. М., 66 мешк.) унікальне по 
розташуванню житла (трьома витягнутими овалами) поселення зарубинецької 
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археологічної культури, яке безперервно існувало протягом з II століття до н. е. до 
сер. II століття нашої ери. Після чого, як поселення празької археологічної 
культури існувало до VI століття нашої ери. 

 Тлумачення гідрооснови Почайна може бути «тиха, з повільною течією» чи 
то «рiчка – миротвориця, та, що заспокоює». Найменування може 
відновлюватися, з одного боку, як констатація фізичних властивостей річки - і як 
контраст з бурхливим, повноводним Дніпром, що протікає зовсім поряд. З іншого, 
знову пов’язуючи цю річку з культом Волоса, її назва, виражена в магії слова, 
могла бути і побажанням. 

 Ще один варіант походження назви Почайна може бути пов'язаний з 
подібними названням, що зустрічаються на Балканах: річки Mesečaj (п. Топлиці), 
Očajno (Хорватія), а також ойконіми Dragočaj (Боснія і Герцеговина), Dragočajna 
(Словенія). 

 Цікаво, що відносно останнього найменування Драгочайна повiдомляєтся, 
що воно слов'янського походження, походить від імені власного, а суфікс -на 
означає в ньому заселення місцевості людьми. У разі подібного розуміння 
гидронима Почайна, він би означав «водопойная річка (чаша зі священною 
водою) заселена людьми». Така версія теж заслуговує на увагу, у зв'язку з 
постійним заселенням берегів Почайни до заснування Києва.  

 На даний час проводяться історичні дослідження щодо проходження річки 
Почайна. Можливо ії русло співпадає з проходженням каналу від просп. 
Московського до  затоки Вовковата.  

 За насипом залізниці і вулицею Електриків можливо знаходиться середня 
частина русла Почайни, яка зараз відділяється від Дніпра Рибальським островом 
(півостровом). У кінці XIX ст. вона являла собою невелику затоку, що називалась 
Оболонською У 1897-1899 роках у затоці були проведені масштабні гідротехнічні 
роботи по влаштуванню нової гавані Київського річкового порту за проектом 
інженера Миколи Максимовича. Історики неодноразово підкреслювали, що 
гавань - це частина русла Почайни, з якої річка втратила зв'язок в результаті 
будівництва Північного залізничного півкільця на початку ХХ cтолiття. У 
результаті київські вчені, краєзнавці, дослідники різних років не один раз били 
тривогу, розповідаючи, як річка Почайна зникає по частинах, і так само люди 
втрачають пам'ять про неї. 

Згідно листа Департамену містобудування та архітектури № Г-1438 від 01.04.16 
річка Почайна внесена в реєстр адрес, вулиць та інших поіменованих об’єктів у 
м.Києві на ділянці від просп.Московського до затоки Вовкувата. 
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 Опечень - система озер в межах міської смуги Києва, що утворилася на 
місці верхньої частини русла річки Почайни в результаті робіт по намиванню 
території житлового масиву Оболонь. Озера дугою оточують масив із заходу і 
півдні. Система складається з шести озер. З назвами деяких з них існує 
неоднозначність. Назви з півдня на північ:Йорданське, Кирилловское, 
Андріївське, Пташине, Опечень, Мінське. Озера Йорданське і Кирилловское 
розділені греблею, усередині якої проходить Куренівсько-Червоноармійська лінія 
метрополітену, а по поверхні - Оболонський проспект. До спорудження греблі це 
було едине озеро. У Кирилівське озеро впадає річка Сирець. Озера входять в 
систему місцевої дощової каналізації.  

 За даними санепідемстанції і Інституту гідробіології НАН України, вода в 
озерах має забруднення хімічного і бактеріологічного характеру. Офіційне 
купання в цих озерах заборонено.  

Озеро Вербне – об’єкт ПЗФ, розташоване на півдні Оболоні між Йорданським 
озером і Дніпром, є повністю штучним (кар'єр гідронамивання), з системою 
Опечень не з'єднується і не відноситься до неї. Купання в нім дозволяється, 
обладнаний пляж.  

Літописні часи. Але ж на початку нашої ери Почайна була, можна казати, 
основою життєдіяльності стародавнього Києва. Відомий київський історик, 
фольклорист, лексикограф XIX століття Закревський Микола Васильович, 
посилаючись на літописи, писав, що Почайна для стародавнього Києва значила 
більше, ніж Дніпро, оскільки протікала поруч зі Старокиївською горою, 
омиваючи Поділ: 

 

«... Проти Боричева за старих часів був через Почаіну і Дніпро перевіз, 
що звали Києвом; чому деякі почитали Кия Перевощиком; але сам 
Нестор, спростовуючи цю думку, пише, що чоловік сей начальствував у 
родi своєму, відрізнявся розумом, знаннями і мистецтвом. Поляні і 
Горянє добровільно корилися йому, темні навколишні ліси доставляли 
важливий видобуток у звіриному лові і він, як кажуть, ходив до 
Константинополя і був з честю прийнятий царем грецьким ... » 

«... Ми представимо в сукупності все, що літописець розповiдає щодо 
нашої давньої столиці: Тоді вода річки Почаіни - пише Св. Нестор. - 
Протікала поблизу самої гори Київської, тобто, у підошви стараго Києва, 
який в давнину називався просто Горою і був найбільш населений. 
Києво-Поділ в цьому сторіччі був ще ненаселен. Покритий топямі і 
лісом він представляв пустелю; в якій однакож, як би крадькома, між 
деревами знаходилася церква Св. Іллі (згадується ще в договорі князя 
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Ігоря з греками), вибудувана на березі струмка Почаіни неподалік 
слободи Козарської; набагато далі на Оболоні стояло капище бога 
Волоса ... » 

«... Головна дорога в місто називалася Боричів в'їзд і круто піднімалася 
від Почаіни на гору повз кріпосного валу, в якому із західного боку були 
едінственния врата, а перед ними міст. Первісна фортеця, за тодішнім 
град Київ, яка становила довгий час Акрополіс Київський, містила в собі 
дуже невеликий простір; не більше 130 сажень в довжину і стільки ж 
завширшки. Тут над Боричевим в'їздом знаходився храм верховного бога 
Перуна, а поблизу нього палац князів київських і кілька будинків 
вельмож...» 

Гирло. Місце впадання Почайни в Дніпро знаходилося нижче Хрещатика. Різні 
дослідники Києва визначали його приблизно однаково. Берлінський писав, що 
раніше Почайна з'єднувалася з Дніпром десь «за Государевим садом і 
Хрещатицьку урочищем».  Закревський зазначав, що в 1814 році гирло було 
навпроти кузень, що стоять на дніпровському березі нижче різдвяної церкви. 
Історик і археолог Лебединцев Петро Гаврилович у своїх «Історичних нотатках 
про Київ» посилаючись на план м.Києва від 1693, що зберігається в 
Московському головному архіві Міністерства закордонних справ, писав, що 
Почайна з Дніпром сходилися декілька нижче Хрещатицького джерела. Тобто 
бiля колони Магдебурзького права у районi сучасної Почтової площі - там, де 
зараз протікає тільки Дніпро. 

 Справа в тому, що раніше Почайна протікала поряд з Києвом паралельно 
Дніпру, який був далі від міста і відокремлювався від Почайни піщаною косою. П. 
Г. Лебединцев писав, що коса ця «починалася навпроти Борисоглібській вулиці і 
закінчувалася нижче Хрещатицького джерела», де річки з'єднувалися. За його 
словами, «в кінці Борисоглібській вулиці, навпроти Духівської церкви, що стояла 
тут, був перекинутий міст з набережної через Почаіну на косу, а шлях з коси 
проти Різдвяної церкви звертав на інший міст, влаштований з коси через Дніпро 
до протилежного чернігівського берегу». 

 Підтвердження цього факту є на карті підполковника Ушакова від 1695, 
складеної за наказом Петра I. На карті позначена піщана коса, що відокремлює 
Почану (саме так підписана річка) від Дніпра, а також згадані Лебединцевим 
мости. 

 У XVIII-XIX столітті, судячи зі слів Максима Берлінського, коса між 
Дніпром і Почайною покоротшала та звузилася. Микола Закревський, 
посилаючись на розповiдi київських старожилів, писав, що починалася вона 
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нижче за Різдвяну церков, в довжину становила близько 60 сажень (128 м), 
завширшки - 7 сажень (15 м), від Подолу відстояла на 40 сажень (85 м) . Таким 
чином, в XIX столітті ширина русла Почайни ближче до її гирла становила цілих 
85 метрів. 

 Коса зменшилася в розмірах у зв'язку з будівництвом в 1712 році 
судноплавного каналу між Почайною і Дніпром[38]. Це був перший відомий нам і 
найзначніший приклад втручання в русло Почайни. Канал повинен був полегшити 
проходження суден, що приходять з Дніпра, у верхів'ї річки. 

 

З приписів Київської губернської канцелярії, запропонованих 
Київському магістрату близько 1710 і 1718 років, вбачається, що під час 
тодішньої Турецької війни барки iз казенними припасами приходили з 
річки Десни від Брянська, заводилися на зимовище для запобігання від 
крижин у верх оной Почайни і причалювали до дерев'яних клiтей, 
зробленим для зміцнення берегів, звiдти місце оне називається і понині 
Притикою. Для скорочення шляху в об'їзді оной земляний коси 
прокопан був при повороті Дніпра прямо до Притиці канал, куди вся 
течія річки пiшла, і з часом Дніпро, так би мовити, поглинув сю 
Почайну, зрізавши слабку земляну поміж ними перешкоду. З тих пір 
Дніпро став протікати у самого Подолу і невпинним відмиванням 
берегів вельми помітно применшив сю частину міста: вважають близько 
300 будинків загиблих. Після чого частка Почайни залишилася тільки в 
її вершині, а колишнє гирлі обмежується лище острівцем, що залишився 
навпроти Хрещатицького яру.

  

 Петро Лебединцев згадував, що піщана коса була знесена Дніпром під час 
його розливу в 1829 році. Після чого лише малі острівці посеред нього 
нагадували, що колись тут була коса і гирло річки Почайни. 

 Можливо, що коса остаточно зникла на десять-двадцять років пізніше, після 
того, як наприкінці 1840-х років почалися масштабні роботи з регулювання 
гідрорежиму Дніпра в межах Києва, і його основна течія було перенаправлено до 
правому березі, в числі іншого, за допомогою спорудження дамби, яка відділяє 
Десну від Чортория. 

Пристань Притика. Пристань на Почайні стала широко відома завдяки Максиму 
Берлінському, котрий зв'язав слова княгині Ольги про Почайну з приписом 
Київської губернської канцелярії, де зазначена Притика. 

 Зараз місцем знаходження стародавньої гавані прийнято вважати район 
колишнього гирла Почайни, тобто трохи нижче сучасної Поштової площі. Втім, 
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однозначної думки з цього приводу немає, і суперечаються дослiдники вже не 
перше століття. 

 Петро Лебедицев вважав, що «у рождественской церкви устье ея (Почайны) 
представляло собою какъ-бы залив Днепра, весьма удобный для судоходной 
пристани». Інакше кажучи, Притика перебувала в гирлі. Інші історики помічали, 
що згiдно різних давніх документiв (у тому числі вищевказаної цитаті 
Берлінського), Притика повинна була розташовуватися десь «вгору оной 
Почайною». Проте район Поштової площі і гирло Почайни - безумовно, не 
верхня, а нижня частина русла. 

 

... Гаванню для кораблiв, що прибували до Києва, була сама р. Почайна, 
досить для цього глибока, а не гирло ея. Як про це прямо говорить літопис, 
влагая в уста св. Ольги следущiя слова: "Ольга рече къ послам (греческiм): 
"аще ты, ръци, такоже постоиши у мене в Почаине, якоже ась в Суду, то 
тогда ти вдам". Древлянскiя посли, що увійшли на човнах в Почайну, могли 
зупинитися в ній і проти нинішнього Андріївського узвозу.

  

 Дійсно, за багатьма історичними свідченнями, Почайна була досить 
глибокою річкою, адже навіть у XVII столітті вона забирала багато життів. 

 

того ж року (1658), августа 22-г, поднесли Виговскиi руку на царя. Приходил 
Даниилъ Выговскиї с татарами под Кiєвъ, стал на Никольскои горе, а 
киевские пол козацкии на Шковицы. Але єго воєводы києвскиї и царскиї 
Василєи Борисовичъ Шєрємєтов, кнзь Юрьи Борятинскои и Иван Чаадаєв 
розбили, сам лєдвє Выговскиї утєклъ чалном в однои сукни. Много козаков, 
утєкаючи, в Днепръ и в Почаине потонуло.

  

 На користь версії Петрова про те, що Почайна сама була гаванню, може 
служити і описка. На карті стародавнього Києва  «План Положение местамъ 
вокругъ Киева с показаниемъ ближные ситуацииї», 1753 роки, створеної під 
керівництвом Данила Дебоскет], де Почайна підписана як «річка Притика». 

 До речі, сам Максим Берлінський у книзі «Короткий опис Києва» згадує 
назву Притика ще раз - у додатку «Показание теперешнихъ местъ на плане города 
Кiева». Згідно з цим додатком, місто розділене на 4 райони: I частина міста - це 
основні визначні пам'ятки «въ Кiевопечерской крепости» і «вне крепости», II 
частина міста - «старый Кiев», III частина міста - «Кiевоподол», а IV частина 
міста - це землі, що знаходяться за каналом Глибочиці, мабуть, заміське Болонiє. 
У цій останній частині міста під № 126 і перебувала «Сторона Притыка 
подверженная разорению от реки Днепра» 
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 Максим Берлінський згадував про Притику і у своїй праці "История города 
Киева от основания его до настоящего времени"[40], який не був виданий за його 
життя, але чий цензорський екземпляр вже в 1970 році був виявлений київської 
дослідницею Л. А. Пономаренко в бібліотеці ім. Салтикова-Щедріна в Ленінграді. 
У ній він описував місцерозташування урочища Притика «по ліву сторону каналу 
(Глибочиці) на північній стороні Подолу». 

 

Північний кут Києва Подолу по ліву сторону каналу становить прихід 
церкви Введення пресвятої Богородиці, населений здебільшого рибалками; 
місцеположення має низьке і схильне час вiд часу весняному при разлитии 
річки повені, а від сторони наполегливої Дніпра на урочище, званому 
Притика, розоренню. Оповідають, що на місці цієї дерев'яної церкви 
існувало в давнину язичницьке капище скотинячого божка Волоса, з часiв 
же християнской віри, на місці тому побудована церква св. великомученика 
Власія. При всьому тому вулиця, що йде від Воскресенської церкви повз 
цю на заміській Оболонь, до пізніх часів ще називалася Бидлогонною 
понеже оною до згаданому капищу приганяли худобу. 

 

 На карті 1695 - плані підполковника Ушакова у вказаному місці середній 
частині Почайни мається водний апендикс, з'єднаний з Почаной і Дніпром, 
навпроти якого намальований корабель, що пливе з боку Почаїв по Дніпру. 
Судячи з неї, стародавня гавань Притика могла перебувати в районі (Оболонської 
затоки) нинішньої Київської гавані як це, до речі, і припускав відомий київський 
інженер і дослідник «Дніпра та його басейну» Максимович М. І . 
 
 Відповідно до діючого генплану м. Києва історико-містобудівного опорного 
плану на проектній території відсутні історичні ареали, зони регулювання 
забудови, територія в районі затоки Вовкувата є зоною ландшафту, що 
охороняється.  
 
 Аналіз існуючого стану використання та забудови території. Територія 
проектування є складовою “Подільсько-Куренівського” промрайону, одним з 
найбільших територіальних промислових утворень Правобережжя - 891,3 га.  
В межах ДПТ на даний час розташовано промислові, транспорті підприємства та 
інженерні об’єкти, адміністративно-офісні будинки, бази та склади, гаражні 
кооперативи, торгівельно-розважальні центри, ринкові комплекси. 
 Формування даної території як поліфункціонального громадсько-ділового 
центру почалось з 1 березня 1997 року коли в район залізничного вузла 
«Петрівка» було перенесено книжковий ринок, попередником якого було 
неформальне об'єднання "чорних книгопродавців" на вулиці Фрунзе, що існувало 
з 1989 року.  
 На сьогодні поряд з книжковим ринком на Петрівці розташовано великий 
речовий ринок, а також ринок господарських товарів.  
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 Крім того, за останні роки вздовж просп. Московський на бувших територіях 
промислових підприємств, баз та складів, було побудовано мережу торгівельних 
центрів: «Ашан-Петрівка», «Городок», «Альта-Центр», «Мега Маркет», 
«Макрос», «PLAZMA», «Metro-Петрівка», розважальний центр «Блокбастер», 
меблевий гіпермаркет MARGO, супермаркет будівельних матеріалів Profitek, а 
також дилерські центри «Тойота Сити Плаза», «Винер Автомотив», «Автоцентр 
на Московському», офісні будівлі та ін.   
 Загальний розподіл території проектування за землекористувачами, 
розроблений на основі матеріалів витягу з бази даних міського земельного 
кадастру станом на 28.08.2015 р. наведено в таблиці 1.1.1. 
 В межі проектування входить житловий комплекс «Park Stone», за адресою 
вул. Героїв Сталінграду, 2д, з об’єктами побутової та адміністративної 
інфраструктури та підземним паркінгом, побудований в 2013 р.  
 
 
Аналіз існуючого стану використання та забудови території проектування 
дозволив сформулювати наступні основні проблеми даної території: 
 

 забудова території ведеться нескоординовано, фрагментарно,  
характеризується  відсутністю архітектурного ансамблю;  

 велика інтенсивність руху транспорту потребує вирішення питань з   
будівництвом та  реконструкції розв’язок та вулиць; 

 відсутність будь-якого озеленення при забудові земельних ділянок  
торговельними комплексами; 

 хаотичне освоєння земельних ділянок та відсутність загальної схеми 
організації руху транспорту не дає можливості організації під’їздів до них; 

 велика кількість автостоянок, незначна висота і одноманітна  забудова, що 
виходять на просп. Московський – містоформуючу магістраль столиці, 
унеможливлює вирішення  фасаду вулиці, що негативно впливає на 
загальну архітектурно-просторову композицію громадського центру в 
цілому 

 зона, в якій розташована територія детального плану, характеризується 
значним дефіцитом теплової та електроенергії й, відповідно, потребує 
розвитку джерел живлення; 

 значне забруднення водних об’єктів неочищеними поверхневими стоками 
потребує будівництва очисних споруд дощової каналізації на всіх випусках.   

 

Для вирішення проблем, які продиктовано містобудівною ситуацією, що 

склалась на даний час, реалізації рішень проекту Генерального плану м.Києва, 

необхідно виконання вищезазначеного детального плану території. 
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таблиця 1.1.1. 

Розподіл території проектування за землекористувачами та 

існуюча структура місць прикладання праці 

 

№ 
зг.експлі
кації існ. 
викор. 

Код ділянки Землекористувачі 
Адреса 
ділянки 

Територія, 
Га 

Площа 
будівель, 
м.кв. 

Кількість 
працюючих 

Профіль 
виробництва/ 

існуюче 
використання 

1 квартал 

92 78:130:002 
ТОВ "РІАЛ ІСТЕЙТ 
Ф.К.А.У."/ Гіпермаркет 
"АШАН Петрівка" 

просп. 
Московський, 

15а 

10,6 723 м², 
0,0571 м², 
0,0612 м², 
0,1520 м², 

28693,4 308 

Торгово- офісний 
комплекс. Оптово-
роздрібна торгівля, 

складське 
господарство, 

адміністративно-
офісне. 

101 78:130:005 
ТОВ "АВТО ДІМ-
ІНВЕСТ"/Салон плитки і 
сантехніки "КЕРАМХОЛ" 

просп 
Московський, 

17 
0,1939 748 44 Торгівля 

105 78:130:006 

Державне підприємство 
"Спеціалізована медико-
санітарна частина №18 
МОЗ України" 

просп. 
Московський, 

19 
0,7079 7068 350 

Лікуваль-
профілактичний 

заклад 

106 78:130:008 

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Маяк 
Інвест"/Більярдний клуб 
"Маяк" 

просп. 
Московський, 

17/1 
0,4517 2946 25 

Розважальний 
центр, громадське 

харчування, 
торгівля, 

комерційне. 
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№ 
зг.експлі
кації існ. 
викор. 

Код ділянки Землекористувачі 
Адреса 
ділянки 

Територія, 
Га 

Площа 
будівель, 
м.кв. 

Кількість 
працюючих 

Профіль 
виробництва/ 

існуюче 
використання 

94 78:130:011 
Філія кабельні мережі 
"Київенерго" 

вул. 
Куренівська 

0,8658 --- 1 Інженерні споруди 

90 78:130:016 
ТОВ "РІАЛ ІСТЕЙТ 
Ф.К.А.У."/Гіпермаркет 
"АШАН Петрівка" 

просп. 
Московський, 

15а 
0,3992 ---  (див №92) 

Організація 
благоустрою, з 
влаштуванням 
гостьових 
автостоянок 

96 78:130:017 

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "БРІЗ-
ІНВЕСТ"; ТОВ "Маркет-
Сервіс "Обухівський"/ 
Концертная площадка: 
Альта Экспо 

просп. 
Московський, 

15б 
0,4004 1947 8 

Розважальний 
центр 

90 78:130:018 
ТОВ "РІАЛ ІСТЕЙТ 
Ф.К.А.У."/Гіпермаркет 
"АШАН Петрівка" 

просп. 
Московський, 

15а 
0,5296 --- (див №92) 

Організація 
благоустрою, з 
влаштуванням 
гостьових 
автостоянок 

99 78:130:028 

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 
"ЕДВАЙС-
МЕДКОНСАЛТ" 

просп. 
Московський, 

13 
1,0121 2819 282 

Адміністративно-
офісне 

91 78:130:030 Фізичні особи 
просп. 

Московський, 
15а 

0,0818 662 66 
Адміністративно-

офісне 

93 78:130:036 

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "КАТЕХ 
ІНТЕРНЕШНЛ 
ТРЕЙДІНГ" 

просп. 
Московський, 

15в; просп. 
Московський, 

15а (літ. В) 

0,4159 415 8 
Складське 
приміщення 
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№ 
зг.експлі
кації існ. 
викор. 

Код ділянки Землекористувачі 
Адреса 
ділянки 

Територія, 
Га 

Площа 
будівель, 
м.кв. 

Кількість 
працюючих 

Профіль 
виробництва/ 

існуюче 
використання 

97 78:130:037 

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "БРІЗ-
ІНВЕСТ"/Торговельний 
комплекс "Альта Центр" 

просп. 
Червоних 

козаків, 13а-15 
1,9793 15710 480 

Торговий 
комплекс. 
Складські 
приміщення 

95 78:130:041 
Товариство з обмеженою 
відповідальністю 
"Епіцентр К" 

просп. 
Московський, 

13а 
3,0211 32525,0 654 

Торговий 
комплекс. 
Складські 
приміщення 

104, 103 78:130:045 
Товариство з обмеженою 
відповідальністю 
"ВІКОНА"

просп. 
Московський, 

17
0,8181 6150,2 482 

адміністративно-
офісне. Торговий 

комплекс.  

100 78:130:046 Фізична особа 
просп. 

Московський, 
13в 

0,1991 5235 524 
адміністративно-
офісне, громадське 

харчування 

Разом:   62883,2 1934  

2 квартал 

77 78:166:010 

Закрите акціонерне 
товариство Київський 
експериментальний 
механічний завод 

"Зварка";  
Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Емза"; 
Товариство 3 Обмеженою 

Відповідальністю 
«Центросервіс» 

просп. 
Московський, 

23 
0,1623  14200,0 390  

Адміністративно-
офісне, 

громадськість. 
Торгівельно-
розважальний 
центр "Городок" 

78 78:166:003 

Закрите акціонерне 
товариство Київський 
експериментальний 

механічний завод "Зварка"

просп. 
Московський, 

23 
3,6700 12476 110 

Виробництво 
електричного 

устаткування (зараз 
реконструкція цеху 
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№ 
зг.експлі
кації існ. 
викор. 

Код ділянки Землекористувачі 
Адреса 
ділянки 

Територія, 
Га 

Площа 
будівель, 
м.кв. 

Кількість 
працюючих 

Профіль 
виробництва/ 

існуюче 
використання 
під гіпермаркет) 

79 78:166:009 

Промислово-торгівельне 
Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Галант 
ЛТД"; Закрите акціонерне 

товариство "Хевіт"; 
Закрите акціонерне 

товариство "Київський 
експериментальний 

механічний завод"Зварка"; 
Мале приватне 
багатопрофільне 

підприємство "Крамар"; 
Закрите акціонерне 

товариство по 
будівництву об'єктів 
нафтової та газової 
промисловості 

"Укрнафтогазбуд" 

просп. 
Московський, 

23 
0,5630 10550  17 

Виробництво 
електричного 
устаткування 

82 78:166:002 
Приватне акціонерне 

товариство 
"МЕДТЕХСЕРВІС" 

просп. 
Московський, 

21б (літера "А", 
"Б", "В") 

0,6000 3424 18 

Виробництво 
медичної техніки, 

включаючи 
хірургічне 

устаткування 

83 78:166:004 

Відкрите акціонерне 
товариство "Укрмедтех"; 

3акрите акціонерне 
товариство "Арсіго" 

просп. 
Червоних 
козаків, 21а 

0,8122 2484 25  Склад. 
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№ 
зг.експлі
кації існ. 
викор. 

Код ділянки Землекористувачі 
Адреса 
ділянки 

Територія, 
Га 

Площа 
будівель, 
м.кв. 

Кількість 
працюючих 

Профіль 
виробництва/ 

існуюче 
використання 

84 78:166:005 

Товариство з додатковою 
відповідальністю 

"Київське виробниче 
об'єднання"Медапаратура
"Приватне підприємство 

"ВЕЛЕНА" 

просп. 
Московський, 

21 літ. "Ч" 
0,1017 846 3 

Виробництво 
медичної техніки, 

включаючи 
хірургічне 

устаткування 

85 78:166:006 
Закрите акціонерне 

товариство "Українська 
мовна комланія"Дельта"" 

просп. 
Червоних 
козаків, 21 

0,2036 2414 241 
Адміністративно-

офісне, 
громадськість 

86 78:166:001 

Товариство з додатковою 
відповідальністю 

"Київське виробниче 
об'єднання"Медапаратура

" 

просп. 
Московський, 

21 
1,5966 11870 48 

Виробництво 
медичної техніки, 

включаючи 
хірургічне 

устаткування 

87 78:166:011 

Товариство з додатковою 
відповідальністю 

"Київське виробниче 
об'єднання 

"Медапаратура"; 
Товариство з обмеженою 

відповідальністю 
"Фокстрот-Авто"; 

Приватне підприємство 
"Альянс-СВ". 

просп. 
Московський, 

21 
0,7003 22519 290 

Виробництво. 
Адміністративно-
виробничої будівлі 
з автосалоном , 

СТО та магазином 
побутової техніки 
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№ 
зг.експлі
кації існ. 
викор. 

Код ділянки Землекористувачі 
Адреса 
ділянки 

Територія, 
Га 

Площа 
будівель, 
м.кв. 

Кількість 
працюючих 

Профіль 
виробництва/ 

існуюче 
використання 

89 78:166:012 

Товариство з додатковою 
відповідальністю 

"Київське виробниче 
об'єднання"Медапаратура

"; Товариство з 
обмеженою 

відповідальністю "Група 
компаній Фасіліком"; 

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "НТТ-
Інвест"; Фізична особа 

просп. 
Московський, 

21 літ. "Б" 
0,3566 12731 776  

Виробництво. 
Адміністративно-
виробнича будівля, 
оптово-роздрібна 

торгівля   

Разом:   70488,0 1791  

3 квартал 

66 78:142:042 
Державна митна служба 

України 
просп. 

Московський, 8 0,3503 4570,9 457 Адміністративне  

67 78:142:001 
Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Маяк-

Вестдом" 

просп. 
Московський, 8 

літ. "Е" 
0,7911 24746,6 1490 

Непродовольча 
торгівля, офіси 

68 78:142:041 
Публічне акціонерне 

товариство 'Завод"Маяк" 
просп. 

Московський, 8 
0,3398 15784,0 342 Громадська торгівля 

75 78:142:038 Фізична особа 
просп. 

московський, 8 
0,0594 675,6 19 

Будівництво центру 
непродовольчої 

торгівлі 

69 78:142:043 ТОВ "АГАТ" 
просп. 

Московський, 8 
0,6844 15784,0 342 

Непродовольча 
торгівля, офісні 
приміщення 
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73 78:142:027 
Товариство з обмеженою 

відповідальністю "Вілія-Буд-
Центр" 

просп. 
Московський, 8 

0,1258 1341 38 
Непродовольча 

торгівля 

76 78:142:045 ТОВ "ВБ Сервіс" 
просп. 

Московський, 8 
корп. 4а літ. Б 

0,1285 459,6 13 
Непродовольча 

торгівля 

74 78:142:030 
Товариство з обмеженою 
відповідальністю "АВТО 

ДІМ-ІНВЕСТ" 

просп. 
Московський, 8 

0,3540 4092,9 115 
Непродовольча 

торгівля 

65 78:142:028 
Товариство з обмеженою 
відповідальністю "АТБ-

Інвест" 

просп. 
Московський, 8 

0,2134 585,8 22 
ТЦ з універсальним 
асортиментом. 

Разом:   107386,7 3259  

4 квартал 

60 78:142:002 
Відкрите акціонерне 
товариство "Промзв'язок" 

просп. Червоних 
козаків, 6 

1,8593  10250,2  170 
Видавництво, 
непродовольча 

торгівля  

61 78:142:003 

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Граніт-
2000"; Товариство з 
обмеженою 
відповідальністю "Брізпорт 
Україна" 

просп. Червоних 
козаків, 6 

1,3942  12235,2 319  
 "Мегамаркет 
Петрівка" 

62 78:142:009 
Науково-виробничий 
кооператив «Мікрони» 

просп. Червоних 
козаків, 6 

0,5138 3900 133  

Виробництво. експл. 
збірно-розбірних 
корпусів під 
інструменти 

64 78:142:010 
Товариство з обмеженою 
відповідальністю 
"АВТОБАНСЕРВІС" 

просп. 
Московський, 6 

0,1271  282,5  --- АЗС "КЛО"  

59 78:142:011 
Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Еліта" 

вул. Вербова, 
17а 

0,4041 8741,1 536   
Торгово-офісний 
центр «Вербний»  
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63 78:142:012 
Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Петрівка 
Центр" 

просп.Червоних 
козаків, 6, літ. В 

0,6847 12000 1200  
Адміністративно-
офісна будівля  

68 78:142:014 
Публічне акціонерне 
товариство "Завод"Маяк" 

просп. 
Московський, 8 

8,5269 55792 256 Виробництво. 

58 78:142:025 
Товариство з обмеженою 
відповідальністю 
"КНИЖКОВИЙ РИНОК" 

просп. 
Московський, 10 

3,5511 ---  ---  

Реконструкція під 
Торгівельно-

розважальний центр 
"Petrovka-MALL"  

68 78:142:026 

Публічне акціонерне 
товариство "Завод"Маяк"; 
Закрите акціонерне 
товариство "Інвікта-Маяк" 

просп. 
Московський, 8 

1,3909 6472 42 Виробництво. 

Разом:   47408,9 2358  

5 квартал 

53 78:085:001 
Товариство з обмеженою 

відповідальністю 
"Грандпромінвест АГ" 

просп. 
Червоних 

козаків, 16-б 
0,1666 12000 232 

Торговий комплекс 
«Макрос» 

46 78:085:002 
Публічне акціонерне 

товариство 
"КИЇВЕНЕРГО" 

просп. 
Московський, 

14-б 
4,7429 7126 511 

Інженерне 
обладнання 

52 78:085:003 

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

Промислово-комерційне 
підприємство "Динамо" 

просп. 
Московський, 

16 
0,1748 4365 436 

 Адміністративні 
приміщення 

49 78:085:004 

Закрите акціонерне 
товариство 

"Аеробуд"/Служба 
кур'єрської доставки 

«Нова Пошта» 

просп. 
Червоних 
козаків, 16а 

1,2023 6019 103 Склад, логістика  
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48 78:085:005 
Товариство з обмеженою 

відповідальністю 
"Дженборі ЮА" 

просп. 
Московський, 

20 
0,6044 3750 375 

Будівельна 
компанія, 

адміністративне 

47 78:085:006 

Департамент експлуатації 
каналізаційного 

господарства Публічного 
акціонерного товариства 

"Акціонерна компанія 
«Київводоканал» 

просп. 
Червоних 
козаків, 14а 

0,9283  1524 28  
 Інженерне 
обладнання 

56 78:085:007 
Багатопрофільне спільне 
підприємство "Колосок" 

Біля станції 
метро 

"Петрівка" 
0,1031 ---  --- ---  

54 78:085:008 
Центральне управління 
Служби безпеки України 

просп. 
Червоних 
козаків, 16 

0,5501 5644,4 564 
Служба безпеки 

України 

50 78:085:018 
Товариство з обмеженою 

відповідальністю 
"ЄВРОБУДБІЗНЕС" 

просп. 
Московський, 

16-д 
0,9028  2564 27  

 Комунальна 
забудова 

  78:085:025 

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"СОЛІДАРНІСТЬ-
ПЛЮС" 

вздовж 
вул.Вербової 

0,1009       

51 78:085:050 
Фізкультурно-спортивне 
товариство "Динамо" 

України 

просп. 
Московський,1

6 
0,5930 5251  147  

 Громадська 
торгівля 

Разом:   48244 2424  
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6 квартал 

---  78:191:002 

Публічне Акціонерне 
Товариство "Українська 

Автомобільна 
Корпорація" 

просп. 
Московський, 

22 
0,2942  ---  ---   ---   

43 78:191:003 
Публічне акціонерне 

товариство "Завод"Маяк"

просп. 
Московський, 

20-а 
4,7786 19728 267   Транспортний цех 

41 78:191:004 

Дочірнє підприємство 
"Укравтогаз" 
Національної 

акціонерної компанії 
"Нафтогаз України" 

вул. Вербова, 
20 

1,0414 1124  11  
Комунальна 
забудова  

33 78:191:005 
Відкрите акціонерне 
товариство "Стелса" 

просп. 
Червоних 

козаків, 24-в 
1,0877 3013 72   

Непродовольча 
торгівля  

35 78:191:006 

Комунальне 
підприємство по 

утриманню зелених 
насаджень Оболонського 

району м.Києва 

просп. 
Московський, 

26-а 
2,4042 4820  48  

 Комунальна 
забудова  

 ---   78:191:007 

Дочірнє підприємство 
"АВТО Інтернешнл", яке 

повністю належить 
іноземному інвестору 
фірмі "ІМ Аутотрейд 

Холдінг ГмбХ" 

просп. 
Московський, 

22-а 
0,9693   ---    ---    ---  

36 78:191:008 

Дочірнє підприємство 
"Спеціалізоване 

ремонтно-будівельне 
управління"ЛІФТ-3" 

вул. Вербова, 8 0,7242  465 ---   --- 
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42 78:191:009 
Публічне акціонерне 
товариство "Київгаз" 

просп. 
Червоних 
козаків, 5-а 

0,4344 ---  ---  ---  

34 78:191:010 
Приватне підприємство 

"Едельвейс Плюс" 

просп. 
Московський, 

24-в 
0,2415  1068 30  

 непродовольча 
торгівля (магазин 

квітів)  

 ---  78:191:017 

Публічне Акціонерне 
Товариство "Українська 

Автомобільна 
Корпорація" 

просп. 
Московський, 

22 
0,4896  ---   ---   ---  

 ---  78:191:024 
Закрите акціонерне 

товариство 
"Київінвестбуд-3" 

просп. 
Московський, 

12 
0,8928 ---    ---   ---  

32 78:191:026 

Товариство з обмеженою 
відповідальністю з 

іноземними інвестиціями 
"Віннер груп Україна" 

просп. 
Червоних 

козаків, 24-б 
0,6112  9064 218  

Автосалон - 
непродовольча 

торгівля  

32 78:191:034 

Товариство з обмеженою 
відповідальністю з 

іноземними інвестиціями 
"Віннер груп Україна" 

просп. 
Червоних 

козаків, 24-б 
0,8567  ---   ---  ---   

 ---   78:191:040 

Акціонерне товариство 
"Українська 
автомобільна 
корпорація" 

просп. 
Московський, 

22 
1,7744  ---   ---  ---   

31 78:191:047 
Підприємство з 

іноземними інвестиціями 
"Тойота-Україна" 

просп. 
Московський, 

24-б 
0,9187  4999 120  Автосалон  

44 78:191:130 
Товариство з обмеженою 

відповідальністю 
"Капітал-Профбуд 

просп. 
Московський, 

14-б 
1,4682  ---   ---  

Передбачається 
будівництво торгів
ельно-офісного 

центру 

Разом:   83268,0 1999  
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7 квартал 

72 78:223:001 
Товариство з обмеженою 
відповідальністю 
"Комерц Плаза" 

вул. Вербова, 
19 

0,8789 6419,7   180  
Реконструкція 
ринкового 
комплексу  

58 78:223:010 

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 
"КНИЖКОВИЙ 
РИНОК" 

просп. 
Московський, 

10 
0,9085  --- ---  

Реконструкція 
ринкового 
комплексу 

71 78:223:012 

Багатопрофільне 
підприємство 
"Солідарність" у формі 
товариства з обмеженою 
відповідальністю 

вул. Вербова, 
21, 23 

0,6257 2207,0   62  
Реконструкція 
ринкового 
комплексу 

Разом:   8626,7 242  

8 квартал 

70 78:223:002 
Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Б.В." 

вул. Вербова, 
21, 23 

0,9899  9248 250  
Реконструкція під 
Торгівельний центр 

"Петрівка"  

38 78:223:003 
Приватне підприємство 

"Санбридж" 
вул. Вербова, 4 0,1192 --- --- 

Реконструкція під 
логістичний 
комплекс  

37 78:223:004 

Приватне 
багатопрофільне 

науково-виробниче 
підприємство 
"ТАЛІСМАН" 

вул. Вербова, 
20 

0,8277 --- --- 
Реконструкція під 

логістичний 
комплекс 

39 78:223:005 
Товариство з обмеженою 

відповідальністю 
"АКТИВ" 

вул. Вербова, 4 0,4837 --- ---  
Реконструкція під 

логістичний 
комплекс 

40 78:223:007 
Товариство з обмеженою 

відповідальністю 
транспортно-

вул. Вербова 1,6412 3420   ---  
Реконструкція під 

логістичний 
комплекс 
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експедиційне 
підприємство "Петрівка" 

40 78:223:018 

Транспортно-
експедиційне 

підприємство "Петрівка" 
у формі товариства з 

обмеженою 
відповідальністю 

вул. Вербова, 
20 

0,4959  ---  ---   
Реконструкція під 

логістичний 
комплекс 

Разом:   12668 250  

9 квартал 

25 78:192:015 
Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Стоїк-

Авто" 

просп. 
Московський, 

28 
0,9148  3654  88  Автосалон  

26 78:192:022 

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"МЕТРО Кеш Енд Кері 
Україна" 

просп.Московс
ький. 26-в 

5,4550  70264  1967  
 Непродовольча 

торгівля 

29 78:192:023 
Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Коло" 

просп. 
Московський, 

28-а літ. Б 
0,7125  1482  15  

Комунальна 
забудова  

27 78:192:033 
Приватне мале 

підприємство "Мир" 

просп. 
Московський, 

26-б 
0,3034 397  4  

 Комунальна 
забудова  

  78:192:034 
Товариство з обмеженою 

відповідальністю 
"Лінкорн" 

просп. 
Московський, 

28-а 
0,7484 23696   1580  

Бізнес-центр SP 
Hall  

24 78:192:068 
Приватне підприємство 

"УКРЗЕРНОПРОМ" 

просп. 
Московський, 

34-а 
0,5258  ---    ---   ---    

28 78:192:099 
Товариство з обмеженою 

відповідальністю 
"Лінкорн" 

просп. 
Московський, 

28-а 
0,6012  6150 615  

«TNT Експрес» 
Логістичний 
комплекс  
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Разом:   105643 4269  

10 квартал 

30 78:192:004 
Приватне акціонерне 
товариство "СІТІ-

МАРКЕТ" 

просп. 
Червоних 
козаків, 26 

1,4507 11771  601  

Разом:   11771  601  

11 квартал 

16 78:192:001 
Виробничо-комерційне 
приватне підприємство 

"Фірма Петелін" 

просп. 
Московський, 

26а 
0,6789 --- --- 

Реконструкція 
громадсько-
торгівельного 

центру 
"Блокбастер" 

17 78:192:002 
Комунальне 

автотранспортне 
підприємство №273904 

просп. 
Червоних 
козаків, 26а 

3,2282 5156  --- 

Реконструкція 
громадсько-
торгівельного 

центру 
"Блокбастер" 

14 78:192:003 
ТОВ виробничо-

комерційної фірми "НОН 
СТОП" 

просп. 
Червоних 
козаків, 26а 

0,2794 324 --- 
Комунальна 
забудова 

18 78:192:008 

Київське закрите 
акціонерне товариство 
матеріально-технічного 
постачання хімічною 

гродукцією 
"Київхімпостач" 

просп. 
Червоних 
козаків 

4,2801 --- --- 

Реконструкція 
громадсько-
торгівельного 

центру 
"Блокбастер" 

22 78:192:009 
Закрите акціонерне 

товариство 
"Укрзернопром" 

просп. 
Червоних 
козаків 

(навпроти 
озера Вербне) 

1,1027 33000,0 667 
Громадсько-
торгівельного 

центр "Блокбастер" 
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21 78:192:010 
Закрите акціонерне 

товариство 
"Укрзернопром" 

просп. 
Червоних 
козаків 

(навпроти 
озера Вербне) 

1,4625  4859  113  
 Меблевий 
гіпермаркет 

MARGO 

23 78:192:032 
Закрите акціонерне 

товариство 
"Укрзернопром" 

просп. 
Московський, 
34-а (навпроти 
озера Вербне) 

1,9545 --- --- 

Реконструкція 
громадсько-
торгівельного 

центру 
"Блокбастер" 

18 78:192:058 

ПУБЛІЧНЕ 
АКЦІОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО 

"КИЇВХІМПОСТАЧ" 

просп. 
Московський 

(затока 
Волковата) 

1,3712 --- --- 

Реконструкція 
громадсько-
торгівельного 

центру 
"Блокбастер" 

15 78:192:066 
Товариство з обмеженою 

відповідальністю 
"АВТЕХ" 

просп. 
Московський, 

26-б 
2,7755 --- --- 

Реконструкція 
громадсько-
торгівельного 

центру 
"Блокбастер" 

20 78:192:070 

Публічне акціонерне 
товариство "Холдингова 
компанія"Київміськбуд"; 
Товариство з обмеженою 

відповідальністю 
"Майна" 

просп. 
Московський, 

36 
0,3492 --- --- --- 

19 78:192:073 

ТОВАРИСТВО 3 
ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
"ІНВЕСТБУД ГАРАНТ" 

просп. 
Московський, 

24-а 
0,4642 --- --- 

 Реконструкція 
громадсько-
торгівельного 

центру 
"Блокбастер" 

Разом:   37859,0 780  
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12 квартал 

7 78:167:002 

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Дніпросіті-Інвест"; 
Товариство з обмеженою 

відповідальністю 
"СИСТЕМНІ 
ТЕХНОЛОГІЇ 
УКРАЇНИ" 

просп. 
Московський, 

32 
2,7648 5357  50 

Комунальна 
забудова 

8 78:167:004 

Кооператив по 
будівництву та 
експлуатації 

індивідуальних гаражів 
"Рибальський" 

просп. 
Червоних 
козаків, 34 

0,9876 5240  --- 
Кооператив 

індивідуальних 
гаражів  

11 78:167:005 

Кооператив по 
будівництву та 
експлуатації 

індивідуальних гаражів 
"Мостовик";Товариство 

з обмеженою 
відповідальністю "Аква 
Вінд"; Фізична особа; 
Фізична особа; Фізична 
особа;  Фізична особа; 
Фізична особа; Фізична 
особа; Фізична особа; 

Фізична особа 

просп. 
Червоних 
козаків, 30 

1,6786 7121  --- 
Кооператив 

індивідуальних 
гаражів 

13 78:167:007 
Товариство з обмежзною 
відповідальністю "Валдіс 

плюс" 

просп. 
Червоних 
козаків, 30 

1,8648 --- --- ---  

4 78:167:010 

Спільне українсько-
німецьке товариство з 

обмеженою 
відповідальністю з 

вул.Електриків, 
через 650 м 

після перетину 
3 

0,2531 --- --- АЗС  
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іноземною інвестицією 
"КЕРШЕР" 

просп.Червони
х Козаків 

5 78:167:012 
Приватне підприємство 

"Нессі" 
вул. Електриків 0,2747 --- --- --- 

6 78:167:016 
Товариство з обмеженою 

відповідальністю  
"ВІСЕНС ХАУС" 

просп. 
Московський, 

32-д 
0,8419 --- --- --- 

12 78:167:023 
Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Вісла"

просп. 
Червоних 

козаків, 30-а
0,3650 --- --- --- 

Разом:   17718 50  

13 квартал 

1 78:194:002 
Управління державної 
пожежної охорони ГУ 
МВС України в м.Києві 

затока 
"Волковата" 

0,9523 --- --- 

УДПО ГУ МВС 
України в м. Києві, 
стоянка пожежних 
катерів в затоці 

"Волковата" 

  78:194:067 
Землі не надані у 
власність чи 
користування 

просп. 
Московський 

3,7133 --- --- --- 

Разом:   405 40  

Об’єкти, що знаходяться за межами кварталів 

57 78:504:011 

Підприємство з 
іноземними інвестиціями 
"Мак Дональдз Юкрейн 

ЛТД" 

на розі 
просп.Червони
х Козаків та 

просп.Оболонс
ького

0,1362  350 30 
  Громадське 

харчування-Мак 
Дональдз Юкрейн 
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4 78:066:020 

Спільне українсько-
німецьке товариство з 

обмеженою 
відповідальністю з 

іноземною інвестицією 
"КЕРШЕР" 

просп. 
Червоних 
козаків 

0,2578  712 10   АЗС 

45 78:191:022 
Акціонерне 

підприємство закритого 
типу "Омега-Транс" 

просп. 
Червоних 
козаків 

0,4775  1194 20   АЗС  

Разом:   2256 60  
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На даний час орієнтовна кількість робочих місць  сягає 19,41 тис. робочих 

місць,  кількість відвідувачів 42,445 тис. осіб в день.  

 

1.2. Стисла характеристика природних умов 
Територія площею 230 га, на яку розробляється детальний план, знаходиться в 
Оболонському адміністративному районі Північної планувальної зони 
м. Києва і обмежена з півдня – залізницею, на півночі – просп. Московський, 
вул.Богатирська, Куренівська, із заходу – залізниця, із сходу – р.Дніпро. 
В геоморфологічному відношенні територія проектування розташована в 
межах І надзаплавної тераси р.Дніпро правобережної заплави високого рівня 
р.Дніпро. У геологічній будові беруть участь четвертинні алювіальні відклади. 
Будова ґрунтів представлена алювіальними супісками, пісками та суглинками, 
які з поверхні перекриті насипними ґрунтами.               
Рельєф території переважно рівнинний з незначним ухилом поверхні. 
Ділянка вишукувань знаходиться в межах стабільної Східноєвропейської 
платформи, яка визначає загальний сейсмічний спокій району міста та області. 
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 місцями територія підтоплена ґрунтовими 
водами, частково затоплюється повінню 1% забезпеченості. Територія зазнає 
підтоплення природного та техногенного характеру. 
Ґрунтові води гідравлічно зв’язані з рівнем води в р.Дніпро, поповнюються за 
рахунок інфільтрації та втрат води з водонесучих мереж, а також коливання 
рівня води в р.Дніпро. Сезонні коливання рівня грунтових вод 1,0 ...1,5 м. 
Детальна будова ґрунтів і рівень ґрунтових вод на ділянці будуть визначені на 
подальших етапах проектування під час геодезичних досліджень. 
 
Рослинний світ. На ділянці існують зелені насадження, які представлені 
листяними породами дерев, чагарниками, трав'яним газоном. Склад та 
кількість зелених насаджень, які підлягають зрізуванню визначатиметься на 
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наступному етапі проектування під час складання Акту обстеження зелених 
насаджень. Родючий шар ґрунту в межах проектування відсутній. 
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 Рі

к 

 

I 

 

II 

 

III 

 

IV 

 

V 

 

VI 

 

VII 

 

VIII

 

IX 

 

X 

 

XI 

 

XII 

 

 

-5.6 

 

-4.2 

00.7  

80.7 

 

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. 
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Абсолютний максимум і абсолютний мінімум температури повітря, °С 
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  

Швид. 

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 

 

 

Харак
те-
рист
ика 

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
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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 . 
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. 
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
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Грудень 9.8 5.9 7.8 14.0 14.5 12.9 21.0 14.1 7.4

Рік 13.6 9.1 8.8 12.8 13.0 11.5 17.7 13.5 13.0

 

Сонячна радіація: 

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

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

* радіаційний баланс  - 40 ккал/см2. 

 

1.3. Сучасний стан навколишнього природного середовища. 

Стан атмосферного повітря 
На теперішній час територія на яку розробляється детальний план відноситься 
до промрайону "Подільсько-Куренівський". 
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 проектування частково 
знаходиться в межах охоронних зон повітряних ліній електропередачі 
напругою 110 кВ та 35 кВ. Проектними рішеннями передбачається 
ліквідація повітряних ліній електропередачі напругою 35 кВ та переведення 
повітряних ліній електропередачі напругою 110 кВ в кабельне виконання. 
Шум. 
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Територія, що планується під будівництво знаходиться поза зоною 
акустичного впливу ДП "Антонов" та МА "Київ" (Жуляни).  
Частина території знаходиться в межах санітарно-захисної зони від залізниці, 
на даній території не передбачається розміщення житлової забудови. 
За станом на 01.01.01 р. проектована територія розташована поза ареалом 
забруднення ґрунтів радіонуклідами (дані карти забруднення території м. 
Києва, розробленої ЦГО Міністерства екології та природних ресурсів 
України). 
 

Планувальні обмеження. 
Район проектування розташовано поза охоронними зонами об’єктів природно-
заповідного фонду. Рекреаційна зона затока р.Дніпро Вовкувата - зона 
охоронюваного ландшафту відповідно до Історико – архітектурного опорного 
плану діючого генплану міста. 
Територія детального плану межує з об’єктом природно-заповідного фонду 
місцевого значення - регіональним ландшафтним парком «Озеро Вербне». 
 
Водні об’єкти на суміжній території: 
 Водойма без назви (вул.Богатирська - Лайоша Гавро 
просп.Оболонський), площа водної поверхні 14,7га, штучна, колишній кар'єр 
піску, розташована в житловій зоні. Прибережна територія не має капітальної 
забудови. Джерела живлення: поверхневий стік, підземні води. Санітарно-
гігієнічний стан незадовільний, діючі джерела забруднення - поверхневий стік 
(сміття), випуски дощової каналізації. Прибережна захисна смуга встановлена 
на забудованій території - по червоним лініям просп.Оболонського та по межі 
існуючих відводів (постанова Кабміну від 08.05.96. №486), на вільній від 
забудови території - на відстані 50м від урізу води.  
 Водойма (оз.Вербне) площа водної поверхні 16,4 га. Водойма штучного 
походження, колишній кар’єр піску. Оз.Вербне знаходиться на південній межі 
житлового масиву Оболонь, між просп. Московським та вул.Приозерною. 
Прибережна територія не забудована, частково упоряджена, використовується 
населенням як зона відпочинку, є пляжі. Випусків дощової каналізації у 
водойму не має. Джерела живлення - підземні води; санітарно-гігієнічний стан 
задовільний. Прибережна захисна смуга встановлена по червоним лініям 
вулиць Лароша Гавро, Приозерної, проспектів Героїв Сталінграду, 
Московському (на відстані від 30 до 70 м від урізу води). 
 
Водні об’єкти в межах ДПТ. 
 Водойма (озеро Вовкувата разом з каналом), площею водної поверхні 
7,7 га (при РВ-91.6м), штучного походження, знаходиться у комунальній зоні. 
 Прибережна територія заболочена. На теперішній час розроблено 
проект будівництва очисних споруд дощової каналізації житлового масиву 
Оболонь та н/с мікрорайонів 3А та 14. Джерела живлення: р.Дніпро, 
поверхневий стік. Санітарно-гігієнічний стан незадовільний, діючі джерела 
забруднення - поверхневий стік.  
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 Прибережна захисна смуга встановлена по підошві насипу залізничної 
колії, місцевого проїзду та межам існуючих відводів та складає 11.8 га.  
 
 Затока Вовкувата, площа водної поверхні якої 4,8 га, природного 
походження. Затока знаходиться в рекреаційній зоні міста, та є зоною 
ландшафту, що охороняється.  
 В затоці є відстій суден, прибережна територія занедбана, санітарно-
гігієнічний стан незадовільний. Джерело живлення - р.Дніпро.  
 Прибережна захисна смуга встановлена з північного боку по межі 
намитої території з відмітками 97,7÷100,2 м, з південного та західного - по 
проектній трасі вулиці “Набережно-Рибальська дорога” . 
 Канал довжиною 950 м штучного походження, з'єднує систему водойм 
оз.Опечінь з Дніпром (озером та затокою Вовкувата), проходить через 
комунальну зону. Прибережна територія забудована. Джерело живлення - 
поверхневий стік, санітарно-гігієнічний стан - задовільний, діючі джерела 
забруднення - поверхневий стік, випуски дощової каналізації. Смуга 
відведення встановлена по межі існуючих відводів та на відстані 5 м від краю 
бетонного лотка канала, ст.91 ВК, постанова Кабміну від 08.05.96. №486.  
 
"Схема зовнішніх меж прибережних захисних смуг об'єктів водного фонду 
м. Києва. Мінський район (Оболонський район з 30.01.2001) та 
доповнення до Схеми зовнішніх меж прибережних захисних смуг об'єктів 
водного фонду м. Києва. Оболонський район" було затверджено 
Рішенням Київради від 15 березня 2007 року № 253/914. 
 
Санітарно-захисні зоні: 
Спільне українсько-німецьке товариство з іноземною інвестицією 
"КЕРШЕР". АЗС – 50 м (ДСП 173-96). 
ТОВ "ВІСЕНС ХАУС" – 50 м (ДСП 173-96). Проектними рішеннями 
передбачено реструктуризацію території зі зміною функціонального 
призначення. 
ТОВ "Дніпросіті-Інвест"/ТОВ "СИСТЕМНІ ТЕХНОЛОГІЇ УКРАЇНИ" – 50 
м (ДСП 173-96). Проектними рішеннями передбачено реструктуризацію 
території зі зміною функціонального призначення. 
Кооператив по будівництву та експлуатації індивідуальних гаражів 
"Рибальський" – 50 м (ДСП 173-96). 
Кооператив по будівництву та експлуатації індивідуальних гаражів 
"Мостовик" – 50 м (ДСП 173-96). 
ТОВ "Вісла" – 50 м (ДСП 173-96). Проектними рішеннями передбачено 
реструктуризацію території зі зміною функціонального призначення. 
ТОВ "Валдіс плюс" – 50 м (ДСП 173-96). 
ТОВ виробничо-комерційної фірми "НОН СТОП". АЗС – 50 м (ДСП 173-
96). 
ТОВ "АВТЕХ" – 50 м (ДСП 173-96). Проектними рішеннями передбачено 
реструктуризацію території зі зміною функціонального призначення. 
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Виробничо-комерційне приватне підприємство "Фірма Петелін" – 50 м 
(ДСП 173-96). Проектними рішеннями передбачено реструктуризацію 
території зі зміною функціонального призначення. 
Комунальне автотранспортне підприємство N 273904 – 100 м (ДСП 173-96). 
Проектними рішеннями передбачено реструктуризацію території зі зміною 
функціонального призначення. 
ЗАТ "Укрзернопром".ТРЦ "БЛОКБАСТЕР" (автостоянка) – 50 м (ДСП 173-
96). 
Приватне мале підприємство "Мир" – 50 м (ДСП 173-96). 
ТОВ "Коло" – 50 м (ДСП 173-96). 
КП по утриманню зелених насаджень Оболонського району м.Києва – 50 м 
(ДСП 173-96). 
Дочірнє підприємство "Спеціалізоване ремонтно-будівельне управління 
"ЛІФТ-3" – 50 м (ДСП 173-96). 
Приватне багатопрофільне науково-виробниче підприємство "ТАЛІСМАН" 
– 50 м (ДСП 173-96). 
ПП "Санбридж" – 50 м (ДСП 173-96). 
ТОВ "АКТИВ" – 50 м (ДСП 173-96). 
ТОВ транспортно-експедиційне підприємство "Петрівка" – 50 м (ДСП 173-
96). 
ДП "Укравтогаз" Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України". 
АЗС – 50 м (ДСП 173-96). 
ПАТ "Завод "Маяк" (Транспортний цех) – 100 м (ДСП 173-96). 
ТОВ "Капітал-Профбуд"(автостоянка) – 50 м (ДСП 173-96). 
Акціонерне підприємство закритого типу "Омега-Транс". АЗС "Лукойл" – 
50 м (ДСП 173-96). 
ЗАТ "Аеробуд" – 50 м (ДСП 173-96). 
ВАТ "Промзв’язок" – 50 м (ДСП 173-96). 
Науково-виробничий кооператив "Мікрони" – 50 м (ДСП 173-96). 
ТОВ "АВТОБАНСЕРВІС". АЗС "КЛО" – 50 м (ДСП 173-96). 
ПАТ "Завод "Маяк" – 50 м (ДСП 173-96). 
ТОВ "АГАТ" – 50 м (ДСП 173-96). 
ПАТ Київський експериметральний завод "Зварка"/ОВ 
"ЦЕНТРОСЕРВІС"/ТОВ "ТРАДИЦІЇ ПЛЮС" – 100 м (ДСП 173-96). 
Промислово-торгівельне ТОВ "Галант ЛТD/ЗАТ "Хевіт"/ПАТ Київський 
експериметральний завод "Зварка"/Мале приватне багатопрофільне 
підприємство "Крамар"/ЗАТ по будівництву об’єктів нафтової та газової 
промисловості "Укрнафтогазбуд" – 50 м (ДСП 173-96). 
СТО "VIANOR" – 15 м. 
ТОВ "ЦЕНТРОСЕРВІС" – 50 м. 
ПАТ МЕДТЕХСЕРВІС" – 50 м. 
ВАТ "Укрмедтех"/ ЗАТ "Apciro" – 50 м (ДСП 173-96). 
Товариство з додатковою відповідальністю "Київське виробниче об’єднання 
"Медапаратура"/ПП "ВЕЛЕНА" – 50 м (ДСП 173-96). 



 

50 
 

ЗАТ "Київське виробниче об’єднання "Медапаратура" – 100 м (ДСП 173-
96). 
Товариство з додатковою відповідальністю "Київське виробниче об’єднання 
"Медапаратура"/ТОВ "Фокстрот-Авто"/ПП Альянс-СВ" – 50 м (ДСП 173-
96). 
Товариство з додатковою відповідальністю "Київське виробниче об’єднання 
"Медапаратура"/ ТОВ "Група компаній Фасіліком"/ТОВ "НТТ-Інвест" – 50 
м (ДСП 173-96). 
ТОВ "КАТЕХ ІНТЕРНЕШНЛ ТРЕЙДІНГ" – 50 м (ДСП 173-96). 
АЗС – 50 м (ДСП 173-96). 
Фізична особа (Автомийка) – 15 м (ДСП 173-96). 
ПАТ "Фармак" – 1000 м (ДСП 173-96). Відповідно до листа ПАТ "Фармак" 
від 22.06.2015 №17/107 підприємство планує винос основного виробництва 
в м.Шостка та зменшення розміру СЗЗ до 50 м. 
Комунальне підприємство "Автодорсервіс" – 1000 м (ДСП 173-96). 
 Відкрите акціонерне товариство "Завод "Ленінська кузня" – 300 м (ДСП 
173-96). Проектними рішеннями передбачено реструктуризацію території зі 
зміною функціонального призначення. 
Багатоповерховий гараж (проект) – 37,5 метрів в бік житлового будинку та 
50 м у інші сторони при умові виконання п.3 примітки, додатка 10 до ДСП 
173-96;     
АЗС (проект) – 50 м (ДСП 173-96). 
Очисні споруди дощової каналізації (проект) – 25 м (розмір санітарно-
захисної зони буде уточнено на наступних стадіях проектування після 
визначення типу та технології очисних споруд та за рахунок здійснення 
спеціалізованої проектної документації).  
 
Через ділянку проектування, вздовж Московського просп. прокладені два 
водоводи міського значення Ø1400 мм з шириною санітарно-захисної смуги 20 
м. 
 
В межах території, що розглядається, прокладені самопливні каналізаційні 
колектори вздовж вул. Вербова Ø900 мм з охоронною зоною 5 м; по вул. 
Лайоша Гавро та далі по Московському та Оболонському проспектам 
Ø1400-2450 мм з охоронною зоною 10 м; по Оболонському проспекту 
Ø2000 мм з охоронною зоною 10 м; по вул. Семена Скляренка та далі по 
Московському проспекту Ø2000 мм з охоронною зоною 10 м. 
 
Газопровід високого тиску з охоронною зоною 10 м. 
 
Висновки. За санітарно-гігієнічними параметрами стану навколишнього 
природного середовища та за нормами санітарних правил планування і 
забудови територій ділянка в межах детального плану території придатна 
для комплексної забудови з об’єктами житлового, громадського, 
адміністративного призначення, об’єктами соціальної інфраструктури та 
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паркінгами. Розміщення житлово-громадських об'єктів на територіях 
підприємств та комунально-складських об’єктів, намічених для 
реструктуризації виробництва можливе лише після здійснення оздоровчих 
заходів, що забезпечать нормативну якість середовища, підтверджену 
відповідними дослідженнями. 
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2. ПРОЕКТНІ ПРОПОЗИЦІЇ 

2.1. Основні положення трансформації проектної території 
 

У відповідності до Стратегії розвитку Києва ініціатив «Зроблено в Києві», 
«Міжнародна гавань штаб-квартир», «Центр поруч з домом» в наступні роки у 
м. Києві набере розвитку громадська, ділова та інша комерційна нежитлова 
забудови.  
Перехід від моно - до поліцентричної моделі розвитку Києва є важливою 
передумовою збалансованого та гармонійного розвитку міста як в 
економічному, так і в соціальному плані. В цілому Київ мусить максимально 
наблизитись до визначення «місто крокової доступності». 
 Створення кількох центрів міської активності (ділового, 
адміністративного, культурно-історичного, природно-рекреаційного) 
загальноміського значення має стати поштовхом до подальшої децентралізації 
міста, привести до реалізації наступних переваг:  
 утворення нових зон стрімкого економічного зростання за межами 

історичного центру; 
 розвиток конкуренції та самодостатності районів міста, забезпечення їх 

поліфункціональності;  
 підвищення рівня комфорту життя за рахунок наближення 

інфраструктури і робочих місць до міст розселення киян;  
 зменшення навантаження на історичний центр;  
 розвантаження шляхом розосередження транспортних потоків міста, 

зменшення щоденних далеких переїздів.  
 

 При формуванні нових центрів у Києві будуть дотримані такі принципи 
ефективного використання міських територій:  

 розвиток альтернативних центрів відбуватиметься в межах території 
міста, із урахуванням уже існуючої інфраструктури, наявності 
транспортного сполучення із жилими масивами 

 вторинна забудова (в т.ч. на території промислових зон) матиме 
пріоритет перед первинною забудовою, що зробить землекористування 
ефективнішим і збереже зелені зони.  

Практика містобудівного розвитку свідчить, що організація центроформуючих 
функцій найзначніших міст пов’язана з процесами розвитку планувальних 
каркасів. Формування планувального каркасу стає структурною основою 
системи загальноміського центру.  
 Система загальноміських центрів формується як лінійно-вузлова 
структура. Розгалуження її в плані міста здійснюється на основі опорного 
планувального каркасу міста.  
 З урахуванням історичних особливостей і сучасних тенденцій розвитку, 
формування системи центрів Києва запропоновано на підставі визначення 
найбільш придатних для цього містоформуючих вузлів планувального каркасу.  
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 В районі ст.м. «Петрівка» Подільсько-Куренівської лінії метро на 
перехресті містоформуючих магістралей – просп. Московський, 
просп.Оболонський та вул. Богатирська, планувальної осі «південь – північ» та 
широтного зв’язку правої та лівої частини міста - Московський мостовий 
перехід відповідно до рішень проекту Генерального плану м. Києва на 
території, що розглядається, передбачається формування загальноміського 
центру Правобережної частини Києва - ділового, торгового та розважального 
центру «Петрівський». 
 Значні зміни в планувальній структурі району проектування (згідно з 
Генеральним планом міста Києва) пов’язані з вирішенням на перспективу 
загальноміських транспортних проблем, що має вплив на вирішення питань 
розміщення нової забудови, включаючи й першочергову. 
 Особливого значення набуває розвиток пересадкового транспортного 
вузла в південній частині району проектування з організацією пішохідних 
зв’язків між станцією метро «Петрівка», платформою міської залізниці і 
пасажирського транспорту – тролейбусів, автобусів тощо. 
 Враховуючи вищезазначені перетворення, виникає необхідність 
здійснення ряду реконструктивних заходів щодо просп.Оболонський біля 
станції метро «Петрівка» з розвантаженням від маршрутних таксі, автобусів, 
відстою тролейбусів. 
 На даний час рішеннями ДПТ надано пропозиції щодо реконструкції 
забудови ринкового комплексу, виробничої забудови, нових торговельних та 
офісних центрів на вільних ділянках та на ділянках виробничого призначення, 
які відповідно до рішень проекту Генерального плану м.Києва змінюють 
функціональне призначення на громадську забудову.  
 
 Забудова територій окремих землекористувачів буде відбуватися 
поетапно, відповідно до проектів, що виконуються.  
 
  

2.2. Розподіл території за функціональним використанням 

 Проектні рішення  спрямовані на підвищення ефективності 
використання територій міста. 
Проектними пропозиціями пропонується формування території   
багатофункціонального використання. Розвиток її пов’язаний з 
реконструкцією території ринку,  де передбачається розміщення торгівельних 
комплексів, реструктуризацією складських територій, реконструкцією споруд 
промислових підприємств, будівництво адміністративно-офісних, 
виставкових, торговельних  комплексів, автостоянок та благоустрій та 
озеленення територій вздовж озера, пішохідних шляхів, організація бульвару 
вздовж просп.Московський. 
Згідно з матеріалами проекту Генерального плану м. Києва на території, що 
охоплена проектом, за функціональним використанням, можна виділити зони:  

 громадської забудови: 
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 ділової; 
 торговельної; 

 виробничої  забудови: 
 промислової; 
 комунально-складської; 

 житлової  забудови: 
 багатоквартирної; 

 транспортної інфраструктури: 
 смуга відводу залізниці, станції та платформи; 
 вулиць, споруд в червоних лініях; 

 інженерної інфраструктури: 
 об’єкти електромережі; 
 об’єкти тепломережі, котельні, магістральні мережі, 

водопостачання, водовідведення, зливової 
каналізації, газопостачання; 

 зелених насаджень: 
 загального користування; 
 обмеженого користування. 

 
Громадсько-ділова зона 

 Розміщення громадсько-ділової зони передбачається на території вздовж 
просп.Московський. 
В складі Ділової зони передбачається розміщення адміністративно-офісних 
приміщень, бізнес центрів, клубів, магазинів та кафе, готелю, нотаріальних 
контор, юридичних консультацій, банків, філій (відділень) банків тощо. 
В складі торговельної зони передбачається розміщення ТЦ, ТРЦ та 
автосалонів. 

Виробнича зона 
Представлена територіями підприємств, баз, складів, адміністративно-офісних 
будівель. На перспективу передбачається реструктуризація підприємства з 
реконструкцією та добудовою споруд для ефективного використання даних 
території. 
 
Зона багатоквартирної житлової забудови  та громадської забудови 

 
 В кварталі 12 відповідно до  Протоколу №7 засідання постійної комісії 
Київської міської ради з питань містобудування, архітектури та 
землекористування від 22.03.2016 щодо результатів розгляду проекту 
детального плану території в межах вулиць Вербова, Куренівська, 
Богатирська, Московський проспект, Набережно-Рибальська, залізнична колія 
в Оболонському районі м. Києва, в п.2 було вказано, що за зверненями ТОВ 
«Валдіс плюс» (78:167: 007), ТОВ «Вісла» (78:167:023), ТОВ «Вісент Хаус» 
(78:167:016) передбачити зміну функціонального призначення на території 
житлової та громадської забудови. Проектом передбачено будівництво двох 
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житлових комплексів з об’ектами повсякденного обслуговування та групами 
тимчасового перебування для дітей дошкільного віку. 
 

Зона інженерної інфраструктури 
В цій зоні передбачається розміщення інженерних об’єктів в основному 
загальноміського значення та для обслуговування житлової та громадської 
забудови. 
 

2.3. Переважні, супутні і допустимі види використання території 
 
Переважні та допустимі види використання визначено з дотриманням вимог 
Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» та окремих 
деталізацій його положень, зокрема: 

 з урахуванням попередніх рішень щодо планування і забудови 
території; 

 з виділенням зон обмеженої містобудівної діяльності та визначенням 
обмежень використання територій у відповідних зонах згідно до 
державних будівельних норм, стандартів і правил та санітарних, 
пожежних та інших спеціальних норм і правил з питань захисту 
територій від дії надзвичайних ситуацій природного та техногенного 
характеру, охорони навколишнього природного середовища;  

 з відображенням існуючої забудови територій, інженерно-
транспортної інфраструктури, а також основних елементів планувальної 
структури територій у визначених межах, з урахуванням забезпечення їх 
реконструкції та розвитку, раціонального природокористування і 
ресурсозбереження; 

 з визначенням у функціональних зонах будівельного зонування 
територій з виділенням граничної поверховості (висотності) забудови, 
планувальної організації, допустимих перетворень під час будівельної 
діяльності; 

 з встановленням для кожної функціональної зони допустимих видів 
забудови та іншого використання земельних ділянок з урахуванням 
державних, громадських та приватних інтересів, вимог державних 
будівельних норм щодо граничних показників щільності населення, 
забезпечення населення прибудинковими територіями, зеленими 
насадженнями загального користування, об’єктами соціальної сфери, 
інженерно-транспортної інфраструктури; 

 з узгодженням меж функціональних зон з межами планувальних 
утворень – мікрорайонів (кварталів), природних комплексів, смугами 
санітарно-захисних, санітарних, охоронних зон та інших зон 
обмеженого використання земель, червоними лініями, смугами відводу, 
межами основних землеволодінь і землекористувань. 
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Переважний вид використання території – вид використання, який відповідає 
переліку дозволених видів для даної зони і не потребує спеціального 
погодження. До них відносяться види забудови та використання територій, які 
за умови дотримання будівельних норм та стандартів безпеки, інших 
обов'язкових вимог, не можуть бути заборонені. 
Супутній вид використання території – вид використання, який є дозволеним 
та необхідним для забезпечення функціонування переважного виду 
використання земельної ділянки. 
До допустимих видів забудови та використання території у межах окремих зон 
відносяться види забудови та використання нерухомості, для яких необхідне 
отримання відповідних узгоджень або відповідних дозволів. 
Спеціальне погодження – погодження щодо видів землекористування, 
використання нерухомості, які не відповідають переліку переважних та 
супутніх видів використання для зазначеної територіальної зони, але 
відносяться до допустимих. 
Для кожної зони встановлюються, як правило, декілька видів допустимого 
використання території. 
 Інженерно-технічні об'єкти, споруди та комунікації, що забезпечують 
реалізацію переважних та допустимих видів використання території (електро-, 
водо-, 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). 

 
Громадсько-ділова зона  

 
Переважні види забудови земельних ділянок: 
 

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

 нотаріальні контори і юридичні консультації; 
 готелі; 
 туристичні інформаційні центри; 
 центри зайнятості; 
 озеленені території: бульвари, парки, сквери. 

 
Дозволені види використання, які супутні переважним видам: 
 

 автостоянки для зберігання автомобілів, підземні паркінги при 
громадських будівлях; 

 комерційні підземні гаражі; 
 багатоповерхові паркінги; 
 громадські вбиральні. 
 споруди комунальної та інженерної інфраструктури, необхідної для 

обслуговування даної зони; 
 
Допустимі види забудови та використання території, які потребують 
спеціальних погоджень: 
 

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

 
 

Виробнича зона 
 

Переважні види забудови земельних ділянок: 

 виробничі і промислові підприємства V класу відповідно до державних 
санітарних норм; 

 складські комплекси; 

 багатоповерхові гаражі. 
 
Дозволені види використання, які супутні переважним видам: 

 адміністративні організації, офіси, контори; 

 приміщення обслуговуючого персоналу, чергового аварійного 
персоналу, охорони підприємств; 

 виробничо-лабораторні корпуси; 

 об’єкти складського призначення різного профілю ( Vклас ); 

 об’єкти технічного і інженерного забезпечення підприємств; 
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 підприємства громадського харчування (кафе, їдальні, буфети), 
безпосередньо пов’язані з обслуговуванням виробничих та промислових 
підприємств; 

 зелені насадження спеціального призначення; 

 розсадники рослин для озеленення  промислових територій і санітарно-
захисних зон; 

 відкриті стоянки тимчасового збереження автомобілів, майданчики 
транзитного транспорту з  місцями зберігання, вантажних і легкових 
автомобілів; 

 станції технічного обслуговування автомобілів; 

 авторемонтні підприємства; 

 об’єкти пожежної охорони. 

 антени стільникового і радіорелейного зв'язку. 
 
Допустимі види забудови та використання території, які потребують 
спеціальних погоджень: 

 спортмайданчики, майданчики для відпочинку персоналу підприємств; 

 аптеки; 

 пункти надання швидкої медичної допомоги; 

 спеціалізовані магазини оптової, дрібнооптової, роздрібної торгівлі з 
продажу товарів власного виробництва підприємств; 

 об’єкти оборонного призначення; 

 ветеринарні приймальні пункти; 

 ветеринарні лікарні; 

 санітарно-технічні спорудження та обладнання комунального 
призначення; 

 автозаправні станції. 
 

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; 
 окремо розміщені, вбудовано-прибудовані дитячі заклади; 
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 технічні будівлі і споруди для обслуговування житлових будинків; 
 озеленення та благоустрій території, згідно з державними нормами; 
 амбулаторії, консультативні медичні заклади, кабінети родинного 

лікаря. 
 

Дозволені види використання, які супутні переважним видам: 
 відкриті тимчасові автостоянки; 
 вбудовані в житлові будинки паркінги та інші об'єкти 

обслуговування; 
 

Допустимі види використання: 
 майданчики для вигулу тварин;  
 громадські туалети. 

 

Рекреаційні зони озеленених територій загального користування. 

Переважні види використання земельних ділянок: 

 фізкультурні майданчики; човнові станції; 

 озеленені території, розміщення озеленених територій загального 
користування (лісопарки, парки, сади, сквери); 

 місця короткочасного відпочинку з відповідним обладнанням; 

 водно-розважальні  об’єкти. 
 

Супутні переважним видам: 

 споруди комунальної та інженерно-технічної інфраструктури, необхідні 
для обслуговування даної зони; 

 заклади прокату необхідного інвентарю; 

 проїзди, відкриті автостоянки для легкових автомобілів; 

 громадські вбиральні; 

 кафе, заклади харчування, торгівлі та сервісного обслуговування; 

 пункти прокату спортивного інвентарю. 

 відповідно обладнанні експозиційні зони, що встановлюються 
адміністрацією. 
 

Допустимі види забудови, які потребують  спеціальних погоджень: 

 розважальні комплекси (ігротеки, танцмайданчики, дискотеки); 

 станції прокату човнів та рятувальні станції; 
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 пристані; 
 

Зона районних та вулиць місцевого значення (у червоних лініях) 
 

Переважні види забудови земельних ділянок: 
 

 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 (фонтани, клумби, декоративні 

насадження, майданчики відпочинку); 
 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. 

Зона залізничного транспорту. 

Переважні види  забудови  ділянок: 

 Зону ТР-1 формують землі залізничного транспорту (ст. 68 
Земельного Кодексу України).  До них належать: 

 землі смуг відведення залізниці; 

 землі під залізничним полотном та його облаштуванням; 
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 землі під станціями з усіма будівлями і спорудами енергетичного, 
локомотивного, вагонного, колійного, вантажного і пасажирського 
господарства; 

 землі сигналізації та зв’язку, водопостачання та каналізації; 

 землі під захисними та скріплювальними насадженнями, службовими, 
культурно-побутовими будівлями та іншими спорудами, необхідними 
для забезпечення роботи залізничного транспорту; 

 території залізничних та автовокзалів, морських та річкових вокзалів, 
аеровокзалів, терміналів, транспортних вузлів. 

 В санітарно-захисній смузі залізниці 50% території повинно бути 
озеленено. 

Супутні переважним видам: 

 гаражі, стоянки; 

 станції технічного обслуговування; 

 автомобільні дороги та вулиці; 

 складські приміщення; 

 установи комунально-побутового призначення; 

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

 громадські вбиральні. 

Допустимі види забудови, які потребують  спеціальних погоджень: 

 житлові будинки обслуговуючого персоналу; 

 спортивні споруди та майданчики. 
 

2.4. Містобудівні умови та обмеження 
 
 Умови та обмеження використання територій в залежності від виду 
призначення містобудівної зони визначені відповідно до державних 
будівельних норм «Містобудування. Планування та забудова міських і 
сільських поселень» ДБН 360-92**, Державних санітарних правил планування 
і забудови населених пунктів, Правил пожежної безпеки в Україні», кодів 
планувальної структури і функціонального зонування прийнятих у проекті 
Генерального плану м. Києва, граничних показників інтенсивності 
використання відповідної території. 
 Встановлені містобудівні зони – території з визначеними межами, 
використання яких здійснюється за відповідним видом призначення, 
деталізовано характер і ступень їх забудови та допустимих перетворень. 
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Таблиця 2.4.1 

№ 
п/п Громадсько-ділова зона  

1 2 3
1 Гранично допустима висота 

будівель 
Відповідно до проектів забудови, погоджених з 
Украєрорухом.  
Відповідно чинного генплану знаходиться поза 
межами історичних ареалів. 

2 Максимально допустимий відсоток 
забудови території 

Відповідно до Державних будівельних норм по 
видах забудови 

3 Максимально допустима щільність 
населення в мікрорайонах 
 

- 
 

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

Згідно ДБН 360-92**, п. 3.32.  
відступ до громадських будинків не 
регламентується. 

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

Згідно Схеми планувальних обмежень – територія 
знаходиться в санітарно-захисній зоні від залізниці, 
підприємств, інженерних об’єктів, АЗС, ГГРП, 
прибережних захисних смуг, які затверджені 
Рішенням Київради від 15 березня 2007 року № 
253/914. 
Знаходиться поза межами історичних ареалів, але 
межує із сходу з зоною ландшафту, що 
охороняється. 

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

Згідно ДБН 360-92** дод. 3.1 

7 Зони охорони інженерних 
комунікацій 

Зони охорони інженерних комунікацій необхідно 
додержуватись згідно ДБН 360-92** розділ 8, Схеми 
планувальних обмежень та Схеми проектних 
планувальних обмежень.  

8 Вимоги до необхідності 
проведення інженерних 
вишукувань згідно з державними 
будівельними нормами ДБН А.2.-
1-1-2008 «Інженерні вишукування 
для будівництва»  

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

9 Вимоги щодо благоустрою Згідно Закону України про благоустрій населених 
пунктів, ст. 22,23. 
На вказаній території передбачити благоустрій та 
озеленення, формування бульварів, алей  та 
будівництво мережі пішохідних доріжок, 
встановлення малих архітектурних форм. Процент 
озеленення громадських об’єктів - 40%. 

10 Забезпечення умов транспортно-
пішохідного зв’язку 

Під'їзди до запроектованих громадських споруд 
будуть влаштовані відповідно до креслення 
Проектного плану,   відповідно до ДБН 360 — 92**  
розділ 7.  
Забезпечити пішохідні шляхи — до основних 
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№ 
п/п Громадсько-ділова зона  

1 2 3
об'єктів тяжіння - зупинок пасажирського 
транспорту. 
 При проектуванні слід забезпечити можливість 
проїзду пожежних машин.  

11 Вимоги щодо забезпечення 
необхідною кількістю місць 
зберігання транспорту. 

Паркування для автомобілів передбачене в 
підземних і наземних паркінгах на території 
громадських центрів. Відповідно до Схеми 
організації руху транспорту та пішоходів та 
Проектного плану необхідно забезпечення 
будівництва надземних багатоповерхових 
паркінгів 2620 м/м, підземних – 950 м/м, 
вбудованих паркингів загальною кількістю місць 
зберігання легкових автомобілів в яких складає 
10990 м/м,  загальною кількістю - 14560 
автомобілів, та відкриті автостоянки загальною 
місткістю - 5520 м/м.  
Всього загальна кількість машиномість складає 

20080м/м. 
 

 

 
Виробнича зона 

 
1 2 3
1 Гранично допустима висота 

будівель 
Згідно генерального плану промислового підприємства, 
або плану реконструкції. 

2 Максимально допустимий 
відсоток забудови земельної 
ділянки 

Згідно генерального плану промислового підприємства, 
або плану реконструкції 

3 Максимально допустима щільність 
забудови земельної ділянки  

Згідно генерального плану промислового підприємства, 
або плану реконструкції 

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

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

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

Державних санітарних правил планування та забудови 
населених пунктів (затверджено Наказом Міністерства 
охорони здоров’я Україна від 19 червня 1996 року 
№173), затвердженої містобудівної документації, 
санітарного паспорта підприємства.  
Відповідно до чинного генплану знаходиться поза 
межами історичних ареалів, зон охорони пам’яток та 
заповідних територій міста. 

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

Згідно ДБН 360-92** дод. 3.1 
Відповідно до протипожежних вимог. 
Згідно вимог щодо забезпечення умов інсоляції 

7 Охоронювані зони інженерних 
комунікацій 

Зони охорони інженерних комунікацій необхідно 
додержуватись згідно ДБН 360-92** розділ 8, Схеми 
планувальних обмежень та Схеми проектних 
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планувальних обмежень. 
8 Вимоги до необхідності 

проведення інженерних 
вишукувань 

 Згідно ДБН 360-92** 
ДБН А.2.1-1-2008 «Інженерні вишукування для 
будівництва»  

9 
 

Вимоги щодо благоустрою  Згідно Закону України про благоустрій населених 
пунктів. Ст. 22,24., відповідно до генеральних планів 
підприємств. 
Передбачити мережу пішохідних доріжок, бульварів, 
встановлення малих архітектурних форм 

10 Забезпечення умов транспортно-
пішохідного зв`язку  

Під'їзди вантажного транспорту до споруд 
передбачаються відповідно до Проектного плану, 
Схеми генеральних планів підприємств. 

1 Вимоги щодо забезпечення 
необхідною кількістю місць 
зберігання автотранспорту 

Згідно ДБН 360-92** розділ 7 та  зміна №4 від 
21.06.2011 №67  

 Вимоги щодо охорони культурної 
спадщини 

Відповідно до чинного генплану знаходиться поза 
межами історичних ареалів, зон охорони пам’яток та 
заповідних територій міста. 

 
 

Містобудівні умови та обмеження ділянок 78:167: 007, 78:167:023 
 

№ 
п/п 

Зона багатоквартирної житлової забудови  
ТОВ «Валдіс плюс» (78:167: 007), ТОВ «Вісла» (78:167:023), 

1 2 3 

1. Гранично допустима висота будівель    до 27 пов. Відповідно до проектів забудови, 
погоджених з Украєрорухом.  

Відповідно чинного генплану знаходиться 
поза межами історичних ареалів 

2. Максимально допустимий відсоток 
забудови території 

25 – 30 % 

3. Максимально допустима щільність 
населення в мікрорайонах 

Згідно ДБН 360-92**, п. 3.8, прим. 1, 
розрахункова площа для окремого житлового 
будинку необхідно приймати не менше 
12м2/люд 

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

Згідно ДБН 360-92** п. 3.32.  Відступ від 
червоних ліній  магістральних вулиць не 
менше 6 м, при нежитлових перших поверхах 
– 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 
(охоронні) зони) 

Територія частково затоплюється повінню 1% 
забезпеченості;  
Територія частково підтоплюється 
ґрунтовими водами. Ґрунтові води 
знаходяться на глибинах вище 2,5 м.  
Ґрунтові води гідравлічно зв’язані з рівнем 
води в р.Дніпро, поповнюються за рахунок 
інфільтрації та втрат води з водонесучих 
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№ 
п/п 

Зона багатоквартирної житлової забудови  
ТОВ «Валдіс плюс» (78:167: 007), ТОВ «Вісла» (78:167:023), 

1 2 3 
мереж, а також коливання рівня води в 
р.Дніпро. Сезонні коливання рівня грунтових 
вод 1,0 ...1,5 м.  
Забезпечення санітарно-захисної зони від 
залізниці до житлової забудови - 100м, 
прибережної захисної смуги від водойми оз. 
Вовкувата. Ділянка знаходиться поза межами 
історичних ареалів відповідно до чинного 
генплану м.Києва. 

6. Мінімально допустимі відстані від 
житлових будинків, що проектуються, 
до існуючих будинків і споруд 

Відповідно до протипожежних вимог.Згідно 
вимог щодо забезпечення умов інсоляції. 

7. Зони охорони інженерних 
комунікацій 

Згідно ДБН 360-92**, розділ 8. 

8. Вимоги до необхідності проведення 
інженерних вишукувань згідно з 
державними будівельними нормами 
ДБН А.2.-1-1-2008 «Інженерні 
вишукування для будівництва»  

Будівництво нових житлових та громадських 
об’єктів потребує проведення додаткових 
інженерних вишукувань 

9. Вимоги щодо благоустрою Передбачити мережу пішохідних доріжок, 
спортивних, дитячих майданчиків, 
встановлення малих архітектурних форм 
відповідно до ДБН 360-92** 

10. Забезпечення умов транспортно-
пішохідного зв’язку 

Під’їзди до будинку необхідно організувати 
таким чином, щоб не влаштовувати перешкод 
руху транспорту – додаткову  смугу для 
заїзду на ділянку новобудови з вул.Вербової. 

11. Вимоги щодо забезпечення 
необхідною кількістю місць 
зберігання транспорту. 

Місця постійного зберігання – на відкритих 
автостоянках в межах СЗЗ від залізниці 
згідно Схеми планувальних обмежень.  

12. Вимоги щодо охорони культурної 
спадщини 

Територія знаходиться поза межами 
історичних ареалів, відповідно до чинного 
генплану м.Києва.  

13. Додаткові вимоги В перших поверхах житлових будинків 
необхідно розміщення группи тимчасового 
перебування дітей дошкільного віку. 
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Містобудівні умови та обмеження ділянки 78:167:016 
 

№ 
п/п 

Зона багатоквартирної житлової забудови земельної
ділянки ТОВ «Вісент Хаус» (78:167:016) 

 
1 2 3 

1. Гранично допустима висота будівель до 27 пов. Відповідно чинного генплану – 
знаходиться поза межами історичних ареалів. 

2. Максимально допустимий відсоток 
забудови території 

25 – 30 % 

3. Максимально допустима щільність 
населення в мікрорайонах 

Згідно ДБН 360-92**, п. 3.8, прим. 1, 
розрахункова площа для окремого житлового 
будинку необхідно приймати не менше  
12 м2/люд 

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

Згідно ДБН 360-92** п. 3.32.  Відступ від 
червоних ліній  магістральних вулиць не 
менше 6 м, при нежитлових перших поверхах 
– 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 
(охоронні) зони) 

Територія частково затоплюється повінню 1% 
забезпеченості.  
Забезпечити до межі житлової забудови: 
СЗЗ від багатоповерхового гаража на ділянці 
ГБК «Мостовик» - 37,5 метрів в бік 
житлового будинку та 50 м у інші сторони 
при умові виконання п.3 примітки, додатка 10 
до Державних санітарних правил планування 
та забудови населених пунктів, у разі 
відсутності у гаража вікон на фасаді з боку 
житлової забудови;     
санітарно-захисної зони від  АЗС – 50 м,  
залізниці – 100 м . 
прибережної захисної смуги від водойми 
оз.Вовкувата. відповідно до чинного 
генплану ділянка знаходиться поза межами 
історичних ареалів. 
 

6. Мінімально допустимі відстані від 
житлових будинків, що проектуються, 
до існуючих будинків і споруд 

Відповідно до протипожежних вимог. 

Згідно вимог щодо забезпечення умов 
інсоляції. 

7. Зони охорони інженерних 
комунікацій 

Згідно ДБН 360-92**, розділ 8. 
 

8. Вимоги до необхідності проведення 
інженерних вишукувань згідно з 
державними будівельними нормами 
ДБН А.2.-1-1-2008 «Інженерні 

Будівництво нових житлових та громадських 
об’єктів потребує проведення додаткових 
інженерних вишукувань 
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№ 
п/п 

Зона багатоквартирної житлової забудови земельної
ділянки ТОВ «Вісент Хаус» (78:167:016) 

 
1 2 3 

вишукування для будівництва»  

9. Вимоги щодо благоустрою Передбачити мережу пішохідних доріжок, 
спортивних, дитячих майданчиків, 
встановлення малих архітектурних форм 
відповідно до ДБН 360-92** 

10. Забезпечення умов транспортно-
пішохідного зв’язку 

Під’їзди до будинку необхідно організувати 
таким чином, щоб не влаштовувати перешкод 
руху транспорту – додаткову  смугу для 
заїзду на ділянку новобудови. 

11. Вимоги щодо забезпечення 
необхідною кількістю місць 
зберігання транспорту. 

Місця постійного зберігання – в підземно- 
наземному паркінгу  

12. Вимоги щодо охорони культурної 
спадщини 

Територія знаходиться поза межами 
історичних ареалів відповідно до чинного 
генплану  

13. Додаткові вимоги В перших поверхах житлових будинків 
необхідно розміщення группи тимчасового 
перебування дітей дошкільного віку. 

 

 
2.5. Заходи щодо охорони навколишнього середовища. 
 
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 
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приміщень (спальні кімнати з виходом у дворовий простір), 
громадських будівель, застосування шумоізоляційних склопакетів 
у оздобленні віконних отворів, створення озеленення вздовж 
вулиць; 

 створення шумозахисних екранів на ділянках примикання 
території забудови до залізничних колій. Також, на ділянках 
примикання до меж відводу залізниці доцільно формування 
складських комплексів, або комплексів багаторівневих гаражів, 
що одночасно виконують і шумозахисну функцію; 

 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 території”); 

 проведення комплексу заходів з інженерної підготовки – 
розчищення водойм, рекультивація порушеної території та захист 
від підтоплення; 

 здійснення оздоровчих заходів на територіях підприємств та 
комунально-складських об’єктів, намічених для реструктуризації 
виробництва, що забезпечать нормативну якість середовища, 
підтверджену відповідними дослідженнями; 

 розробка на подальших стадіях проектування у складі проектної 
документації розділу «Захист від шуму». 
 

2.6. Санітарна очистка території. 

Відповідно до «Норм надання послуг з вивезення побутових відходів у місті 
Києві на 2013 – 2017 роки», затверджених розпорядженням виконавчого 
органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 
29.12.2012 р. № 2416 обсяг сміття, що накопичуватиметься під час 
експлуатації офісних приміщень становить 1850,3 кг/добу та 462,11 т/рік, в 
закладах громадського харчування – 7477,9 кг/добу та 2729,44 т/рік, в 
поліклініках – 45,5 кг/добу та 11,35 т/рік, в розважальних закладах – 1840,2 
кг/добу та 662,47 т/рік, в кінотеатрах та виставкових залах – 623,8 кг/добу та 
228,72 т/рік, підприємства продовольчої торгівлі – 5942,6 кг/добу та 1782,77 
т/рік, підприємства непродовольчої торгівлі – 48676,9 кг/добу та 14603,06 
т/рік, в дитячому дошкільному навчальному закладі – 220,4 кг/добу та 
55,12 т/рік, в готелі – 1107,8 кг/добу та 404,63 т/рік. 
 Система сміттєвидалення планово - подвірна. У дворовому просторі, на 
господарських майданчиках, передбачається місце для контейнеру ТПВ та 
великогабаритного сміття.  
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 Розрахунковий обсяг сміття з багатоквартирних житлових будинків 
становить – 1843 кг/добу та 673,3 т/рік. 
Загальний розрахунковий обсяг сміття складає 69628,3 кг/добу та 
21612,97 т/рік.  
 Місця для вивезення та утилізації відходів визначаються Управлінням 
екології та охорони природних ресурсів Департаменту міського благоустрою 
та збереження природного середовища КМДА. 
 Крім ТПВ будуть накопичуватись люмінесцентні лампи, які будуть 
застосовуватись для освітлення вбудовано-прибудованих приміщень, 
коридорів та у приміщеннях паркінгів. Відпрацьовані лампи повинні 
накопичуватись у технічному приміщенні з подальшим їх вивезенням для 
знешкодження та переробки у місця, визначені Управлінням екології та 
охорони природних ресурсів Департаменту міського благоустрою та 
збереження природного середовища КМДА згідно до отриманих лімітів. 
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3. МІСЦЯ ПРИКЛАДАННЯ ПРАЦІ 

3.1. Існуюча структура місць прикладання праці 

В структурі місць прикладання праці у межах проектної території  
переважаючими видами економічної діяльності є:  

 професійна, наукова та технічна діяльність, у яких задіяні 2,0% 
працюючих,  

 промисловість, комунальні служби міста,  - зайнято працюючих 10,0 %;  

 логістика, складські, де задіяні 7,4% трудових ресурсів; 

 інформаційна, адміністративно-фінансова та телекомунікації, торгівля, 
розваги та відпочинок а також інші види економічної діяльності (80,6%) 

Нижчими показниками кількості зайнятих характеризуються спорт,  
допоміжне обслуговування, а також державне управління, обов’язкове 
соціальне страхування.  

Найбільша кількість працюючих осіб зосереджена в кварталі I, II, ІІІ, ІV, V, 
ІХ. Існуюча структура місць прикладання праці за видами економічної 
діяльності в межах проекту та у розрізі кварталів наведена в таблиці 4.1 
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таблиці 3.1.1. 

Існуюча структура місць прикладання праці * 

 

№ 
експл. 
проект 

Назва об‘єкту/ 
функціональне призначення

Адреса ділянки 
Територія, 

Га 

Повер 
ховість, 
пов. 

Площа 
приміщень, 

м² 

Кількість 
працюючих, 

люд. 
Ємність 

Кількість 
відвідувачів 
існуючих, 

люд. 

1 квартал 

69 ТЦ «Альта-Центр» просп. 
Московський, 11а 

1,9793 3 15710 480  Відвідувачі:  
3587 

  Торгівельні приміщення-
непродовольчі 

      10534,9 420   

  Аптека, оптика       100,0 20   

  Громадське харчування, 
піцерія 

      400,0 10 110 пос 
місць 

 

  Приміщення побутового 
обслуговування населення, в 
тому числі: 

      80,0 15 
  

  Ремонт одягу, хімчистка       40,0 10   

  Сервисній центр       40,0 5   

  Приміщення загального 
користування 

      4595,0    
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№ 
експл. 
проект 

Назва об‘єкту/ 
функціональне призначення

Адреса ділянки 
Територія, 

Га 

Повер 
ховість, 
пов. 

Площа 
приміщень, 

м² 

Кількість 
працюючих, 

люд. 
Ємність 

Кількість 
відвідувачів 
існуючих, 

люд. 

  Наземна автостоянка            

94 Філія кабельні мережі 
"Київенерго"- Інженерні 
споруди 

вул. Куренівська 0,8658 1 802 1 
  

70 ТОВ "ЕДВАЙС-
МЕДКОНСАЛТ"-
адміністративно-офісне 

просп. 
Московський, 13 

1,0121 2 2819 282 
 

Відвідувачі:  
85 

71 Адміністративно-офісне, 
громадське харчування 

просп. 
Московський, 13в 

0,1991 7 5235 524 
 

Відвідувачі:  
159 

72 Салон плитки і сантехніки 
"КЕРАМХОЛ"- 
непродовольча торгівля 

просп Московський, 
17 

0,1939 1 748 44 
 

Відвідувачі:  
247 

76 Державне підприємство 
"Спеціалізована медико-
санітарна частина №18 
МОЗ України". Лікувально-
профілактичний заклад 

просп. 
Московський, 19 

0,7079 3-7 7068 
350 

 
Відвідувачі:  
175 

75 ТОВ "Маяк 
Інвест"/Більярдний клуб 
"Маяк" 

просп. 
Московський, 17/1 

0,4517 3 2946 25  Відвідувачі:  
50 

64 Адміністративно-офісне просп. 
Московський, 15а 

0,0818 2 662 66 
 

Відвідувачі:  
20 
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№ 
експл. 
проект 

Назва об‘єкту/ 
функціональне призначення

Адреса ділянки 
Територія, 

Га 

Повер 
ховість, 
пов. 

Площа 
приміщень, 

м² 

Кількість 
працюючих, 

люд. 
Ємність 

Кількість 
відвідувачів 
існуючих, 

люд. 

68 Концертна площадка-Альта 
Экспо 

просп. 
Московський, 15б 

0,4004 1 1947 8 
  

РАЗОМ 1 квартал існуючі:   5,8102   37937 1780     

2 квартал 

55 Приватне акціонерне 
товариство 
"МЕДТЕХСЕРВІС"- 
Виробництво медичної 
техніки, включаючи 
хірургічне устаткування 

просп. 
Московський, 21б 
(літера "А", "Б", 
"В") 

0,6000 2-3 3424  
18 

  

56 Відкрите акціонерне 
товариство "Укрмедтех"; 
3акрите акціонерне 
товариство "Арсіго"-Склад. 

просп. Червоних 
козаків, 21а 

0,8122 1 2484 25 
  

57 Товариство з додатковою 
відповідальністю "Київське 
виробниче 
об'єднання"Медапаратура", 
Приватне підприємство 
"ВЕЛЕНА"- Виробництво 
медичної техніки, 
включаючи хірургічне 
устаткування 

просп. 
Московський, 21 
літ. "Ч" 

0,1017 1 846 3   
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№ 
експл. 
проект 

Назва об‘єкту/ 
функціональне призначення

Адреса ділянки 
Територія, 

Га 

Повер 
ховість, 
пов. 

Площа 
приміщень, 

м² 

Кількість 
працюючих, 

люд. 
Ємність 

Кількість 
відвідувачів 
існуючих, 

люд. 

58 Закрите акціонерне 
товариство "Українська 
мовна компанія"Дельта"-
Адміністративно-офісне, 
громадськість 

просп. Червоних 
козаків, 21 

0,2036 2 2414 241   Відвідувачі:  
73 

59 Товариство з додатковою 
відповідальністю "Київське 
виробниче 
об'єднання"Медапаратура"-
Виробництво медичної 
техніки, включаючи 
хірургічне устаткування 

просп. 
Московський, 21 

1,5966 1-3 11870 48     

60 Товариство з додатковою 
відповідальністю "Київське 
виробниче об'єднання 
"Медапаратура"; 
Товариство з обмеженою 
відповідальністю 
"Фокстрот-Авто"; 
Приватне підприємство 
"Альянс-СВ"- 
Виробництво/ 
Адміністративно-
виробничої будівлі з 
автосалоном , СТО та 
магазином побутової 
техніки 

просп. 
Московський, 21 

0,7003 4 22519 290   Відвідувачі:  
1300 
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№ 
експл. 
проект 

Назва об‘єкту/ 
функціональне призначення

Адреса ділянки 
Територія, 

Га 

Повер 
ховість, 
пов. 

Площа 
приміщень, 

м² 

Кількість 
працюючих, 

люд. 
Ємність 

Кількість 
відвідувачів 
існуючих, 

люд. 

  Гипермаркет бытовой 
техники «Фокстрот»-
непродовольча торгівля 

    2 5629,7 158     

  торгівельна площа 
гіпермаркету непрод. 

    1 3940,8      

  Мотоэкспресс-Салон 
Мототехники 

    1 563,0 5     

  СТО     1 563,0 4     

  Автосалон Kia-Motors     1 1688,9 20     

  Бильярдній клуб "Бриллиант"     1 563,0 15     

  База Автозвука-магазин 
автоэлектроники и 
автоаксессуаров.  

    1 1125,9 32     

  Банк "ПроминвестБанк"     1 563,0 20     

  Салон плитки     1 563,0 16     

  Виробничі приміщення     3 11259,4 21     
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№ 
експл. 
проект 

Назва об‘єкту/ 
функціональне призначення

Адреса ділянки 
Територія, 

Га 

Повер 
ховість, 
пов. 

Площа 
приміщень, 

м² 

Кількість 
працюючих, 

люд. 
Ємність 

Кількість 
відвідувачів 
існуючих, 

люд. 

62 Товариство з додатковою 
відповідальністю "Київське 
виробниче 
об'єднання"Медапаратура"; 
Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Група 
компаній Фасіліком"; 
Товариство з обмеженою 
відповідальністю "НТТ-
Інвест"; Фізична особа-
Виробництво/ 
Адміністративно-виробнича 
будівля, оптово-роздрібна 
торгівля   

просп. 
Московський, 21 
літ. "Б" 

0,3566 3-6 12731 776   Відвідувачі:  
235 

  Protoria-Магазин 
электроники. 

      411,6 15     

  "Stealth Computers"-Магазин 
электроники 

      411,6 15     

  SAMSUNG-Магазин 
электроники 

      617,5 20     

  Приватбанк       205,8 15     

  Сбербанк России       205,8 15     

  SERVICE-OK-сервисній       102,9 5     
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№ 
експл. 
проект 

Назва об‘єкту/ 
функціональне призначення

Адреса ділянки 
Територія, 

Га 

Повер 
ховість, 
пов. 

Площа 
приміщень, 

м² 

Кількість 
працюючих, 

люд. 
Ємність 

Кількість 
відвідувачів 
існуючих, 

люд. 

центр 

  Салон штор «Кутаси»       102,9 5     

  Бизнес-центр "Петровка"     5 10291,2 686     

РАЗОМ 2 квартал існуючі:   4,3712   56288 1401     

3 квартал 

53 Товариство з обмеженою 
відповідальністю 
"Торговий дім"Маяк"- 
непродовольча торгівля 

просп. 
Московський, 8 літ. 
К 

0,3540 2 4092,9 115   Відвідувачі:  
1351 

54 ТОВ "ВБ Сервіс" - 
непродовольча торгівля 

просп. 
Московський, 8 
корп. 4а літ. Б 

0,1285 1 459,6 13   Відвідувачі:  
4 

50 Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Маяк-
Вестдом"- непродовольча 
торгівля 

просп. 
Московський, 8 піт. 
"Е" 

0,7911 6 24746,6 1490   Відвідувачі:  
2048 

  непродовольча торгівля       4124,4 115     

  адміністративні       20622,2 1375     

49 Державна митна служба 
України - адміністративне 

просп. 
Московський, 8 

0,3503 4 4570,9 457   Відвідувачі:  
139 
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№ 
експл. 
проект 

Назва об‘єкту/ 
функціональне призначення

Адреса ділянки 
Територія, 

Га 

Повер 
ховість, 
пов. 

Площа 
приміщень, 

м² 

Кількість 
працюючих, 

люд. 
Ємність 

Кількість 
відвідувачів 
існуючих, 

люд. 

48 ТОВ "АТБ-Інвест"-торгівля просп. 
Московський, 8 

0,2134 1 585,8 22   Відвідувачі:  
135 

  Торгівельні приміщення, в 
тому числі: 

      410,1      

  * продовольчі       123,0 10     

  * непродовольчі       287,0 11     

51 Публічне акціонерне 
товариство "Завод"Маяк", 
ТОВ "АГАТ" 

просп. 
Московський, 8 

0,3398 7 15784,0 342   Відвідувачі:  
786 

  непродовольча торгівля       2121,1 59     

  адміністративні       4242,3 283     

52 ТОВ "АГАТ"- промислова 
забудова 

просп. 
Московський, 8 

0,6844 1 1355,1 34     

51 Публічне акціонерне 
товариство "Завод"Маяк"; 
Закрите акціонерне 
товариство "Інвікта-
Маяк"- промислова 
забудова 

просп. 
Московський, 8 

9,9178 1,2,4,5,7 55791,8 786     

РАЗОМ 3 квартал існуючі:   12,7794   107387 3259     
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№ 
експл. 
проект 

Назва об‘єкту/ 
функціональне призначення

Адреса ділянки 
Територія, 

Га 

Повер 
ховість, 
пов. 

Площа 
приміщень, 

м² 

Кількість 
працюючих, 

люд. 
Ємність 

Кількість 
відвідувачів 
існуючих, 

люд. 

4 квартал 

47  АЗС "КЛО" (ТОВ 
"АВТОБАНСЕРВІС") 

просп. 
Московський, 6 

0,1271 1 282,5       

45 Кооператив "Мікрони"-
виробництво 

просп. Червоних 
козаків, 6 

0,5 1 3900,0 133     

  Адміністративно-інженерний 
корпус 

      3000,0       

  Виробничий цех       900,0       

46 Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Петрівка 
Центр"-адміністративно-
офісна будівля 

просп.Червоних 
козаків, 6, літ. В 

0,6847 12 12000,0 1200   Відвідувачі:  
364 

44 "Мегамаркет Петрівка" пр. Московский, 6 1,3942 2 12235,2 319   Відвідувачі:  
1458 

  Салон детской мебели 
"Снайт" 

      2483,8 70     

  Салон-магазин "Аквасистем”       1987,0 56     

  Спортклуб ДОГ       2300,0 40 200 
відвідувань 

  

  Кафе       496,8 15 110 пос.   
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№ 
експл. 
проект 

Назва об‘єкту/ 
функціональне призначення

Адреса ділянки 
Територія, 

Га 

Повер 
ховість, 
пов. 

Площа 
приміщень, 

м² 

Кількість 
працюючих, 

люд. 
Ємність 

Кількість 
відвідувачів 
існуючих, 

люд. 

місць 

  Загальна площа приміщеннь 
Мегамаркету, в тому числі: 

      4967,6 139     

  торгівельна площа 
мегамаркету: 

      3477,3       

  * продовольча       1043,2       

  * непродовольча       2434,1       

43 Відкрите акціонерне 
товариство "Промзв'язок" - 
виробництво апаратури 
зв’язку, апаратури для 
радіомовлення та 
радіовимірювань. 

просп. Червоних 
козаків, 6 

1,8593 2-5 10250,2 170   Відвідувачі:  
909 

  Книжковий супермаркет - 
непродовольча торгівля 

      2755,0 77     

  Видавництво Махаон-Україна       1500,0       

42 Торгово-офісний центр 
«Вербний» 

вул. Вербова, 17а 0,4041 2-7 8741,1 536   Відвідувачі:  
514 

  Торгівельна частина, в тому 
числі: 

      3825,1 44     
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№ 
експл. 
проект 

Назва об‘єкту/ 
функціональне призначення

Адреса ділянки 
Територія, 

Га 

Повер 
ховість, 
пов. 

Площа 
приміщень, 

м² 

Кількість 
працюючих, 

люд. 
Ємність 

Кількість 
відвідувачів 
існуючих, 

люд. 

  Торгівельні приміщення 
супермаркету 

      1106,7       

  Офісна частина       4916,0 492     

РАЗОМ 4 квартал існуючі:   4,9830   47409 2358     

5 квартал 

38 Служба безпеки України - 
адміністративне 
приміщення 

Червоних козаків, 
16 

0,5501 5 5644,4 564     

30 Публічне акціонерне 
товариство 
"КИЇВЕНЕРГО"/СВП 
«Спеценергоавтосервіс 
Київенерго» - Інженерне 
обладнання 

просп. 
Московський, 14-б 

4,7429 1-4 7126 511     

36 Товариство з обмеженою 
відповідальністю 
Промислово-комерційне 
підприємство "Динамо" - 
адміністративне 
приміщення 

просп. 
Московський, 16 

0,1748 1-5 4365 436   Відвідувачі:  
132 

37 Торговый комплекс 
«Макрос» 

просп. Московский 
16-Б 

1,6657 3 12000 232   Відвідувачі:  
1914 
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№ 
експл. 
проект 

Назва об‘єкту/ 
функціональне призначення

Адреса ділянки 
Територія, 

Га 

Повер 
ховість, 
пов. 

Площа 
приміщень, 

м² 

Кількість 
працюючих, 

люд. 
Ємність 

Кількість 
відвідувачів 
існуючих, 

люд. 

  Загальна площа торгівельних 
приміщеннь, в тому числі: 

      8286,0 232     

  торгівельна площа 
непродовольча 

      5800,2       

  Наземна автостоянка           200 м/м   

35 Фізкультурно-спортивне 
товариство "Динамо" 
України - Київський 
експериментальний завод 
«Динамо» - Громадська 
торгівля 

просп. 
Московський,16 

0,5930 1 5251 147   Відвідувачі:  
1733 

34 Товариство з обмеженою 
відповідальністю 
"ЄВРОБУДБІЗНЕС" - 
Київський 
експериментальний завод 
«Динамо» -Комунальна 
забудова 

просп. 
Московський, 16-д 

0,9028 1 2564 27     

31 Департамент експлуатації 
каналізаційного 
господарства Публічного 
акціонерного товариства 
"Акціонерна компанія 
"Київводоканал" - Насосна 
станція "Оболонська"  - 

просп. Червоних 
козаків, 14а 

0,9283 1 1524 28     
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№ 
експл. 
проект 

Назва об‘єкту/ 
функціональне призначення

Адреса ділянки 
Територія, 

Га 

Повер 
ховість, 
пов. 

Площа 
приміщень, 

м² 

Кількість 
працюючих, 

люд. 
Ємність 

Кількість 
відвідувачів 
існуючих, 

люд. 

Інженерне обладнання 

33 Закрите акціонерне 
товариство "Аеробуд"/ 
Служба кур'єрської 
доставки «Нова Пошта»-
Комунальна забудова, в 
тому числі: 

просп. Червоних 
козаків, 16а 

1,2023 1-2 6019 103   Відвідувачі:  
13 

  Адміністративне приміщення     1 429,5 43     

32 Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Дженборі 
ЮА" 

просп. 
Московський, 20 

0,6044 1-2 3750 375   Відвідувачі:  
114 

РАЗОМ 5 квартал існуючі:   11,3643   48244 2424     

6 квартал  

28 Публічне акціонерне 
товариство "Завод"Маяк"- 
Транспортний цех, 
комунальна забудова 

просп. 
Московський, 20-а 

4,7786 1-3 19728 267   Відвідувачі:  
37 

  Адміністративне приміщення       1236,0 124     
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№ 
експл. 
проект 

Назва об‘єкту/ 
функціональне призначення

Адреса ділянки 
Територія, 

Га 

Повер 
ховість, 
пов. 

Площа 
приміщень, 

м² 

Кількість 
працюючих, 

люд. 
Ємність 

Кількість 
відвідувачів 
існуючих, 

люд. 

26 Дочірнє підприємство 
"Укравтогаз" Національної 
акціонерної компанії 
"Нафтогаз України", 
комунальна забудова 

вул. Вербова, 20 1,0414 1 1124 11     

9 ТРЦ Plazma   0,9520 4-7 23613 993   Відвідувачі:  
4177 

  Загальна площа торгівельних 
приміщеннь, в тому числі: 

      13626,9 382 Відвідувачі:  
3148 

  

  * непродовольча торгова 
площа 

      9538,9       

  Фітнес клуб, в тому числі:       7000,0 70 700 
відвідувачів 
одночасно 

  

  Бассейн       1000,0 20 300 м.кв. 
ванн, 5  
доріжок, 70 
відвідувачів 
одночасно  

  

  Адміністративно-офісні 
приміщення, в тому числі 
офіси, банки, нотаріуси. 

      5268,0 527     
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№ 
експл. 
проект 

Назва об‘єкту/ 
функціональне призначення

Адреса ділянки 
Територія, 

Га 

Повер 
ховість, 
пов. 

Площа 
приміщень, 

м² 

Кількість 
працюючих, 

люд. 
Ємність 

Кількість 
відвідувачів 
існуючих, 

люд. 

  Заклади громадського 
харчування 

      500,0 15 100 пос. 
місць 

  

  Автостоянка            210 м/м   

63 ПАТ "УКРАЇНСЬКА 
АВТОМОБІЛЬНА 
КОРПОРАЦІЯ", 
комунальна забудова, АЗС 

просп. 
Московський, 22 

2,2639 2 9560 177     

  Загальна площа торгівельних 
приміщеннь, в тому числі: 

      4819,1 81     

  * непродовольча торгова 
площа

      3373,4       

8 ДП "АВТО Інтернешнл", 
комунальна забудова 

вул. Вербова, 8 0,7242 1,3,4 6280 63     

20 КП по утриманню зелених 
насаджень Оболонського 
району м.Києва, 
комунальна забудова 

просп. 
Московський, 26-а 

2,4042 1 4820 48     

19 Приватне підприємство 
"Едельвейс Плюс", 
(магазин квітів) - 
непродовольча торгівля 

просп. 
Московський, 24-в 

0,2415 1 1068 30     
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№ 
експл. 
проект 

Назва об‘єкту/ 
функціональне призначення

Адреса ділянки 
Територія, 

Га 

Повер 
ховість, 
пов. 

Площа 
приміщень, 

м² 

Кількість 
працюючих, 

люд. 
Ємність 

Кількість 
відвідувачів 
існуючих, 

люд. 

17 Товариство з обмеженою 
відповідальністю з 
іноземними інвестиціями 
"Віннер груп Україна" 
(автосалон) - непродовольча 
торгівля 

просп. Червоних 
козаків, 24-б 

1,4678 2 9064 218     

16 Підприємство з іноземними 
інвестиціями "Тойота-
Україна"(автосалон) - 
непродовольча торгівля 

просп. 
Московський, 24-б 

0,9187 1,2 4999 120     

18 ВАТ "Стелса"(автосалон) - 
непродовольча торгівля 

просп. Червоних 
козаків, 24-в 

1,0877 1,2 3013 72     

РАЗОМ 6 квартал існуючі:   15,8800   83268 1999     

9 квартал 

10 Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Стоїк-
Авто"(автосалон) - 
непродовольча торгівля 

просп. 
Московський, 28 

0,9148 1 3654 88     

12 Приватне мале 
підприємство "Мир", 
комунальна забудова 

просп. 
Московський, 26-б 

0,3034 1 397 4     

13 Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

просп. 0,6012 3 6150 615     
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№ 
експл. 
проект 

Назва об‘єкту/ 
функціональне призначення

Адреса ділянки 
Територія, 

Га 

Повер 
ховість, 
пов. 

Площа 
приміщень, 

м² 

Кількість 
працюючих, 

люд. 
Ємність 

Кількість 
відвідувачів 
існуючих, 

люд. 

"Лінкорн", «TNT Експрес»  Московський, 28-а 

14 Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Коло", 
«Аеро-експрес» бренд TNT,  
комунальна забудова 

просп. 
Московський, 28-а 
літ. Б 

0,7125 1 1482 15     

111 Бізнес-центр SP Hall, 
Товариство з обмеженою 
відповідальністю 
"Лінкорн" 

Московський 
просп., 28а 

0,7483 8 23696 1580   Відвідувачі:  
479 

11 Товариство з обмеженою 
відповідальністю "МЕТРО 
Кеш Енд Кері Україна" 

просп.Московський. 
26-в 

5,4550 1 70264 1967   Відвідувачі:  
4918 

  * непродовольча торгова 
площа

      49184,8       

РАЗОМ 9 квартал існуючі:   8,7352   105643 4269     

10 квартал 

15 Приватне акціонерне 
товариство "СІТІ-
МАРКЕТ", Супермаркет 
будівельних матеріалів 
"Profitec" 

просп. Червоних 
козаків, 26 

1,4507 1,3 11771 601   Відвідувачі:  
298 
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№ 
експл. 
проект 

Назва об‘єкту/ 
функціональне призначення

Адреса ділянки 
Територія, 

Га 

Повер 
ховість, 
пов. 

Площа 
приміщень, 

м² 

Кількість 
працюючих, 

люд. 
Ємність 

Кількість 
відвідувачів 
існуючих, 

люд. 

  Загальна площа торгівельних 
приміщеннь, в тому числі: 

      1969,0 55     

  * непродовольча торгова 
площа 

      1378,3       

  Адміністративно-офісні 
приміщення 

      7911,0 527     

  Складські приміщення       1891,0 19     

РАЗОМ 10 квартал існуючі:   1,4507   11771 601     

11 квартал 

6 ЗАТ "Укрзернопром". 
Меблевий гіпермаркет 
MARGO 

просп. Червоних 
козаків (навпроти 
озера Вербне) 

1,4625 1 4859 113   Відвідувачі:  
340 

  * непродовольча торгова 
площа 

      3401,3       

РАЗОМ 11 квартал існуючі:   1,4625   4859 113     

14 квартал 

 Торгово офісний комплекс у 
складі вбудованих приміщень 
житлового будинку за адресою - 

Героїв Сталінграда 
просп, б.2Д 

2,2000 5-7 7416 363   
Відвідувачі:  

873 
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№ 
експл. 
проект 

Назва об‘єкту/ 
функціональне призначення

Адреса ділянки 
Територія, 

Га 

Повер 
ховість, 
пов. 

Площа 
приміщень, 

м² 

Кількість 
працюючих, 

люд. 
Ємність 

Кількість 
відвідувачів 
існуючих, 

люд. 

Героїв Сталінграда просп, б.2Д 

 Загальна площа торгівельних 
приміщеннь, в тому числі: 

      3397,4 95     

 
* непродовольча торгова площа       2378,2       

 Адміністративно-офісні 
приміщення 

      4018,9 268     

РАЗОМ 14 квартал існуючі:   2,2000   7416 363     

РАЗОМ існуючі (без урахування ТЦ, які 
підлягають реконструкції): 

  69,0365   510222 18568   28667 

примітка*  в таблиці враховано території всіх об’єктів прикладання праці в межах ДПТ,  крім тих, що підлягають 
реконструкції. Вказані об’єкти внасено в таблицю 3.2.2 «Перспективна структура місць прикладання праці» 
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Таблиця 4.2.2 

3.2 Перспективна структура місць прикладання праці 

 

№ 
експл. 
проект 

Назва об‘єкту/ 
функціональне 
призначення 

Адреса 
ділянки 

Терито 
рія, Га 

Повер 
ховість, 
пов. 

Площа 
приміщень, 

м² 

Кількість 
працюючих, 

люд. 
Ємність 

Кількість 
відвід. в 
існуючих 
ТРЦ, люд. 

Кількість 
відвід. в 
проектних 
ТРЦ, люд. 

1 квартал (5 років) 

77, 65 
Гіпермаркет "АШАН 
Петрівка" 

просп. 
Московський, 

15а 

11,8714
(1520 м², 
106 723 
м², 5296 
м², 571 м², 

612 м², 
3992 м².)

 
122446,6 579 

 
Відвідувачі:  

3744  

Іс
ну
ю
ча

 ч
ас
ти
на

 

Існуюча будівля 
 

7,6800 
 

24946,6 154 
   

Загальна площа 
торгівельних 
приміщеннь, в тому 
числі: 

   
14194,0 

    

торгівельна площа разом 
(прод+непрод.)    

11274,0 110 
   

* торгівельна площа 
продовольча    

6254,0 
    

* торгівельна площа 
непродовольча    

5020,0 
    

Приміщення 
побутового 
обслуговування 

   
36,0 4 4 відвід. 
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№ 
експл. 
проект 

Назва об‘єкту/ 
функціональне 
призначення 

Адреса 
ділянки 

Терито 
рія, Га 

Повер 
ховість, 
пов. 

Площа 
приміщень, 

м² 

Кількість 
працюючих, 

люд. 
Ємність 

Кількість 
відвід. в 
існуючих 
ТРЦ, люд. 

Кількість 
відвід. в 
проектних 
ТРЦ, люд. 

населення 2 пр. 

Адміністративно-офісні 
приміщення    

2303,0 40 20 відвід. 
  

Наземна автостоянка 1210 м/м 

П
р
ое
к
тн
а 
ч
ас
ти
н
а 

Проектні будівлі (1520 
м², 106 723 м², 5296 м², 
571 м², 612 м², 3992 м².) 

 
4,1914 

 
97500,0 425 

  
Відвідувачі:  

13220 

Адміністративно-
офісні приміщення    

200,0 25 
   

Загальна площа 
торгівельних 
приміщеннь, в тому 
числі: 

   
51610,0 

    

*торгова площа 
непродовольчих товарів    

39700,0 400 
   

Паркінг 
багатоповерховий   

3 7500,0 
 

300 м/м 
  

Наземна автостоянка 3,3500 1600 м/м 

89 
Торгівельний 
комплекс "Епіцентр" 

просп. 
Московський, 

13а 
3,0211 3 32525,0 654 

  
Відвідувачі:  

5396 

 

Загальна площа 
торгівельного 
комплексу (без 
урахування паркінгу та 
складських приміщень), 
в тому числі: 

   
23360,0 654 
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№ 
експл. 
проект 

Назва об‘єкту/ 
функціональне 
призначення 

Адреса 
ділянки 

Терито 
рія, Га 

Повер 
ховість, 
пов. 

Площа 
приміщень, 

м² 

Кількість 
працюючих, 

люд. 
Ємність 

Кількість 
відвід. в 
існуючих 
ТРЦ, люд. 

Кількість 
відвід. в 
проектних 
ТРЦ, люд. 

 
торгівельна площа 

непродовольча    
16350,0 

    

 

Паркінг 
дворівневий+наземна 
автостоянка (об'єднані) 

  
2 25979,9 

 
738 м/м 

  

77 

Багатофункціональний 
комплекс - Товариство 
з обмеженою 
відповідальністю 
"ВІКОНА" 

просп. 
Московський, 

17 
0,8181 2-3 6150,2 482 

  
Відвідувачі:  

641 

 
Адміністративно-офісні 
приміщення    

4305,2 431 
   

 

Загальна площа 
торгівельних 
приміщеннь, в тому 
числі: 

   
1845,1 52 

   

 
*торгова площа 
непродовольча    

1291,5 
    

РАЗОМ 1 квартал проектні: 8,0306 136175,2 1561 

2 квартал (5 років) 

77 
Торгівельно-
розважальний центр 
"Городок" 

Московський 
проспект, 23 

5,7569 2 70031,6 1817 
 

Відвідувачі:  
3076  

Іс
ну
ю
ча

 
ча
ст
ин
а 

Існуюча будівля 1,1200 2 14200,0 390 

Магазини 
непродовольчих товарів    

8957,0 360 
   

Заклад громадського 
харчування    

364,0 10 110 пос місць 
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№ 
експл. 
проект 

Назва об‘єкту/ 
функціональне 
призначення 

Адреса 
ділянки 

Терито 
рія, Га 

Повер 
ховість, 
пов. 

Площа 
приміщень, 

м² 

Кількість 
працюючих, 

люд. 
Ємність 

Кількість 
відвід. в 
існуючих 
ТРЦ, люд. 

Кількість 
відвід. в 
проектних 
ТРЦ, люд. 

Офісні приміщення 200,0 20 

Складські приміщення 92,8 

Приміщення загального 
користування    

4586,2 
    

П
р
ое
к
тн
а 
ч
ас
ти
н
а 

Проектні будівлі 
(45938,6 м², 4493 м², + 
5400 м²) 

 
4,6369 2 55831,6 1427 

  
Відвідувачі:  

10360 

Адміністративно-офісні 
приміщення    

11580,0 187 
   

Торгівельні 
приміщення, в тому 
числі: 

   
29022,0 1090 

   

* продовольчі 6090,0 315 

* непродовольчі 22932,0 775 

Громадське харчування 
   

2400,0 150 688 пос. місць 
  

Паркінг 2 9332,0 564 м/м 

Наземна автостоянка 222 м/м 

Приміщення загального 
користування    

3497,6 
    

РАЗОМ 2 квартал проектні: 4,6369 55831,6 1427 

3 квартал (5 років) 

77 

Товариство з 
обмеженою 
відповідальністю "Вілія-
Буд-Центр"- 
непродовольча торгівля 

просп. 
Московський, 

8 
0,1258 3 1341,0 38 

  
Відвідувачі:  

443 
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№ 
експл. 
проект 

Назва об‘єкту/ 
функціональне 
призначення 

Адреса 
ділянки 

Терито 
рія, Га 

Повер 
ховість, 
пов. 

Площа 
приміщень, 

м² 

Кількість 
працюючих, 

люд. 
Ємність 

Кількість 
відвід. в 
існуючих 
ТРЦ, люд. 

Кількість 
відвід. в 
проектних 
ТРЦ, люд. 

77 
Фізична особа-
непродовольча торгівля 

просп. 
Московський, 

8 
0,0594 3 675,6 19 

  
Відвідувачі:  

223 

РАЗОМ 3 квартал проектні: 0,1851 2016,6 56 

4 квартал (5 років) 

79 
Торгівельно-
розважальний центр 
"Petrovka-MALL" 

Московський 
просп., 10б 

3,5511 6 217360,1 2844 
  

Відвідувачі:  
25129 

 

Площа що здається в 
оренду - (магазини 
непродовольчих товарів) 

   
78885,3 2269 

   

 
Торговельні площі, в 
тому числі:    

63360,0 
    

 
торгівельна площа 

гіпермаркету:    
6630,0 265 

   

* продовольча 1989,0 

* непродовольча 4641,0 

 
Теріторія розваг, в тому 
числі:    

9822,7 110 
   

 
Кинотеатр на 10 залів 

   
4939,1 50 

2500 
посадкових 

місць 
  

 
Ролер-дром 

   
1253,6 10 60 відвідувачів 

  

 
Каток 

   
1202,3 10 60 відвідувачів 
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№ 
експл. 
проект 

Назва об‘єкту/ 
функціональне 
призначення 

Адреса 
ділянки 

Терито 
рія, Га 

Повер 
ховість, 
пов. 

Площа 
приміщень, 

м² 

Кількість 
працюючих, 

люд. 
Ємність 

Кількість 
відвід. в 
існуючих 
ТРЦ, люд. 

Кількість 
відвід. в 
проектних 
ТРЦ, люд. 

 
Боулінг 

   
1042,7 20 

12 доріжок, 100 
відвідувачів   

 
Дитячий клуб (гральні 
автомати, міні гольф)    

1385,1 20 
140 

відвідувачів   

 
Заклади громадського 
харчування    

5702,5 200 
1500 

посадкових 
місць 

  

 
Пакінг 
багатоповерховий   

2 98854,6 --- 2855 м/м 
  

Автостоянка на покрівлі 35738,2 --- 1210 м/м 

РАЗОМ 4 квартал проектні: 3,5511 217360,1 2844 

6 квартал (5 років) 

80 
Торгівельно-офісний 
комплекс 

просп. 
Московський, 

14б 
1,5430 10-15 30000,0 2143 

  
Відвідувачі:  

3649 

Офісні приміщення 18100,0 1810 

 

Загальна площа 
торгівельних (соціально-
громадських) 
приміщеннь, в тому 
числі: 

   
11900,0 333 

   

 
торгівельна площа 
непродовольча    

8330,0 
    

Паркінг підземний 30400,0 950 м/м 

РАЗОМ 6 квартал проектні: 1,5430 30000,0 2143 

7 квартал (5 років) 
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№ 
експл. 
проект 

Назва об‘єкту/ 
функціональне 
призначення 

Адреса 
ділянки 

Терито 
рія, Га 

Повер 
ховість, 
пов. 

Площа 
приміщень, 

м² 

Кількість 
працюючих, 

люд. 
Ємність 

Кількість 
відвід. в 
існуючих 
ТРЦ, люд. 

Кількість 
відвід. в 
проектних 
ТРЦ, люд. 

84 
Багатофункціональний 
ринковий комплекс 

вул. Вербова, 
19 

0,8789 2 6419,7 180 
  

Відвідувачі:  
1483 

 
торгівельна площа 

непродовольча    
4493,8 

    

85 
Торгівельний 
комплекс "Петрик" 

вул. Вербова, 
21, 23 

0,6257 1 2207,0 62 
  

Відвідувачі:  
510 

 
торгівельна площа 

непродовольча    
1544,9 

    

РАЗОМ 7 квартал проектні: 1,5047 8626,7 242 

8 квартал (5 років) 

83 
Торгівельний центр 
"Петрівка" 

вул. Вербова, 
21, 23 

0,9899 5,3,2 12625,5 354 
  

Відвідувачі:  
2916 

 
торгівельна площа 

непродовольча    
8837,9 

    

87 Логістичний комплекс вул. Вербова 3,3342 1 3420 

РАЗОМ 8 квартал проектні: 4,3241 16045,5 354 

9 квартал (5 років) 

77 
Багатофункціональний 
комплекс  

0,5257 6 6978,0 530 
  

Відвідувачі:  
770 

 

Загальна площа 
торгівельних (соціально-

громадських) 
приміщеннь, в тому 

числі: 

   
2326,0 65 

   

 
торгівельна площа 

непродовольча    
1628,2 

    

 
Адміністративно-офісні 

приміщення, в тому    
4652,0 465 
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№ 
експл. 
проект 

Назва об‘єкту/ 
функціональне 
призначення 

Адреса 
ділянки 

Терито 
рія, Га 

Повер 
ховість, 
пов. 

Площа 
приміщень, 

м² 

Кількість 
працюючих, 

люд. 
Ємність 

Кількість 
відвід. в 
існуючих 
ТРЦ, люд. 

Кількість 
відвід. в 
проектних 
ТРЦ, люд. 

числі офіси, банки, 
нотаріуси і т.д. 

РАЗОМ 9 квартал проектні: 0,5257 6978,0 530 

10 квартал 

91 
Пожежне депо на 6 
пожежних автомашин  

0,8400 2 2990,0 70 
   

РАЗОМ 10 квартал проектні: 0,8400 2990,0 70 

11 квартал (5 років) 

7,76 

Громадсько-
торгівельного центр 
"Блокбастер" (ТЕП 
згідно МБР замовника) 

просп. 
Московський, 

36 
15,2809 2-4 280563,0 3017 

 
Відвідувачі:  

6629  

Іс
ну
ю
ча

 ч
ас
ти
на

 

Існуюча будівля 
Московський 
просп., 34В 

1,0600 4 33000,0 667 
   

Загальна площа 
торгівельних 
приміщеннь 

   
10600,0 297 

   

* непродовольча торгова 
площа    

7420,0 
    

Фітнес клуб, в тому 
числі:    

3300,0 50 
400 

відвідувачів   

Бассейни 2 шт. 
   

1100,0 20 

570 (25*11,4) 
м.кв. ванн,10 

(11,4/2,25) 
доріжок,140 
відвідувачів 
одночасно 
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№ 
експл. 
проект 

Назва об‘єкту/ 
функціональне 
призначення 

Адреса 
ділянки 

Терито 
рія, Га 

Повер 
ховість, 
пов. 

Площа 
приміщень, 

м² 

Кількість 
працюючих, 

люд. 
Ємність 

Кількість 
відвід. в 
існуючих 
ТРЦ, люд. 

Кількість 
відвід. в 
проектних 
ТРЦ, люд. 

Громадське 
харчування    

6000,0 200 
1600 

посадкових 
місць 

  

Зона розваг, в тому 
числі:    

15110,0 120 
   

Кінотеатр на 12 
залів+IMAX, 3D 

кинотеатр 
   

11000,0 30 
1700 

відвідувачів   

Арена лазерних боїв 
   

510,0 5 20 відвідувачів 
  

Роллердром 
   

1000,0 10 50 відвідувачів 
  

Картінг центр 
   

500,0 30 50 відвідувачів 
  

Боулінг 
   

1100,0 25 
14 доріжок, 120 
відвідувачів   

Бильярд на 19 столів 
   

1000,0 20 
19 столів, 100 
відвідувачів   

Наземна автостоянка 600 м/м 

П
ро
ек
тн
а 
ча
ст
ин
а Проектна будівля 

просп. 
Московський, 

36 
  

247563,0 2350 
  

Відвідувачі:  
26310 

Торгові приміщення, в 
тому числі:   

2 117900,0 
    

торгові зали 
(непродовольча 

торгівля): 
   

79728,0 
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№ 
експл. 
проект 

Назва об‘єкту/ 
функціональне 
призначення 

Адреса 
ділянки 

Терито 
рія, Га 

Повер 
ховість, 
пов. 

Площа 
приміщень, 

м² 

Кількість 
працюючих, 

люд. 
Ємність 

Кількість 
відвід. в 
існуючих 
ТРЦ, люд. 

Кількість 
відвід. в 
проектних 
ТРЦ, люд. 

Гіпермаркет: 10078,0 

торговий зал: 6671,0 

* продовольча торгівля 2001,3 

* непродовольча 
торгівля    

4669,7 
    

Заклади громадського 
харчування    

7072,0 
 

2461 пос. 
місць.   

Зона розваг 
   

10768,0 
 

1377 
відвідувачів   

Паркінг підземний 54795,0 1432 м/м 
Відкрита автостоянка 1649 м/м 

81 
Підстанція 
"ПЕТРІВКА"-
инженерне обладнання 

 
0,5198 1 1322 13 

   

РАЗОМ 11 квартал проектні: 14,7407 248885,0 2363 

12 квартал (20 років) 

77,78 
Поліфункціональний 
центр, в тому числі:  

8,1378 
1,2,4-

8,10,16,
25 

428972,0 14782 
  

Відвідувачі:  
25970 

78 Паркінг 10 82118,9 2737 м/м 

77 
Багатофункціональний 
комплекс:   

1,2,4-
8,16,25 

346853,1 
    

 

Загальна площа 
торгівельних 
приміщеннь, в тому 
числі: 

   
44600,0 635 

   

 
Торгівельна площа 
гіпермаркету    

6880,0 275 
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№ 
експл. 
проект 

Назва об‘єкту/ 
функціональне 
призначення 

Адреса 
ділянки 

Терито 
рія, Га 

Повер 
ховість, 
пов. 

Площа 
приміщень, 

м² 

Кількість 
працюючих, 

люд. 
Ємність 

Кількість 
відвід. в 
існуючих 
ТРЦ, люд. 

Кількість 
відвід. в 
проектних 
ТРЦ, люд. 

* продовольча торгівля 2064,0 

 
* непродовольча 

торгівля    
4816,0 

    

 

Торгівельна площа-
магазини 
непродовольчих 
товарів 

   
30000,0 360 

   

 

Адміністративно-
офісні приміщення, в 
тому числі офіси, 
банки, нотаріуси і т.д. 

   
204221,4 13615 

   

 
Заклади громадського 
харчування    

3400,0 70 850 пос. місць 
  

 

Фізкультурно-
спортивні приміщення, 
в тому числі: 

   
7400,0 70 

   

 
Фітнес клуби 

   
5000,0 50 

500 
відвідувачів 
одночасно 

  

 
Бассейни 2 шт. по 8 

доріжок    
2400,0 20 

570 (25*11,4) 
м.кв. ванн,10 

(11,4/2,25) 
доріжок,140 
відвідувачів 
одночасно 

  

 
Медичний центр, 
поліклініка    

3500,0 85 350 відв/зміна 
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№ 
експл. 
проект 

Назва об‘єкту/ 
функціональне 
призначення 

Адреса 
ділянки 

Терито 
рія, Га 

Повер 
ховість, 
пов. 

Площа 
приміщень, 

м² 

Кількість 
працюючих, 

люд. 
Ємність 

Кількість 
відвід. в 
існуючих 
ТРЦ, люд. 

Кількість 
відвід. в 
проектних 
ТРЦ, люд. 

 
Банний комплекс 

   
500,0 20 

10 саун, 80 
відвідувачів   

 
Зона розваг, в тому 
числі:    

10000,0 110 
   

 
Кінотеатр на 10 залів 

   
5000,0 50 

2500 
посадкових 

місць 
  

 
Роллер-дром (площа 

поверхні роллер-дрому)    
1250,0 10 60 відвідувачів 

  

 
Каток (площа поверхні 

катка)    
1250,0 10 60 відвідувачів 

  

 
Боулінг 

   
1100,0 20 

12 доріжок, 100 
відвідувачів   

 
Дитячий клуб 

   
1400,0 20 

140 
відвідувачів   

 

Приміщення 
загального 
користування (крім 
прим. готелю та адм.-
офісної будівлі) 

   
26000 

    

 

Галерейний комплекс 
з виставковими 
залами, в тому числі: 

   
3600,0 47 720 чол/год пік 

  

 
Виставковий зал 1 

   
1600,0 20 320 чол/год пік 

  

 
Виставковий зал 2 

   
1200,0 15 240 чол/год пік 
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№ 
експл. 
проект 

Назва об‘єкту/ 
функціональне 
призначення 

Адреса 
ділянки 

Терито 
рія, Га 

Повер 
ховість, 
пов. 

Площа 
приміщень, 

м² 

Кількість 
працюючих, 

люд. 
Ємність 

Кількість 
відвід. в 
існуючих 
ТРЦ, люд. 

Кількість 
відвід. в 
проектних 
ТРЦ, люд. 

Галерея 1 400,0 6 80 чол/год пік 

Галерея 2 400,0 6 80 чол/год пік 

 
Готель 

  
16 43650,2 150 

1000 номерів. 
1500 

відвідувачів 
  

РАЗОМ 12 квартал проектні: 8,1378 428972,0 14782 

РАЗОМ проектні показники: 48,0197 1153881 26372 

 

Таблиця 3.2.3 

Зведені показники поквартально структури місць прикладання праці 

№ кварталу Територія, Га Площа приміщень, м² Кількість працюючих, люд. Ємність 

Існуючі показники поквартально:   

1 квартал  13,4902 62883,2 1934   
2 квартал  5,4912 70488,0 1791   
3 квартал  12,7794 107386,7 3259   
4 квартал  4,9830 47408,9 2358   
5 квартал  11,3643 48244,4 2424   
6 квартал  15,8800 83268,0 1999   
9 квартал  8,7352 105643,0 4269   
10 квартал  1,4507 11771,0 601   
11 квартал  2,5225 37859,0 780   
14 квартал 2,2000 7416,3 363  
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Разом існуючі показники: 78,8965 582368,6 19779 Відвідувачі: 42109 

Проектні показники поквартально:   

Етап - 5 років 

1 квартал  8,0306 136175,2 1561   

2 квартал  4,6369 55831,6 1427   
3 квартал  0,1851 2016,6 56   
4 квартал  3,5511 217360,1 2844   
6 квартал  1,5430 30000,0 2143   
7 квартал  1,5047 8626,7 242   
8 квартал  4,3241 16045,5 354   
9 квартал  0,5257 6978,0 530   
10 квартал  0,9536 626,0 5   
11 квартал  14,2209 247563,0 2350   
13 квартал 0.013 70 4  

Етап - 20 років 

12 квартал 8,8586 262602,0 2991   

Разом проектні показники: 48,3343 983824,7 14503 Відвідувачі:  101681 

Разом проектні+існуючі : 127,2308 1566193,3 34282 Відвідувачі:143790 
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 Таким чином, очікується збільшення робочих місць з 19, 7 тис. до 34,3 
місць в цілому з урахування  існуючих.  
 Кількість відвідувачів збільшиться з 42, 109 тис. осіб  до 143,790 тис. 
осіб. 
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4. ЖИТЛОВИЙ ФОНД ТА РОЗСЕЛЕННЯ НАСЕЛЕННЯ.  
РОЗРАХУНОК ПОТРЕБИ ТА РОЗМІЩЕННЯ ПІДПРИЄМСТВ ТА 

УСТАНОВ ОБСЛУГОВУВАННЯ 
 

Перспективний житловий фонд та розселення 
 

Відповідно до  Протоколу №7 засідання постійної комісії Київської 
міської ради з питань містобудування, архітектури та землекористування від 
22.03.2016 щодо результатів розгляду проекту детального плану території в 
межах вулиць Вербова, Куренівська, Богатирська, Московський проспект, 
Набережно-Рибальська, залізнична колія в Оболонському районі м. Києва, в 
п.2 було вказано, що за зверненями ТОВ «Валдіс плюс» (78:167: 007), ТОВ 
«Вісла» (78:167:023), ТОВ «Вісент Хаус» (78:167:016) передбачити зміну 
функціонального призначення на території житлової та громадської забудови.  

В кварталі 12 на вказаних земельних ділянках проектом передбачено 
будівництво двох житлових комплексів з об’ектами повсякденного 
обслуговування. 

Перспективний житловий фонд та населення наведені у таблиці 4.1. и 
складає 38,93  тис м2 загальної плащі квартир. 

Перспективне населення – 1297 осіб; 

За розрахунками кількість місць в дитячих дошкільних закладах – 60, 
місць в загальноосвітній школі  - 160. 

Київською міською державною адміністрацією спільно з Головним 
управлінням освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради 2012 
року було затверджено проект "Столичний стандарт освіти 2012-2025".  

В розділі "Дошкільна освіта", обумовлено віковий стан дитини 
дошкільного віку - 5 років, який повинен бути 100% забезпечений 
дошкільною освітою. 

Кількість місць у дитячих дошкільних закладах, загальноосвітніх школах 
та закладах позашкільного значення розрахована залежно від перспективної 
демографічної структури населення міста, розрахунок якої був виконаний 
авторським колективом  інституту демографії та соціальних досліджень НАН 
України для розрахунків проекту Генерального плану м.Києва. Для 
Оболонського району для нової забудови кількість місць в ДДЗ складає 35 на 
1000 осіб, в ЗНЗ -120 місць на 1000 мешканців.  

 Потреба забезпечується за рахунок будівництва в перших поверхах груп 
тимчасового перебування дитей дошкільного віку: по 2 группи -15 дітей в 
кожному комплексі.  
 160 місць забезпечується в Навчально-виховному комплексі на 1500 
місць ( у тому числі 150 ДДУ) на території Рибальського півострова в межах 
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радіуса обслуговування - 750 м. Для чого проектом передбачається 
будівництво підземних переходів під вул..Електириків. 

При групах будинків передбачені дитячі ігрові, спортивні  
майданчики, гостьві автостоянки та підземні, підземно-наземномі гаражі. 
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Таблиця 4.1. 

Перспективний житловий фонд та розселення 
 

№
ПП  

Адреса 

Площа 
кварталу 
житлова, 

Га  

Щільність 
населення  
кварталу, 
люд./Га 

Загальн
а 

потреба 
в  м/м** 

Поверхові
сть/ 

кількість 
секцій 

Кількіс
ть  

кварти
р 

Загальн
ої площі 
будинку
кв. м 

Площа 
житлова, 
кв. м 

Чисельні
сть 

населенн
я, чол. 

 
Квартал 12 

 

1 
ЖК проектний (ТОВ «Валдіс 
плюс», ТОВ «Вісла») 
Нежитлові приміщення  

1.34  
280 

підземно-
наземний 

27 288 
30281 

 
1132 

22356 
 
 

745 

2 
ЖК проектний (земельна ділянка 
ТОВ «Вісент Хаус»); 
Нежитлові нежитлові  

0.84  
200 

Підземни
й  

27 214 
22640 

 
1103 

16580 
 
 

552 

 
 

Разом квартал 12 проектне 
багатоквартирне житло: 

2.18 624 480  502 52921 38936 1297 

 Разом нежитлові приміщення      2235   
 
** Для визначення кількості автомобілів, що належать мешканцям багатоквартирної забудови, використовуємо прийнятий в проекті Генерального 
плану м. Києва рівень автомобілізації етап 20 років - 375 автомобілів індивідуального користування на 1 тис. мешканців, 
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Таблиця 4.3. 
 

Розрахунок потреби та розміщення підприємств та установ 
обслуговування 

Розрахункова чисельність населення в новобудовах, осіб – 1297 
 

Види підприємств і 
установ 

Одиниця 
виміру 

Розрахун 
кова 
норма 

Необхідно
за розра
хунком 

Існуючі, 
що 

зберігают
ься на 

перспект
иву 

забезпе
чується 
будівни
цтво 

Розміщення 

Квартал 12 

Установи народної освіти 

Дитячі дошкільні 
заклади 

місце/1000 
осіб 

35 46 0 60 

За рахунок розміщення 
дитячого дошкільного 
закладу з початковою 
школою на 220 місць  

Загальноосвітні 
школи 

місце/1000 
осіб 

120 156 0 160 

За рахунок розміщення 
дитячого дошкільного 
закладу з початковою 
школою на 400 місць 

Позашкільні установи 
(дитячий клуб) 

місце/1000 
осіб 

8 10 0 10 

В вбудованих
приміщеннях перших
поверхів житлових
будинків

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

Стаціонари усіх типів 
для дорослих із 
допоміжними 
будинками, 
спорудами

ліжок / 
1000 осіб 

14 18 0 18 
Існуючі стаціонари, 
медичний центр  

 

Поліклініки, 
амулаторії, 

диспансери без 
стаціонару 

відвідувань 
за зміну / 
1000 осіб 

24 31 0 
350 
відв/з
міна 

Потреба задовольняється за 
рахунок кабінетів 
сімейного лікаря у 
вбудованих приміщеннях 
перших поверхів житлових 
багатоквартирних 
будинків, а також  
Медичного центру, 
поліклініки в  
громадському комплексі 
поряд на земельній ділянці 
ТОВ  «Системні технології 
України» 



 

111 
 

Спортивні зали 
загального 

користування 

м2 площі 
підлоги 

80 104 0 104 
Потреба задовольняється 
за рахунок спортивних 

залів комплексу 

Басейни криті та 
відкриті загального 

користування 

м2 дзеркала 
води 

48 132 0 570 
Потреба задовольняється 
за рахунок бассейнів 

спортивного комплексу 

Приміщення для 
фізкультурно- 

оздоровчих занять у 
житловому кварталі 

(мікрорайоні) 

 
м2 заг. 
площі 

 
70 

 
91 

 
0 

 
91 

 
В вбудованих приміщеннях
перших поверхів житлових 

будинків 

Установи культури і мистецтва 

Приміщення для 
культурно-масової 

роботи з населенням, 
дозвілля й 
аматорської 

м2 підлоги/ 
1000 осіб 

20 26 0 26 

В вбудованих приміщеннях
перших поверхів житлового
комплексу та в прибудові 
громадського призначення

  

Бібліотеки 
тис. од. 

зберігання/ 
чит. місць 

3,5 
 

2 

4.5 
 

2.6 
0 

5 
 

3 

В вбудованих приміщеннях
перших поверхів житлового
комплексу та в прибудові 
громадського призначення

Підприємства торгівлі, громадського харчування і побутового обслуговування 

Магазини, у тому 
числі: 

м2 торг площі 230 299 0 350 

В вбудованих приміщеннях
перших поверхів житлового
комплексу та в прибудові 
громадського призначення

* продовольчої 
торгівлі 

м2 торг площі 80 104 0 150  

* непродовольчої 
торгівлі 

м2 торг площі 150 195 0 200  

Підприємства 
громадського 
харчування 

місць 40 52 0 60 

В вбудованих приміщеннях
перших поверхів житлового
комплексу та в прибудові 
громадського призначення

Установи побутового 
обслуговування 

роб. місць 5 6.5 0 7 

В вбудованих приміщеннях
перших поверхів житлового
комплексу та в прибудові 
громадського призначення
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Таблиця 4.4 

Розрахунок потреби в елементах благоустрою житлової території  

Майданчики 
Питомі розміри 

майданчиків, м2/особу

Ігрові для дітей дошкільного й молодшого шкільного віку 0,7 

Для відпочинку дорослого населення 0,1 

Для занять фізкультурою 1,0* 

Для господарських цілей 0,3** 

Для вигулу собак 0,3*** 

Для стоянки автомашин****  

 
Примітка: 

* Згідно з приміткою № 2 до таблиці  4.4 показник зменшено 1,0 м2/особу (при використанні спортивно-
оздоровчих закладів – басейн та фітнес-центр в спортивному комплексі в складі Громадського центру в 
кварталі 12 
** Показник може бути значно скорочений при забудові багатоповерховими та підвищеної поверховості 
будинками, так як сушіння білизни відбувається в межах житлових будинків, а для будинків, обладнаних 
сміттєпроводами, може бути зменшена територія майданчиків для сміттєзбірників. 
*** Розміщення майданчиків для вигулу собак можливо в межах озеленених території загального 
користування,  як спеціально обладнані площадки. 
**** Розрахунок потреби в місцях для тимчасового зберігання автомобілів наведений в розділі 
"Транспортна інфраструктура" 
 

Виходячи з зазначеного вище, розрахункові потреби в елементах 
благоустрою території житлової забудови наведено в таблиці 4.5. 
 

Таблиця 4.4 
 

Розрахунок потреби в елементах благоустрою житлової території 
 

№ 
п/п 

Елементи благоустрою 
Одиниця
виміру 

 

Існуючий 
стан 

Етап  
5 років 

Етап 20 
років 

1 2 3 4 5 6 

1 
Ігрові для дітей дошкільного й молодшого 
шкільного віку 

м2 - 908 908 

2 Для відпочинку дорослого населення м2 - 130 130 

3 Для занять фізкультурою м2 - 1297 1297 

4 Для господарських цілей м2 - 390 390 

 Разом 
м2 - 2725 2725 

га - 0,27 0,27 
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5. ТРАНСПОРТНА ІНФРАСТРУКТУРА 
 
Розділ «Транспорт та вулично-дорожня мережа» у складі Детального 

плану території (ДПТ) району в межах вулиць Вербова, Куренівська, 
Богатирська, просп. Московський, вул. Набережно-Рибальська, залізнична 
колія в Оболонському районі м. Києва розроблений ДП «Інститут 
«Київдормістпроект» НВПІ «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 прилеглої до серединної частині м. 
Києва території вздовж Московського проспекту.  

Складність транспортної проблеми цієї частині Києва полягає в 
обмеженості зв’язків через Московський проспект, яка є своєрідною межею 
цього району та являється передмостовим підходом, що обумовлює велике 
завантаження одного з значних елементів вулично-дорожньої мережі міста 
маневровими пасажирськими та транспортними потоками. Крім цього, 
територія безпосередньо прилегла до Московського проспекту 
забудовується об’єктами до яких тяжіють значні транспортні потоки. 

 Ситуацію ускладнює те, що на сьогодні, внаслідок відставання 
будівництва Великої Кільцевої дороги в північної частині міста, 
Подільського мостового переходу, Подільсько-Вигурівської лінії 
метрополітену дана ділянка Московського проспекту насичена потужними 
потоками транзитного транспортного потоку, зокрема вантажного. 

Основу магістральної мережі району ДПТ складають Московський 
проспект, вул. Богатирська, Оболонський проспект, вул. Набережно-
Рибальська, вул. Вербова та вулиці, що забезпечують заїзд-виїзд до об’єктів 
забудови тощо.  

На примиканні вул. Богатирської до Московського проспекту та на 
перетині вул. Набережно-Рибальська - просп. Героїв Сталінграда з 
Московським проспектом існують транспортні розв’язки в різних рівнях, 
відповідно типу «труби» та повного листа «конюшини». На перетині 
Московського проспекту з залізницею в районі з/п «Зеніт» існує 
шляхопровід по залізниці з розворотами транспортних потоків в різних 
рівнях по обидва боки залізниці.  

Згідно діючого Генерального плану розвитку м. Києва та його 
приміської зони на період до 2020 р. та Комплексної схеми транспорту, 
Московський проспект являючись ділянкою Малої Кільцевої дороги м. 
Києва класифікується як магістральна вулиця загальноміського значення 
безперервного руху, вул. Богатирська - ділянка зовнішнього транспортного 
в’їзду до міста з півночі - також магістральна вулиця загальноміського 
значення безперервного руху. Набережно-Рибальська вулиця та 
Оболонський проспект - магістральні вулиці загальноміського значення 
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регульованого руху. Вулиці Вербова, Лайоша Гавро, Куренівська - 
магістральні вулиці 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, новим Генеральним 
планом м. Києва до 2025 р. на етапі 15-20 років передбачається будівництво 
подовження Оболонського проспекту через залізницю з виходом до 
Правобережного підходу до Подільського мостового переходу з 
транспортними розв’язками в різних рівнях на перетині з Московським 
проспектом, вул. Електриків та Новокостянтинівською і Фрунзе, 
реконструкція вул. Вербової з доведенням його геометричних параметрів у 
відповідність з його класифікацією.  

У зв’язку з забудовою територій прилеглих до Московського 
проспекту, у складі детального плану території передбачається будівництво 
нових вулиць місцевого значення (від вул. Набережно-Рибальської до вул. 
Вербової, місцевий проїзд вздовж Московського проспекту) та 
реконструкція інших вулиць місцевого значення, 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: 

- магістральні вулиці загальноміського значення безперервного руху - 
34.0 м (8 смуг руху по 3.75 м з розділювальною смугою 2.5 м та смугами 
безпеки по обидва боки проїзної частини по 0.75 м), магістральні вулиці 
загальноміського значення регульованого руху - 26.0 м (6 смуг руху по 3.75 
м з розділювальною смугою 2.5 м та смугами безпеки по обидва боки 
проїзної частини по 0.50 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 та дороги 
промислових і комунально-складських зон) прийнята 7.0-7.5 м (2х3.5-2х3.75 
м) та 10.5 м (3х3.5 м) (з урахуванням стоянок легкових автомобілів вздовж 
проїзної частини вулиці). 

Загальна довжина магістральних вулиць загальноміського значення в 
межах проекту Детального плану території складає 5.1 км, магістральних 
вулиць районного значення 1.2 км та вулиць місцевого значення - 1.1 км.  

 Загальна довжина нових магістральних вулиць (вулиць районного 
значення), які будуть побудовані в розглядуваному районі, складатиме 1.9 
км, вулиць місцевого значення - 2.95 км. 

Мережа міського пасажирського транспорту району, що 
розглядається, сформована існуючими автобусними та тролейбусними 
маршрутами що працюють на підвозу мешканців району до станції 
«Петрівка» Куренівсько-Червоноармійської лінії метрополітену та інших 
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районів міста. Крім цього, в межах району розташований з/п міської 
залізниці «ст. Петрівка». 

Подальше формування мережі пасажирського транспорту району 
передбачено відповідно до Генерального плану міста, яким намічено 
відновлення з/п міської залізниці «Оболонь». 

Для поліпшення транспортної ситуації з забезпеченням пішохідної 
доступності до зупинок громадського транспорту передбачається 
організація автобусного маршруту по вул. Вербової. 

 Для безпечного руху пішоходів та створення додаткових пішохідних 
зв’язків передбачається реконструкція існуючих та будівництво  нового 
позавуличного пішохідного переходу через Московський проспект.  

Проектом передбачено будівництво надземних багатоповерхових 
паркінгів 2620 м/м, підземних – 950 м/м, вбудованих паркингів загальною 
кількістю місць зберігання легкових автомобілів в яких складає 10990 м/м,  
загальною кількістю - 14560 автомобілів, та відкриті автостоянки загальною 
місткістю - 5520 м/м.  

Всього загальна кількість машиномість складає 20080м/м. 
 

Розрахунок кількості місць тимчасового зберігання 
легкових автомобілів  

 
№ 
п/п 

Найменування 
об'єкту 

Одиниц
я 

виміру  

Проектна 
потужн.  

 

Прийнят
ий 

нормати
в 

забезпече
ння 

Необхідн
а 

кількість   
маш.-
місць 

Забезп
ечено 
проект
ом 

Дефіц
ит м/м 

1 Гіпермаркет 
"АШАН 
Петрівка" 

м2 торг 
площі 

65804 5 на 100 
кв.м. торг. 
площі 

3290 3110 
м/м  

 

  працююч
их 

654 15 на 100 
працюючи

х 

98  

 Всього    3388  278* 

2 "Епіцентр" м2 торг 
площі 

23360,0 5 на 100 
кв.м. торг. 
площі 

1168 738 
м/м 

 

  працююч
их 

654 15 на 100 
працюючи

х 

98  

 Всього    1266  528* 

3 Торгівельно-
розважальний 
центр 
"Городок" 

м2 торг 
площі 

29022,0  5 на 100 
кв.м. торг. 
площі 

1451 786 
м/м 

 

  працююч
их 

1427 15 на 100 
працюючи

х 

214 
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 Заклад 
громадського 
харчування 

пос.місць 798 10 на 100 
місць 

79   

  всього машино-
місць: 

      1744  958* 

4 Торгівельно-
розважальний 
центр 
"Petrovka-
MALL" 

м2 торг 
площі 

63360,0  5 на 100 
кв.м. торг. 
площі 

3168 4065 
м/м 

 

  працююч
их 

2844 15 на 100 
працюючи

х 

426   

  пос.місць 1500  10 на 100 
місць 

150   

 всього машино-
місць: 

      3746  - 319 

5 Громадсько-
торгівельного 
центр 
"Блокбастер" 

м2 торг 
площі 

79728,0  5 на 100 
кв.м. торг. 
площі 

3986 5160 
м/м 

 

  працююч
их 

2350 15 на 100 
працюючи

х 

352   

  пос.місць 2461  10 на 100 
місць

246   

 всього машино-
місць: 

   4584  -576 

 Загальна 
кількість 
машино-місць 

   11340 10200 
 

1140 

*Примітка: проектні рішення необхідно погодити з Мінрегіонбудом України на 
наступних етапах проектування, або забезпечити проектом розрахункову кількість 
машино-місць.  

  Для мешканців житлових комплексів потреба в машиномісціях 
складає 480м/м, що забезпечується в підземному та підземно-наземному 
гаражі. 

Необхідно будівництво підземного переходу через магістральну 
вулицю загальноміського значення - вул.Електриків, в з’язку з тим, що 
шляхі підходів учнів до загальноосвітніх шкіл з початковими класами не 
повинні перетинати проїздну частину магістральних вулиць в одному рівні 
(Додаток 6.3.примітка*)). 
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6. 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; 

Проектна територія знаходиться в зоні обслуговування ДПРЧГАЗС № 21, 
25, на 8 пожежні машини по вул.. Малиновського, 6, що не перевищує 
нормативний радіус обслуговування – 2,6 км.  

 Однак, відповідно до рішень проекту Генерального плану м.Києва, 
передбачається будівництво в межах ДПТ перспективного пожежного депо на 
перехресті вул.Проекта 1 та Проектна 2, площею земельної ділянки 0.5 га на 6 
постів, яке буде обслуговувати забудову території проектування і 
перспективну забудову Рибальського острову і інші території Подолу. 

Споруди громадської забудови, будівництво яких передбачається, повинні 
обладнуватись системами автоматичної пожежної сигналізації та системами 
автоматичного пожежогасіння. 

 Опорядження стін і стель громадських та житлових будівель необхідно 
передбачати з вогнетривких матеріалів 

 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. 
 Згідно ДБН В.2.5-74:2013 п. 8.4, табл. 9 водопровідну систему прийнято 
за першою категорією надійності подачі води. Мережа водопроводу - кільцева, 
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об’єднана господарсько-протипожежна низького тиску з встановленням 
пожежних гідрантів згідно з п. 12.16 ДБН В.2.5-74:2013, а також установкою 
арматури для аварійного відключення ділянок мережі. 
 Автоматичне водяне пожежогасіння приміщень будівель нової забудови 
передбачається від резервуарів з поповненням їх від мереж міського 
водопроводу в години мінімального водоспоживання. 
Відповідно до рішень проекту Генерального плану м.Києва передбачається 
будівництво  
 В затоці "Вовковата" знаходиться Управління державної пожежної 
охорони ГУ МВС України в м.Києві (УДПО ГУ МВС України в м.Києві, 
стоянка пожежних катерів). На її території передбачається створення нової 
бази служби порятунку на воді.  
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7. ОСНОВНІ ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ 

 

№ 
п/п 

Показники 
Одиниц

я 
виміру 

Існуючи
й 

стан 

Етап на 
5 років 

Етап на 
20 років 

1 2 3 4 5 6
1. Територія ДПТ 

у тому числі:  
га 
 

214, 0 
 

1.1 - житлова забудова »  2.18 2,18 
 а ) квартали багатоквартирної забудови (з 

урахуванням гуртожитків)  » 
 

 2.18 2.18 

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

» 55.04 90,78 102,74 

1.3 - зелені насадження (крім зелених 
насаджень мікрорайонного значення)  
 

» 28.2 33.25 33.25 

1.4 - вулиці  в межах червоних ліній » 48.7 62.6 62.6 
1.5 Території (ділянки)  забудови іншого 

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

» 52,6 38.7 29,8 

1.6 - інші території  
 

» 46.34 44.12 44.12 

      
2. Населення  осіб  1297 1297 
 Багатоквартирній забудові осіб  1297 1297 
 Щільність населення у багатоквартирній 

забудові 
осіб/га  624 624 

      
2.1 Кількість відвідувачів загальноміського 

центру 
тис.осіб 41,2 89,9 142,9 

2.2 Кількість робочих місць в межах 
загальноміського центру 

Тис.осіб 19,4 31,0 33,9 

3. Житловий фонд      
3.1 Житловий фонд 

(площа квартир), всього  
у тому числі: 

 

тис. м2  
заг. площі
квартир 

 38,9 38,9 

 - у садибній забудові  - - - 
 - багатоквартирний  тис. м2  

заг. площі
квартир 

- 38,9 38,9 

3.2 Середня житлова забезпеченість  
у тому числі:  м2/особу    

 - у садибній забудові   - - - 
 - у багатоквартирній забудові (з » - 30 30 
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№ 
п/п 

Показники 
Одиниц

я 
виміру 

Існуючи
й 

стан 

Етап на 
5 років 

Етап на 
20 років 

1 2 3 4 5 6
урахуванням гуртожитків)  

3.3 Вибуття житлового фонду  тис. м2  
загальної 
площі 

- - - 

4. Установи та підприємства 
обслуговування  

    

4.1 Дошкільні навчальні заклади * 
з початковою школою 

місць - 60 60 

4.2 Загальноосвітні навчальні заклади * 
Початкова школа з дитячим дошкільним 
закладом 

учнів - 160 160 

4.3 Стаціонари (лікарні) усіх типі ліжок - 18 18 

4.4 Поліклініки, амбулаторії, кабінети 
сімейного лікаря вмежах житлової 
забудови 
Діагностичний центр в межах 
загальноміського центру 

відв. за 
зміну. 

- 31 

 
 
 
 

350 
4.5 Спортивні зали загального користування м2 площі 

підлоги 
- 104 5000** 

4.6 Відкриті площинні споруди у житловому 
кварталі  

га - 0,13 0,13 

4.7 Приміщення для фізкультурно-
оздоровчих занять у житловому кварталі  

м2  
заг. площі

- 91 91 

4.8 Бібліотеки  тис. один. 
зберіг. 

- 4.5 4.5 

4.9 Магазини  у межах житлової забудови: 
Продовольчі  
непродовольчі 

м2 торг 
площі 

- 
350 
150 
200 

350 
150 
200 

4.10 Установи побутового обслуговування в 
межах житлової забудови 

роб. місць - 14 14 

4.11 Магазини в межах загальноміського 
центру 
Продовольчі  
непродовольчі 

м2 торг. 
пл. 

 
 

1166 
115522 

 
 

19565 
365146 

 
 

19565 
365146 

4.11 Підприємства громадського харчування 
в межах загальноміського центру  

місць - 7040 7519 

5. Вулично-дорожня  мережа та міський 
пасажирський транспорт  

    

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

км 6.3 8.2 8.6 

 у тому числі:      
 - магістральні вулиці загальноміського 

значення  
» 5.1 5.1 5.5 

 - магістральні вулиці районного значення » 1.2 2.73 2.73 
 Кількість транспортних розв’язок у різних 

рівнях   
 4 4 5 
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№ 
п/п 

Показники 
Одиниц

я 
виміру 

Існуючи
й 

стан 

Етап на 
5 років 

Етап на 
20 років 

1 2 3 4 5 6
5.2 

 
Кількість підземних та надземних 
пішохідних переходів  

од. 5 8 8 

5.3 Щільність вулично-дорожньої мережі, 
всього:  

км/км2 3.5 3.9 5.3 

 у тому числі:      
 - магістральної мережі  » 2.9 3.8 4.0 

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

км 6.6 6.6 8.3 

 у тому числі:      
 - трамвай  » - - - 
 - тролейбус  6.0 6.0 6.0 

 - автобус  » 6.6 6.6 7.3 
5.4а Міська залізниця  3.1 3.1 3.9 

5.5 
 

Щільність мережі наземного 
громадського транспорту (по осях вулиць)

км/км2 6.3 8.2 8.6 

 Місця тимчасового зберігання легкових 
автомобілів. 

м/м  17460 20080 

5.6 
 

Гаражі наземні багатоповерхові  
м/м - - 2620 

5.7 
 

Гаражі підземні 
 - 950 950 

5.8 Гаражі вбудовані для тимчасового 
зберігання легкових автомобілів 

м/м - 10990  10990  

5.9 Відкриті автостоянки для тимчасового 
зберігання легкових автомобілів. 

м/м  5520 5520 

5.10 Гаражі підземні, наземно-підземні в 
межах житлової забудови 

м/м - 480 480 

6. Інженерне обладнання     
6.1 Водопостачання     

 Водопостачання, всього тис.м3/ 
добу 

- 3,70 4,77 

6.2 Каналізація     
 Сумарний об’єм стічних вод » - 3,70 4,77 

6.3 Електропостачання     
 Споживання сумарне МВт - 30,66 37,71 
 -у тому числі  

на комунально-побутові послуги 
» - 0,92 0,92 

 Кількість квартир, що обладнані 
електроплитами 

од.  502 502 

6.4 Газопостачання     
 Витрати газу, всього млн. м3/ 

рік 
1,48 15,92 19,56 

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

» - - - 
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№ 
п/п 

Показники 
Одиниц

я 
виміру 

Існуючи
й 

стан 

Етап на 
5 років 

Етап на 
20 років 

1 2 3 4 5 6
побутового обслуговування) 

 Протяжність газових мереж (будівництво)
км 10,61 11,1 11,9 

6.5 Теплопостачання     
 Споживання сумарне Гкал/год - 27,03 33,21 
 Протяжність мереж 

(будівництво,перекладання) 
км 18,5 19,5 19,5 

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

з інженерної підготовки з різних причин 
га 

% до тер. 
- 10,2 

4,4 
27,7 
12,0 

 Протяжність закритих водостоків км 22,0 23,2 24,6 
8. Охорона навколишнього середовища      
 Санітарно-захисні зони, всього  га 168,6 156,4 156,4 
 - у тому числі озеленені  »    
 Прибережні захисні смуги*** га 11.8 11.8 11.8 

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

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

»    

 - житлове багатоквартирне **** »  531.86  
 - установи та підприємства 

обслуговування (вбудовані) »    

9.2 Інженерне обладнання, всього  млн. грн.    
 у тому числі:  »    
 - водопостачання, в т.ч.: 

загальноміські заходи  
» - 

51,00 
46,50 

5,90 
- 

 - каналізація, в т.ч.: 
загальноміські заходи  

» - 
21,25 

- 
353,40 
345,00 

 - електропостачання, в т.ч.: 
загальноміські заходи  

» - 
736,1 
680,0 

186,6 
167,5 

 - зв'язок і сигналізація »  0,29 1,23 
 - газопостачання »  5,35 1,1 
 - теплопостачання  »  6,2 - 
 - інженерна підготовка » - 3,5 4,7 

 - дощова каналізація » - 7,4 7,8 
 
Примітка *За рахунок організації груп тимчасового перебування дітей дошкільного віку, або місць внавчально-виховному 
комплексі на 1500 місць на території Рибальського півострова (необхідно будівництво підземного пішохідного переходу). 
Примітка **за рахунок будівництва спортивного комплексу в 12 кварталі 
Примітка*** Щодо водніх об’єктів 27, 29 у відповідності з рішенням Київради від 15 березня 2007 року № 
253/914: Схема зовнішніх меж прибережних захисних смуг об'єктів водного фонду м. Києва. Мінський район 
(Оболонський район з 30.01.2001) та доповнення до Схеми зовнішніх меж прибережних захисних смуг 
об'єктів водного фонду м. Києва. Оболонський район", 
Примітка *** Наказ  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» по м. Києву вартість 1 м2 спорудження житла складає 7350 грн. 
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ГРАФІЧНА ЧАСТИНА 


