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Де Бальзака, Милославської, Миколи Закревського, Олександра Сабурова у
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Склад проекту

1. Том 1. Архітектурно-планувальна організація території

2. Том 2. Інженерне обладнання та інженерна підготовка території

3. Том3. Інженерно-технічні заходи цивільного захисту (цивільної
оборони)
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ЗМІСТ
ТОМ 1. АРХІТЕКТУРНО-ПЛАНУВАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ ТЕРИТОРІЇ

А.  ТЕКСТОВА ЧАСТИНА

ПЕРЕДМОВА
ВСТУП

1. АНАЛІЗ МІСТОБУДІВНОЇ СИТУАЦІЇ
1.1. Історична довідка. Межі території. Положення в системі міста.

Аналіз існуючого стану території

2. ПРОЕКТНІ ПРОПОЗИЦІЇ
2.1. Розподіл території за функціональним використанням

2.2. Переважні,супутні і допустимі види використання території
2.3. Містобудівні умови та обмеження

3. ЖИТЛОВИЙ ФОНД ТА РОЗСЕЛЕННЯ
3.1. Існуючий житловий фонд та розселення
3.2. Перспективний житловий фонд та розселення
3.3. Прибудинкові території
3.4. Розрахунок щільності населення

4. РОЗРАХУНОК ТА РОЗМІЩЕННЯ УСТАНОВ ТА
ПІДПРИЄМСТВ ОБСЛУГОВУВАННЯ

5. ЗАХОДИ ЩОДО РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕТАЛЬНОГО ПЛАНУ НА
ЕТАП 5 РОКІВ

6. ОБ’ЄМНО-ПРОСТОРОВЕ РІШЕННЯ

7. ТРАНСПОРТНА ІНФРАСТРУКТУРА
7.1. Існуючий стан

7.2. Проектні рішення
7.2.1. Вулична мережа
7.2.2. Пасажирський транспорт
7.2.3. Гаражі та автостоянки

8. БЛАГОУСТРІЙ ТА ОЗЕЛЕНЕННЯ ТЕРИТОРІЇ

9. ПРОТИПОЖЕЖНІ ЗАХОДИ
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Б. ГРАФІЧНА ЧАСТИНА Масштаб

1. Схема розташування території в плані населеного пункту б/м
2. Схема розташування території в структурі району б/м
3. План існуючого використання території 1:2000
4. Опорний план 1:2000
5. Схема планувальних обмежень 1:2000
6. Проектний план 1:2000
7. Схема проектних планувальних обмежень 1:2000
8. Схема обслуговування населення закладами освіти 1:2000
9. План червоних ліній 1:2000

10. Схема організації руху транспорту та пішоходів 1:2000

ДОДАТКИ
- Рішення КМР від 13.11.2013, № 518/10006 « Про затвердження

міської програми створення (оновлення) містобудівної
документації у м. Києві

- Завдання на розробку детального плану території в межах вулиць
Оноре Де Бальзака, Милославської, Миколи Закревського,
Олександра Сабурова у Деснянському районі м. Києва

- Лист ПрАТ «Квадрат-Україна» Загальні відомості про
організацію

- Витяг з бази даних міського земельного кадастру від 03.08.2015р.
- Лист Деснянської районної в місті Києві Державної адміністрації

від 13.08.2015 р. № 102/02/30-7752 з додатками про чисельність
населення та показників житлового фонду.

- Лист Управління освіти Деснянської районної в місті Києві
Державної адміністрації щодо показників по навчальним
закладам у районі від 05.08.15 р. № 32-2715;.

- Висновок провайдера аеронавігаційного обслуговування
Державного підприємства обслуговування повітряного руху
України «Украерорух» Міністерства інфраструктури України від
25.08.2015р. № 519-731;
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- Лист Центральної геофізичної обсерваторії Державної служби
України з надзвичайних ситуацій щодо фонових концентрацій
забруднюючих речовин від 05.08.2015р. № 16-13/-1429/05-265;

- Лист-погодження департаменту міського благоустрою та
збереження природного середовища КМДА від 08.10.2015р. вх..
ДМА № 055-8589 АСКОД 3095120

- Лист-погодження Управління державної автомобільної інспекції
ГУ МВС України в м.Києві від 13.10.2015р. № 10/2410-Дп

- Лист Департаменту культури КМДА від 21.10.2015р. № 060-5739
- Лист-погодження  Департаменту промисловості та розвитку

підприємництва від 26.10.2015р. № 052-10722
- Лист Департаменту житлово-комунальної інфраструктури

КМДА від 12.10.2015р. № 058/7/1-14102
- Лист-погодження Департаменту земельних ресурсів КМДА від

03.12.2015р. № 057023-21323
- Лист Головного управління Держсанепідслужби у м.Києві    від

09.11.2015р. № 4407
- Копія Газети «Хрещатик» з оголошенням про проведення

громадських слухань № 126 (4722) від 08.09.2015р.
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А. ТЕКСТОВІ  МАТЕРІАЛИ

Пояснювальна записка
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ПЕРЕДМОВА

Детальний план території в межах вулиць Оноре Де Бальзака,

Милославської, Миколи Закревського, Олександра Сабурова у Деснянському

районі м. Києва, виконується на замовлення Департаменту містобудування та

архітектури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської

державної адміністрації) відповідно до рішення Київської міської ради від

13.11.2013 № 518/10006 «Про затвердження міської програми створення

(оновлення) містобудівної документації у м. Києві» та завдання на розробку,

затвердженого заступником голови Київської міської державної адміністрації.

Замовник: Департамент містобудування та архітектури виконавчого органу

Київради (Київської міської державної адміністрації».

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

Розроблення детального плану території виконується поетапно відповідно

до календарного плану, який є складовою договору (термін виконання І етапу

20 календарних днів згідно додатком №3 до договору № 73/Пмд-15 від

29.07.15р).

На даний час виконано роботи щодо І етапу:

У складі проекту, відповідно до договору, виготовлено цифрову векторну

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

координат УСК-2000.

Отримано вихідні дані по існуючому житловому фонду, установам та

підприємствам обслуговування та ін., виконано натурні обстеження та фото

фіксація  існуючої забудови в межах розробки ДПТ для складання існуючого

опорного плану.

Одержано витяг з бази даних Державного земельного кадастру станом на

03.08.2015р. – кадастровий  план з переліком земель, наданих у власність чи

користування, а також тих, щодо яких готується проекти рішень.

Інвестором надано матеріали передпроектних пропозицій розміщення

об’єктів на території, що знаходиться в межах розробки ДПТ, містобудівні

розрахунки.
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Виконано графічні матеріали:

1. Схема розташування території в плані населеного пункту б/м

2. Схема розташування території проектування в структурі
західної планувальної зони

б/м

3. План існуючого використання території 1:2000

4. Опорний план 1:2000

5. Проектний план 1:2000

6. Схема планувальних обмежень 1:2000

7. Фотофіксація території
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ВСТУП

Виконання Детального плану території пов’язано з необхідністю

деталізації проектних рішень Генерального плану розвитку м. Києва та проекту

планування його приміської зони на період до 2020 р., коригування або

уточнення окремих його положень, особливо в частині функціонально-

планувальної структури.

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

також рішення проекту Генерального плану міста Києва щодо формування

транспортної інфраструктури, пропозицій реструктуризації окремих

промислових та комунальних територій промрайону Троєщина.

Згідно з положеннями проекту Генерального плану м. Києва розвиток

зазначеної території пов’язаний з будівництвом в межах 20-го мікрорайону

Вигурівщини-Троєщини нових житлових комплексів із зміною

функціонального призначення територій, формуванням нових громадських

комплексів і створенням розвиненої соціальної інфраструктури.

При розробці детального плану території надаються пропозиції щодо

визначення поверховості та, орієнтовно, типів будинків, потреби в

підприємствах та закладах обслуговування з уточненням їх розміщення,

вирішення питань транспортного обслуговування, інженерного обладнання та

інженерної підготовки території, освоєння підземного простору, благоустрою та

озеленення, покращення охорони навколишнього природного середовища з

урахуванням існуючого стану та об’єктів, що запроектовані відповідно до

рішень Київради.

Реалізація рішень проекту Детального плану території сприятиме

підвищенню якості життя населення житлового району Вигурівщина-Троєщина

і міста в цілому.
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Основна мета проекту:

 реалізація стратегії Генерального плану міста щодо ефективного

використання міських земель – реструктуризація промислових підприємств, що

на даний час не працюють, та створення кварталу сучасного житла з об’єктами

обслуговування та громадського центру мікрорайонного рівня, які повинні

відповідати нинішнім тенденціям вітчизняного і світового містобудування, мати

високу комерційну привабливість;

 створення комфортних умов для проживання мешканців – забезпечення

нормативним соціально-гарантованим рівнем установами і підприємствами

обслуговування, місцями постійного зберігання автомобілів, нормативним

рівнем озеленення та ін.;

 формування повноцінного високоякісного життєвого середовища.

Детальний план території після затвердження є основним документом,

який регламентує розміщення об’єктів містобудування, відведення земельних

ділянок для будівництва, благоустрою території, прокладку інженерних мереж

тощо.

При розробці проекту використані такі вихідні дані:

- Генеральний план розвитку м. Києва та проекту планування його

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

ради № 370/1804 від 28.04.2002 р.;

- Концепція стратегічного розвитку міста Києва. (Перша стадія

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

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

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

затвердження, розроблений на підставі та в розвиток затвердженої Концепції

стратегічного розвитку м. Києва;

- Земельно-кадастрова документація.

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”;

 СН 173-93 „Державні санітарні правила планування та забудови

населених пунктів”;

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

 Правила та порядок розподілу території житлового кварталу;

 Витяг з бази даних Державного земельного кадастру від 12.06.2014 р

 Цифрова векторна топографічна основа М 1:2000 з нанесеними

червоними лініями (виконано у складі ДПТ).
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1. АНАЛІЗ МІСТОБУДІВНОЇ СИТУАЦІЇ

1.1. Історична довідка. Межі території. Положення в системі міста.

Аналіз існуючого стану території

Територія площею 410 га, на яку розробляється детальний план,

знаходиться у Деснянському адміністративному районі Північної лівобережної

планувальної зони м. Києва і обмежена:

 з півночі – територією перспективного електродепо;

 зі сходу – територією ЖК «Милославичи» (будується);

 з півдня – вул. Милославською;

 із заходу – територією КТТУ (недобудований пункт техобслуговування).

Територія проектування розташована майже на межі міста області..

Рельєф території переважно рівнинний з незначним ухилом поверхні.

Абсолютні відмітки поверхні землі змінюються від 102,6 м до 102,4 м,

поверхня має незначний ухил у південно-східному напрямку у бік

вул. Милославської.

Територія в межах детального плану включає промислову і комунально-

складську зони, а також зони житлової багатоквартирної забудови і громадської

забудови.

Територія примикає до магістралі загальноміського значення вул. Оноре де

Бальзака та перспективної магістралі загальноміського значення

вул..Електротехнічної. По території пролягає магістраль загальноміського

значення просп. В.Маяковського.  В межах території пролягають вулиці

районного значення: вул.Сабурова – з південного боку,  вул. М. Цвєтаєвої в

середині та вул.Милославська на півночі.
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Історична довідка

Територія, що охоплена детальним планом території, розташована в

історичній місцевості Вигурівщина-Троєщина, яка входить до складу

лівобережної частини Києва, так званої "Вигурівщино-Троєщинської частини".

Вигурівщино-Троєщинська частина забудованих територій Києва є

північною частиною лівобережних територій, найбільш віддаленою від

історичного центру міста. Ця частина має чіткі межі: на півночі - це межа міста,

на заході - лівий берег Дніпра вздовж острова Муромець, на сході - Броварський

ліс за озером Алмазне, на півдні - проспект Генерала Ватутіна і умовна лінія, що

є його продовженням на схід. З півдня вздовж цієї межі до неї прилягає

Воскресенсько-Лісова частина.

Вигурівщино-Троєщинська частина знаходиться в долині Дніпра, а саме - в

заплаві ріки в своїй західній частині і на першій надзаплавній боровій терасі в

найбільшій частині своєї території. Рельєф всієї місцевості рівнинний. Значну

частину території займають природні та штучні водоймища. З заходу до неї

прилягає Броварський ліс.

Проект детального планування цього району (автор архіт. Паскевич Ю.А.)

передбачив три черги житлової забудови обох сіл (Троєщина та Вигурівщина)

містобудівними комплексами, створення зони відпочинку, де мали

розміщуватися лікувально-оздоровчі заклади і комплекс лікарні, та організацію

на північному сході промислово-комунальної зони.

На сьогодні забудована більша частина с. Вигурівщина, будується

лікарняний комплекс (автор архіт. Тацій Н.О.). Третя черга житлового

будівництва, що передбачала забудову територій с. Троєщина та невеликої

частини с. Вигурівщина, у зв'язку зі складністю вирішення транспортних

проблем та спрямованістю збереження садибної забудови призупинена. Тут

залишається малоповерхова забудова.

Місцевість, що входить до Вигурівщино-Троєщинської частини, почала

освоюватись ще в давньоруські часи, про що свідчать залишки городища.

Освоєння було майже безперервним. Але до міста ці території були приєднані
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лише нещодавно. Одним із найновіших є і житловий масив Вигурівщина-

Троєщина, в якому живе переважна більшість населення. Останньою подією в

облаштуванні цієї місцевості стало закладання в прилеглій до акваторії Дніпра

західній частині парку, перша черга якого складає 75 га, а у перспективі - 95 га.

Безпосередньо ділянка проектування розташована на території

промислово-комунальної зони Вигурівщино-Троєщинської частини, на межі з

житловим масивом Вигурівщина-Троєщина.

Місцевість житлового масиву Вигурівщина-Троєщина відома з 10-11 ст,

коли на території с. Вигурівщина, в тій частині, де на сьогодні залишена

малоповерхова забудова, поруч з озером Гнилуша виникло городище, яке

археологи ототожнюють з літописним Пісочним Городцем (Пісочним

Містечком). Воно згадується у літопису під 1026 р. у зв'язку із заключенням

миру між князем Ярославом і його братом Мстиславом (Чернігівським):

"...разделиста и по Днепр русскую землю; Ярослав прия сю сторону, а Мстислав

ону". У 1097 р. тут Володимир Мономах та інші князі вели переговори з

Святополком Ізяславовичем. У 1135 р. тут проходив бій Всеволода Олеговича

(Чернігівського) з київським князем Ярополком Володимировичем: "...даже до

Києва придеша й Городец зажигаша на святого Андрея день..."

Пізніше територія, яку займав Пісочний Городець, значно розширилась.

Поруч виникло поселення. Воно займало, ймовірно, ту частину с.Вигурівщина,

що зараз вже має висотну забудову (орієнтовно в межах вулиці Каштанової з

прилеглими ділянками та до початку проспекту В.Маяковського). Вся територія

разом з колишнім Пісочним Городцем мала назву Милославичі.

У 1986 р. розпочалась житлова забудова 1-ої черги району крупними

містобудівними комплексами, яка передбачала одночасне введення в

експлуатацію підприємства громадського обслуговування та благоустрій

території. Такий комплексний метод забудови дозволяв відразу створити

комфортне житлове середовище.

В основу розпланування району була покладена лінійна схема.
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Проекти окремих мікрорайонів розроблені різними авторськими

колективами, але відчувається єдиний об'ємно-просторовий задум.

Слід зазначити, що обличкування більшості будинків виконувалось в

заводських умовах домобудівного комбінату індустріальним методом в творчій

співдружності архітекторів, художників, інженерів, що сприяло підвищенню

його якості.

Основною домінантою та об'єднуючою спорудою району є зведена Свято-

Троїцька церква (авт. архіт. Гречина В.М., Гречина I.A., інженер Лінович Л.Є.).

Вона розташована на підвищенні, на насипному ґрунті між селом Троєщиною

та новою забудовою в районі вулиці Каштанової. Виконана з використанням

стилю українського бароко, мальовничо вирізняється на фоні неба, збагачує

композицію крупнопанельної нової забудови та малоповерхової забудови села

Троєщина. Формує панораму району з далеких краєвидів - Московського мосту,

пр.Генерала Ватутіна, та близьких локальних обзорів.

Промислово-комунальна зона розташована на північний схід від житлового

масиву та прилягає до вул.Миколи Закревського на відтинку між вулицями

Теодора Драйзера та Милославської. Має регулярне поквартальне

розпланування з крупними видовженими кварталами. Включає комплекс споруд

Банкнотно-монетного двору Нацбанку України, відкриту автостоянку

автомашин, очисні споруди, ТЕЦ-6, Троєщинський ринок: та величезне озеро

Алмазне. Крім цих споруд, за проектом детального планування тут

передбачалось будівництво учбових закладів та науково-дослідних інститутів

підвищеної поверховості.

Зараз територія виглядає невпорядкованою, хаотично забудована. Одначе

комплекс споруд Банкнотно-монетного двору має цікаве архітектурне рішення.

Викликає занепокоєння екологічний стан озера Алмазного, розташованого

навпроти споруд Банкнотно-монетного двору. Озеро має значні розміри та

мальовничі краєвиди східних берегів, що прилягають до лісового масиву

ур.Білої Дубрави. Озеро могло б бути прикрасою району, одначе з півдня до

нього підходить Лісове кладовище, а з північного заходу по краю його
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перетинає високовольтна лінія електропередач. Такі негаразди спотворюють

обличчя та загрожують екології природного середовища.

Історичних містобудівних та архітектурних об'єктів не виявлено.

До значних сучасних архітектурних об'єктів слід віднести споруди Свято-

Троїцької церкви (автори архіт. Гречина В.М., Гречина I.A., інж. Лінович Л.Є.),

що є домінантою забудови нового району Вигурівщина-Троєщина та села

Троєщина.

Археологічна та історична спадщина представлена унікальним городищем

10-11 ст. - літописним Пісочним Городцем, залишки валів та культурний шар

якого виявлені на території садиб села Троєщина, розташованих поблизу

оз.Гнилуша. Городище рішенням міськвиконкому за N2806 від 23.10.1970 р.

взято на державний облік як пам'ятка археології місцевого значення.

Ділянка, що розглядається містобудівним розрахунком розташована на

перетині- вул. Милославської та просп. Володимира Маяковського. Далі подані

стислі відомості про ці вулиці.

Вулиця Милославська пролягає від вулиці Миколи Закревського до

вул.Радунської. Виникла наприкінці 80-х рр. 20 ст. під назвою вул.Нова.

Сучасна назва - з 1989 року, від поселення Милославщина, що існувало до 16

ст. на території пролягання вул.Милославської. До неї прилучаються:

просп.Володимира Маяковського і вул.Оноре де Бальзака.

Проспект Володимира Маяковського пролягає від просп.Генерала Ватутіна

до вул.Милославської. Виник на початку 80-х років 20 ст. Сучасна назва - з 1984

року. До просп.В.Маяковського прилучаються: вулиці Закревського -

Каштанова - Ніколаєва - Драйзера - Беретті - Сабурова - бульвари Висоцького -

Вигурівський - вулиці Викова - Данькевича і Цвєтаєвої; М "Петрівка",

"Чернігівська"; залізничні станції "Київ-Петрівка", "Городня".

Маяковський Володимир Володимирович (1893-1930) - російський поет і

громадський діяч. Відвідав Київ, де виступав із літературними концертами. У

1913, 1914, 1924 роках (у т.ч. у приміщенні клубу редакції газети "Пролетарская

правда", що містилася на теперішній вул.Б.Хмельницького, 19; на фасаді
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будинку встановлено меморіальну дошку поетові), 1925, 1926 роках (у

приміщенні колишньої Міської думи, що містилася на теперішньому Майдані

Незалежності - будинок не зберігся), 192.8, 1929 роках зупинявся в готелі

"Континенталь" (тепер на його місці Київська консерваторія). Підготував на

замовлення ВУФКУ (розміщувалось у Києві) 2 кіносценарії. Присвятив місту

поезію "Київ" (опубліковану в 1924 р. у газеті "Пролетарская правда").

За матеріалами роботи НДІТІАМ будівлі і споруди, як об'єкти культурної

та історичної спадщини, на ділянці, що розглядається, та на суміжних

територіях не виявлені. Крім того, відповідно до рішення Київської міської ради

№ 920 від 16.07.1979 р., розпорядження КМДА №979 від 17.05.02 вказана

земельна ділянка не входить до історичної охоронної зони та зони регулювання

забудови міста.

Екологічна характеристика території

Територія площею 410 га, на яку розробляється детальний план,

знаходиться у Деснянському адміністративному районі і обмежена: вулицями

Оноре де Бальзака, Милославської, Миколи Закревського, Олександра

Сабурова.

В геоморфологічному відношенні це заплавна тераса річок Дніпро та

Десна.

Геологічна будова представлена намитими алювіальними ґрунтами, що

підстилаються ґрунтами Київської та бучакської світи палеогену.

Грунти еолово-делювіального генезису відносяться, переважно, до

лесовидних формацій і представлені супіском, флювіо-гляціальні відклади

вміщують значну кількість гальки та гравію скальних порід, давньоалювіальні

відклади сформовані пісками дрібними та пилуватими з прошарками суглинків.

З денної поверхні ґрунти корінного залягання перекриті шаром насипного

ґрунту потужністю до 20,2 м.
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Детальна будова ґрунтів і рівень ґрунтових вод на ділянці будуть уточнені

на подальших етапах проектування під час геодезичних вишукувань.

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 %).

Гідрологія. В межах проекту знаходяться дві водойми штучного

походження.

Небезпечні геологічні процеси в районі проектування не спостерігаються.

Територія незатоплювана паводком 1% забезпеченості. Територія

характеризуються наявністю ґрунтових вод на глибині менше 3-х метрів.

Рослинний світ. Рослинність представлена тополями, вербами,

чагарниками, кленами та фруктовими деревами, а також газонами. Склад та

кількість зелених насаджень, які підлягають зрізуванню визначатиметься на

наступному етапі проектування під час складання Акту обстеження зелених

насаджень.

Характеристика захищеності основних водоносних горизонтів води питної

якості

Для господарчо-питного водопостачання м. Києва використовуються води

сеноман-келовейського та байоського водоносних горизонтів.

Відповідно висновку ПДРГП "Північгеологія":
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- сеноман-келовейський водоносний комплекс поширений повсюдно У

покрівлі залягають водотривкі мергельно-крейдові відклади верхньої крейди,

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

- байоський водоносний горизонт має широке розповсюдження, у покрівлі

залягають літологічно однорідна, відносно водотривка товща батських глин

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

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

Сеноман-келовейський комплекс оцінюється як умовно захищений від

забруднення з поверхні землі.

Середньоюрський водоносний горизонт оцінюється як природно

захищений від забруднення з поверхні землі.

Клімат району помірно-континентальний.

Кліматичні параметри (метеорологічні характеристики) за даними

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

Середня місцина і річна температура повітря, °С
Місяці Рік

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
-5.6 -4.2 0.7 8.7 15.2 18.2 19.3 18.6 13.9 8.1 2.1 -2.3 7.7

Середня максимальна температура повітря найбільш жаркого

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

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

Абсолютний максимум і абсолютний мінімум температури повітря, °С
Характе
ристика

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

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

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

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

Рік 1950 1929 1964 1931 1900 1930 1904 1948 1902 1920 1890 1895 1950
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Коротка кліматична характеристика м.Київ, Україна

Середня місячна та річна швидкість вітру, м/с

(Висота флюгера 10м, М-63-10м)
Місяці Рік

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

Максимальна швидкість вітру, м/с

(ф - флюгер, а - анеморумбометр)

Характе-
ристика

Місяці
Рік

І II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

Шеид.
вітру 23а 20ф 24а >20ф >20ф 24а 23а >20ф 20а >20ф 23а 21а 24а

Рік 1986 1953,
1978 1983 1967 1966,

1970 1989 1988 1966 1964,
1982

1969,
1971 1981 1983 1983,

1989

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

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

змочування
Місяці Холод,

період
Теплий
період РікІ 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 РікІ 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 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
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Січень 12.1 6.8 10.2 15.1 12.5 12.8 18.2 12.3 8.8
Лютий 11.7 10.1 12.8 17.5 12.4 9.6 14.5 11.4 8.6

Березень 9.8 11.1 12.9 16.5 15.0 10.5 14.7 9.5 12.3
Квітень 15.8 12.2 10.5 15.2 12.8 8.9 12.9 11.7 10.7
Травень 17.2 12.8 11.8 13.9 15.3 7.7 10.2 11.1 14.6
Червень 19.4 11.1 6.3 9.9 11.4 10.8 16.9 14.2 15.1
Липень 18.3 9.8 5.4 5.9 9.9 10.4 20.9 19.4 15.5
Серпень 20.7 10.9 6.3 7.4 8.8 10.3 17.4 18.2 19.1
Вересень 11.8 8.1 6.2 9.6 11.4 14.1 23.7 15.1 19.3
Жовтень 9.7 5.3 6.5 12.6 15.8 14.8 20.8 14.5 14.8
Листопад 7.4 5.7 8.4 15.9 15.6 14.9 21.4 10.7 9.5
Грудень 9.8 5.9 7.8 14.0 14.5 12.9 21.0 14.1 7.4

Рік 13.6 9.1 8.8 12.8 13.0 11.5 17.7 13.5 13.0

Сонячна радіація:

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

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

* радіаційний баланс - 40 ккал/см2.

Сучасний стан атмосферного повітря

Фонове забруднення формується викидами промисловості та

автотранспорту міста.

Рівень фонового забруднення атмосферного повітря визначено за

середньоміськими показниками і наведено у табл.1.

Таблиця 1.
Фонові  концентрації забруднюючих речовин у атмосферному повітрі, мг/м3

ГДК Клас Концентрації, мг/м3

Речовини середньо- небез-
печн.

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

добова який півн. східн. півд. західн
Пил (завислі
речовини) 0,15 3 0,1850 0,1850 0,1850 0,1850 0,1850

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

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

Оксид
вуглецю 5,0 4 2,8829 2,8329 2,7718 2,8265 2,8234
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Фізичні фактори впливу.

Електромагнітне випромінювання. Територія детального плану частково

знаходиться в межах охоронної зони повітряних ліній електропередачі ПЛ-

110 кВ з охоронною зоною 20 м від проекції крайнього фазового проводу.

Шум.

Територія, що планується під будівництво знаходиться поза зоною

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

За станом на 01.01.01 р. проектована територія розташована поза ареалом

забруднення грунтів радіонуклідами (дані карти забруднення території м.

Києва, розробленої ЦГО Міністерства екології та природних ресурсів України).

Планувальні обмеження.

Земельна ділянка розташована поза охоронними зонами об’єктів природно-

заповідного фонду та охоронюванного ландшафту.

Частина території знаходиться в межах прибережної захисної смуги (ПЗС)

водойм штучного походження, організованих на місці видобутку грунту.

Для водойм по вул.Закревського встановлена зовнішня межа прибережної

захисної смуги на вільній від забудови території на відстані 50 м від урізу води,

з південного боку – по червоній лінії вул.М.Цвєтаєвої, з західного, вздовж

вул.М.Закревського – по бровці намитої території, з північного та східного боку

- вздовж раніше виконаних відводів на відстані від 5 до 50 м від урізу води

відповідно до постанови Кабміну № 486, ст. 88 Водного кодексу щодо

врахування існуючих умов, які склалися та організації вільного доступу для

догляду за санітарним станом водного об”єкту та технічним станом

гідротехнічних споруд.

Для водойм по вул.Закревського-Сабурова встановлена зовнішня межа

прибережної захисної смуги на вільній від забудови території на відстані 50 м

від урізу води, з північного боку – по червоній лінії дороги без назви, із

західного та південного боку - по червоній лінії проектної вул.Електротехнічної

та по бровці намитої території, з східного боку – по бровці намитої території та

вздовж раніше виконаних відводів на відстані від 5 до 30 м від урізу води
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відповідно до постанови Кабміну № 486, ст. 88 Водного кодексу щодо

врахування існуючих умов, які склалися та організації вільного доступу для

догляду за санітарним станом водного об”єкту та технічним станом

гідротехнічних споруд.

Проект прибережних захисних смуг водних об'єктів м. Києва. Деснянський

район був затверджений Рішенням Київради від 21 травня 2009 року

№461/1517.

Санітарно-захисні зоні від:

КП "КИЇВЕЛЕКТРОТРАНС" - 50 м (ДСП 173-96).

Тимчасові автостоянки - 35 м (ДСП 173-96).

Автостоянка - 50 м (ДСП 173-96).

КП "КИЇВТРАНСПАРКСЕРВІС" - 50 м (ДСП 173-96).

АЗС - 50 м (ДСП 173-96).

Багатоповерховий наземний паркінг - 50 м (ДСП 173-96).

Гаражно-будівельний кооператив "Омега" - 50 м (ДСП 173-96).

Автогаражний кооператив "Північ" - 50 м (ДСП 173-96).

Гаражний автокооператив "Вигурівщина" - 50 м (ДСП 173-96).

Гаражно-будівельний кооператив "Алмаз" - 50 м (ДСП 173-96).

Багатоповерхові наземні паркінги (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).

Висновки. За санітарно-гігієнічними параметрами стану навколишнього

природного середовища та за нормами санітарних правил планування і забудови

територій ділянка детального плану території в межах вулиць Оноре де

Бальзака, Милославської, Миколи Закревського, Олександра Сабурова у

Деснянському районі м. Києва придатна для комплексної забудови з об’єктами

житлового, громадського, адміністративного призначення, об’єктами соціальної
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інфраструктури та паркінгами. Розміщення житлово-громадських об'єктів на

територіях підприємств та комунально-складських об’єктів, намічених для

реструктуризації виробництва можливе лише після здійснення оздоровчих

заходів, що забезпечать нормативну якість середовища, підтверджену

відповідними дослідженнями.

Висота забудови визначається по погодженню з Державною авіаційною

службою, ДП "Антонов" та МА "Київ" (Жуляни).
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Житлова забудова

На сьогодні інфраструктура території, що розглядається, розвивається

неактивно. Лише в північній частині, в межах 20-го мікрорайону ведеться

будівництво на території ЖК «Милославичи».

Також на вул.Закревського, № 42-а будується житловий комплекс

«Перлина Троєщини», замовник ТОВ «Континентбуд».

Прибудинкова територія існуючих житлових будинків озеленена,

побудовані дитячі майданчики та інші елементи благоустрою.
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Основні проблеми:

 Нераціональне використання виробничих та територій комунальних

підприємств, які на даний час використовуються для інших потреб;

 В межах території що розглядається, на вул. Закревського, 42-а

розташовано житловий комплекс «Перлина Троєщини» що побудований без

жодного дозвільного документу. Проектна документація в Департамент

містобудування та архітектури для розгляду не надавалася.
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2. ПРОЕКТНІ ПРОПОЗИЦІЇ

2.1. Розподіл території за функціональним використанням

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

що охоплена проектом за функціональним використанням, можна виділити

території:

 житлової багатоквартирної забудови;

 озеленені;

 громадської забудови;

 виробничої та інженерної інфраструктури;

 транспорту.

Відповідно до рішень проекту Генерального плану м. Києва частина

виробничих територій змінює своє функціональне призначення на території

комунальних підприємств, що не суперечить намірам замовника.

Зона багатоповерхової багатоквартирної житлової забудови  та

громадської забудови

Існуюча забудова в окреслених межах представлена багатоквартирними

будинками: 9, 12, 14 та 24 поверхів.

Територія нової житлової багатоквартирної забудови з об’єктами

обслуговування формується на півночі території проектування, між вулицею

Милославською та перспективним електродепо. Біля північної межі міста.

Проектом передбачається завершення формування житлового кварталу

площею 22,55 га, в який будуть входити як територія ПРаТ «Квадрат-Україна»

площею 7,2644 та к і вже майже сформований комплекс ЖК «Милославичи»

площею 15,29 га.
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Таблиця 1.1.1

Розподіл території мікрорайону

№
п/
п

Найменування
Територія,

га

1. ПРаТ «Квадрат-Україна»,
у т.ч.

7,2644

мікрорайонна територія (громадський центр) 0,78

територія житлової забудови 6,48

2. ВАТ «ДСК-4»/ТОВ «ФІАНІТ» (ЖК «Милославичи»), у
т.ч.

15,29

мікрорайонна територія
Школа
Дитсадок

3,76
2,74
1,02

територія житлової забудови 11,53

3. Територія мікрорайону в межах червоних ліній
вул.Милославської 3,08

4. Територія трамвайного депо з допоміжними
приміщеннями

3,12

5. Територія релігійної громади УПЦ парафії на честь ікони
Матері Божої «Всецариця»

0,51

Забудова мікрорайону на даний час здійснюється секційними житловими

будинками висотою житлової частини переважно від 16 до 25 поверхів. В

першому рівні в приміщеннях будуть розташовуватися об’єкти повсякденного

попиту, входи до ліфтів, що забезпечить мешканців, інших відвідувачів та

служби (швидка допомога) можливістю дістатись до житлової частини та

інших громадських приміщень: крамниці, кафе, кабінетів сімейного лікаря та

ін. Паркінги передбачаються механізовані, на 276 машин кожний, прибудовані

до глухих торців житлових будинків. Це надає змогу зменшити кількість

гостьових автостоянок та проїздів до кожного під'їзду та забезпечити

безпечність переміщення мешканців та дітей по території.
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Пішохідні зв'язки по території мікрорайону проходять до основних

об'єктів тяжіння – зупинок пасажирського транспорту, дитячого дошкільного

закладу, центру обслуговування мікрорайонного рівня та громадського центру

районного значення з об'єктами загальноміського значення.

Забудова території в межах досліджуваної ділянки передбачається в одну

чергу з врахуванням санітарно-захисних зон від недобудованого пункту

технічного обслуговування трамваїв та від перспективного електродепо з

північного боку ділянки.

Зона закладів обслуговування. На даний час ця зона вже сформована. В

межах території ДПТ існує 9 дитячих садків, 5 дитячих садків суміщених з

початковою школою, 9 загальноосвітніх шкіл, 2 школи приватної форми

власності. Також в найближчій перспективі будівництво додаткової школи в

межах ЖК «Милославичі», тобто безпосередньо з територією інвестора –

«Квадрат-Україна».

Озеленені території мікрорайонів. В межах ДПТ в вже сформованих

зелених зонах розміщуються спортивні та дитячі ігрові майданчики,

майданчики для відпочинку. Таким же чином і буде використовуватись зелена

зона в межах території інвестора. Для благоустрою озеленених територій

передбачається використовувати малі архітектурні форми, декоративні

басейни, лави, світильники, тощо.

Зелені насадження обмеженого користування формуються з озеленених

прибудинкових територій житлової забудови, озеленених територій дитячих

дошкільних закладів та шкіл.

Озеленені території спеціального призначення складаються з озеленених

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

зонах від комунальних та інженерних об’єктів.

Зона зелених насаджень загального користування. Зона озеленених

територій загального користування формується за рахунок зелених насаджень

основних пішохідних шляхів до основних об'єктів тяжіння – зупинок

пасажирського транспорту, дитячих дошкільних закладів, центру
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обслуговування мікрорайонного рівня та громадського центру районного

значення з об'єктами загальноміського значення. Озеленені території

мікрорайону сформовані як єдина система, що включає внутрішньо-квартальні

(дворові) простори, об’єднані озелененими вулицями, що розташовані в

напрямку парку і громадського центру.

Громадсько-ділова зона

Вздовж магістралі загальноміського з значення просп.В.Маяковського

розміщується районний центру з об'єктами загальноміського значення, у складі

якого існують торгівельно-розважальний центр з адміністративними

приміщеннями та закладом громадського харчування.

В межах ділянки інвестора, вздовж вулиці районного значення

Милославської  передбачається розміщення торгово-розважального центру з

закладом громадського харчування. Передбачається що ТРЦ буде

використовуватися також і мешканцями прилеглих житлових мікрорайонів.

Виробнича зона

Представлена територіями на яких у минулому передбачалося

розташування АТП, тролейбусного та трамвайного депо, станції діагностики

ДАІ та інші підприємства. Передбачається на цих  територіях розмістити

багаторівневі паркінги к зв’язку з тим, що рівень автомобілізації на

сьогоднішній день зріс у декілька разів, а в межах ДПТ в мікрорайонах відсутні

паркінги що можуть прийняти велику кількість автомобілів.

Зона інженерної інфраструктури

В межах ДПТ існує частина каскаду ставків, що слугують місцем збору та

відводу ґрунтових та поверхневих вод з усієї житлової території. У цій зоні

передбачається розміщення як інженерних об’єктів, необхідних для пропуску

води між ставками, так і благоустрій і озеленення берегів цих ставків для

створення зони відпочинку.
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2.2. Переважні, супутні і допустимі види використання території

Переважні та допустимі види використання визначено з дотриманням

вимог Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» та окремих

деталізацій його положень, зокрема:

 з урахуванням попередніх рішень щодо планування і забудови території;

 з виділенням зон обмеженої містобудівної діяльності та визначенням обмежень

використання територій у відповідних зонах згідно до державних будівельних

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

правил з питань захисту територій від дії надзвичайних ситуацій природного та

техногенного характеру, охорони навколишнього природного середовища;

 з відображенням існуючої забудови територій, інженерно-транспортної

інфраструктури, а також основних елементів планувальної структури територій

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

раціонального природокористування і ресурсозбереження;

 з визначенням у функціональних зонах будівельного зонування територій з

виділенням граничної поверховості (висотності) забудови, планувальної

організації, допустимих перетворень під час будівельної діяльності;

 з встановленням для кожної функціональної зони допустимих видів забудови та

іншого використання земельних ділянок з урахуванням державних,

громадських та приватних інтересів, вимог державних будівельних норм щодо

граничних показників щільності населення, забезпечення населення

прибудинковими територіями, зеленими насадженнями загального

користування, об’єктами соціальної сфери, інженерно-транспортної

інфраструктури;

 з узгодженням меж функціональних зон з межами планувальних утворень –

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
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багатоповерхової житлової забудови, комунально-складської, зелених

насаджень загального користування, громадської забудови, захисної зелені.

Зона багатоповерхової багатоквартирної житлової забудови  та

громадської забудови

Дозволені основні види використання та будівництва:

 багатоповерхові та підвищеної поверховості житлові будинки, окремо

розташовані або зблоковані (відповідно до розробленої містобудівної

документації);

 житлові будинки з апартаментами і квартирами у верхніх поверхах і

розміщенням у нижніх рівнях об'єктів культурного, сервісного призначення, з

вбудованими паркінгами;

 спортивні, ігрові, господарські майданчики;

 загальноосвітні та спеціалізовані навчальні заклади всіх типів;

 окремо розміщені, вбудовано-прибудовані дитячі заклади, у тому числі

зблоковані з початковими школами;

 окремо розташовані і вбудовано-прибудовані позашкільні заклади;

 окремо розташовані і вбудовано-прибудовані адміністративні установи

та організації, підприємства торгівлі, обслуговування, громадського харчування

первинного рівня;

 технічні будівлі і споруди для обслуговування житлових будинків;

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

благоустрій території, згідно з державними нормами;

 бібліотеки;

 виставкові зали;

 аптеки;

 амбулаторії, консультативні медичні заклади, кабінети родинного

лікаря;

 поштові відділення, телефонні та телеграфні станції.
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Дозволені види використання, які супутні переважним видам:

 відкриті тимчасові автостоянки (парковки, паркінги), напівпідземні

гаражі, багатоповерхові підземні гаражі;

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

 житлово-експлуатаційні і аварійно-диспетчерські служби;

 об'єкти пожежної охорони;

 клуби багатоцільового та спеціалізованого призначення (крім казино та

залів ігрових автоматів).

Допустимі види використання:

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

обслуговування;

 відділення, пункти міліції;

 майданчики для вигулу тварин;

 громадські туалети.

Громадсько-ділова зона

Дозволені основні види використання та будівництва:

 торгівельно-розважальні комплекси;

 виставкові зали;

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

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

обслуговування;

 нотаріальні контори і юридичні консультації;

 банки, філії (відділення) банків;

 офіси професійних, громадських організацій;

 телевізійні та радіостудії;

 готелі;

 туристичні інформаційні центри;

 ділові та бізнес-центри;
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 центри зайнятості;

 озеленені території: бульвари, парки, сквери.

Супутні переважним видам:

 автостоянки для зберігання автомобілів, підземні паркінги при

громадських будівлях;

 комерційні підземні гаражі;

 багатоповерхові паркінги;

 громадські вбиральні.

 споруди комунальної та інженерної інфраструктури, необхідної для

обслуговування даної зони;

Допустимі види забудови, які потребують спеціальних погоджень:

 станції провідникового мовлення, об’єктів радіомовлення, телебачення;

 автозаправні станції.

Зона міських і районних вулиць (у червоних лініях)

Дозволені основні види використання та будівництва:

1. проїзні частини, пішохідні тротуари міських вулиць;

2. підземні пішохідні переходи з виходами;

3. захисні зелені насадження вздовж проїзної частини;

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

інфраструктури;

5. майданчики для стоянки автотранспорту;

6. пункти зупинки пасажирського транспорту та їх обладнання;

7. тролейбусні лінії та їх облаштування;

8. споруди лінійного та енергетичного господарства;

9. споруди сигналізації та зв'язку міського електротранспорту;

10.інженерні комунікації;

11.огорожа вулиць та відбійники;

12.дорожня інформація (знаки та ін.).
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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.

2.3. Містобудівні умови та обмеження

Умови та обмеження використання територій в залежності від виду

призначення містобудівної зони визначені відповідно до державних

будівельних норм «Містобудування. Планування та забудова міських і

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

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

планувальної структури і функціонального зонування прийнятих у проекті

Генерального плану м. Києва, граничних показників інтенсивності

використання відповідної території.

Встановлені містобудівні зони – території з визначеними межами,

використання яких здійснюється за відповідним видом призначення,

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

№
п/п Містобудівні умови та обмеження, для мікрорайону

1 2 3
1. Гранично допустима висота будівель Відповідно до висновків Державного

підприємства повітряного руху України
Відповідно до листа ДП "Антонов" від
25.08.2015р. № 519-731; висота житлових
будинків по відношенню до зони дії аеродрому
становить 278,71 м (БСВ)

2. Максимально допустимий відсоток
забудови території

30 %

3. Максимально допустима щільність
населення в мікрорайонах

Згідно ДБН 360-92**, п. 3.7, прим. 5

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

Ділянка проектування знаходяться частково в
межах червоних ліній проїзду від вулиці
Милославської з західного боку ділянки, тобто
будівлі розмістити поза межами червоних лінії
проїзду. Відступ громадських будинків від
червоних ліній вулиць (Милославської) – 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)

Ділянка знаходиться в поза межами зони дії
обмеження по висоті забудови з умов безпеки
польотів, залізниці, об’єктів транспортної
інфраструктури (АЗС) та виробничих об’єктів.
Відповідно до листа ДП "Антонов" від 12.02.2014
№066/10 висота житлових будинків по
відношенню до зони дії аеродрому становить
278,71 м (БСВ).

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

Мінімальна допустима відстань від житлових
будинків, що проектуються, до існуючих будинків
і споруд - відповідно до пожежних норм.

7. Зони охорони інженерних
комунікацій

Згідно ДБН 360-92** розділ 8.

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

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

9. Вимоги щодо благоустрою На території намірів інвестора та на інших
ділянках передбачити благоустрій та озеленення,
формування бульварів, алей та будівництво
мережі пішохідних доріжок, спортивних, дитячих
майданчиків, велосипедних доріжок, встановлення
малих архітектурних форм.
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№
п/п Містобудівні умови та обмеження, для мікрорайону

1 2 3
10. Забезпечення умов транспортно-

пішохідного зв’язку
Під'їзди до запроектованих житлових будинків та
громадських споруд будуть влаштовані
відповідно до ДБН 360-92**. Під’їзд до
торгівельного центру забезпечується з
вул. Милославської
Система пішохідних шляхів — до основних
об'єктів тяжіння – зупинок пасажирського
транспорту, дитячого дошкільного закладу, центру
обслуговування мікрорайонного рівня. При
проектуванні слід забезпечити можливість проїзду
пожежних машин.

11. Вимоги щодо забезпечення
необхідною кількістю місць
зберігання транспорту.

Паркування для автомобілів передбачене в
підземних паркінгах та на гостьових стоянках, а
також у багатоповерхових паркінгах вздовж
вулиці Оноре де Бальзака, в межах комунально-
складської зі східного боку від житлових масивів
та на відкритих автостоянках.

12. Вимоги щодо охорони культурної
спадщини

Територія проектування не потрапляє в межі
історичних ареалів, впливу об’єктів культурної
спадщини, в зв’язку з чим, вимоги щодо охорони
культурної спадщини відсутні.
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2.4 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:

- територіально-планувальна організація містобудівного освоєння території  з

урахуванням всіх планувальних обмежень;

- 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;

- забезпечення на сельбищній території акустичного режиму, що відповідає

гігієнічним нормативам, повинно здійснюватись шляхом застосування

містобудівних, будівельних та конструктивних рішень, адміністративно-

організаційних заходів. При проектуванні системи вулично-дорожньої і

транспортної мережі населеного пункту перевага повинна надаватись варіантам,

які знижують загальну площу зони акустичного дискомфорту і враховують

щільність населення, яке проживає на ній зараз і на перспективу;

- для захисту від акустичного забруднення вздовж дорожньо-вуличної

мережі: дотримання вимог щодо плану червоних ліній з застосуванням

шумоізоляційних матеріалів для фасадної частини будинків та внутрішньої

планувальної організації житлових приміщень (спальні кімнати з виходом у

дворовий простір), громадських будівель, застосування шумоізоляційних

склопакетів у оздобленні віконних отворів, створення озеленення вздовж вулиць;

- житлову забудову, дитячі дошкільні заклади, школи, заклади охорони

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

акустичного забруднення - розширення мережі та благоустрій внутрішньо-

квартального озеленення з використанням декоративних насаджень;

- розширення мережі та благоустрій внутрішньо-квартального озеленення з

використанням декоративних насаджень;
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- 100% 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 та впорядкування

поверхневого стоку території (див. “Інженерна підготовка території”);

- здійснення оздоровчих заходів на територіях підприємств та комунально-

складських об’єктів, намічених для реструктуризації виробництва, що забезпечать

нормативну якість середовища, підтверджену відповідними дослідженнями;

- розширення мережі та благоустрій зелених насаджень загального

призначення за рахунок внутрішнього озеленення кварталів, створення

рекреаційних зон та цікавих пейзажних куточків з використанням декоративних

насаджень, організація спортивно-оздоровчих майданчиків; організація зони

відпочинку на ставку; протишумове озеленення вздовж доріг;

- для остаточного вирішення комплексу шумозахисних заходів виконати

акустичні розрахунки та з проведенням дослідження шуму на територіях

житлових та громадських об’єктів наближених до проїжджих частин вулиць та

інших об’єктів, які можуть бути джерелами шуму. Очікуваний рівень шуму для

об’єктів житлового та громадського призначення та інших прирівняних до них

об’єктів та територій не повинен перевищувати допустимі значення відповідно до

ДСП 173-96 "Державні санітарні правила планування та забудови населених

пунктів", СН № 3077-84 "Санитарные нормы допустимого шума в помещениях

жилых и общественных зданий и на территории жилой застройки", ДБН 360-92**

"Містобудування. Планування і забудова міських та сільських поселень".
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2.5 Санітарна очистка території.

Сміття, що накопичуватиметься під час експлуатації житлової та

громадської забудови згідно до «Норм утворення твердих побутових відходів у

населених пунктах України» затверджених 10.01.06, № 7, нетоксичне, відноситься

за складом до твердого побутового сміття (надалі ТПС).

Відповідно до «Норм надання послуг з вивезення побутових відходів у

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

органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від

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

закладів культури становить 74 кг/добу та 27,12 т/рік, в закладах громадського

харчування – 691,2 кг/добу та 252,29 т/рік, в амбулаторії та кабінеті сімейного

лікаря – 325,0 кг/добу та 81,08 т/рік, в лікарні – 581,4 кг/добу та 212,42 т/рік, в

підприємствах побутового обслуговування – 122,6 кг/добу та 36,82 т/рік, в

дитячому садку – 331,2 кг/добу та 82,82 т/рік, в школі – 391,0 кг/добу та 96,88

т/рік, підприємства продовольчої торгівлі – 10978,4 кг/добу та 3293,53 т/рік,

підприємства непродовольчої торгівлі – 1779,0 кг/добу та 533,7 т/рік.

Розрахункова чисельність населення житлових будинків, що проектуються

складає 19212 чоловік. Система сміттєвидалення планово - подвірна. У дворовому

просторі, на господарських майданчиках, передбачається місце для контейнеру

ТПС та великогабаритного сміття. Обсяг сміття, що накопичуватиметься під час

експлуатації автостоянок враховано в нормах накопичення твердого побутового

сміття (ТПС).

Розрахунковий обсяг сміття з проектних житлових будинків становить

19749,9 кг/добу та 7193,36 т/рік.

Загальний розрахунковий обсяг сміття складає 35023,7 кг/добу та

11810 т/рік.

Відходи, які утворюються внаслідок побутової діяльності населення, будуть

передані спеціалізованих організаціям, відповідно до укладених договорів з

користувачами територій.
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3. ЖИТЛОВИЙ ФОНД ТА РОЗСЕЛЕННЯ НАСЕЛЕННЯ

3.1. Існуючий житловий фонд та розселення

Існуючий житловий фонд в межах ДПТ представлений багатоквартирною

забудовою. Житловий фонд багатоповерхової забудови становить 2462,444

тис.м2 загальної площі квартир.

Багатоквартирний житловий фонд представлений багатоповерховими

будинками (9-25 поверхів).

Чисельність мешканців, що проживають в багатоквартирній забудові,

прийнята за даними Деснянської районної адміністрації м. Києва та за даними

обстеження будинків відомчої належності та ОСББ і становить 93,086 тис. осіб.,

середня житлова забезпеченість становить 26,22 м2 на мешканця.

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

розселення мешканців:

Таблиця 3.1.1
Існуючий житловий фонд та чисельність населення мікрорайонів

№
мікро

району

Повер-
ховість

Загальна
площа

квартир,
кв.м

Кількість квартир Розрахункова
чисельність
населення,

(осіб)

Загальна
площа

вбудовано-
прибудованих

приміщень,
(кв.м)

1-
кімн

2-
кімн

3-
кімн

4-5-6
кімн

Всьо-
го

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

9 9-25 462181 1231 1954 2089 337 6175 17960 8342

10 22-24 188748 - - - - 21241 5417 3940

11 9-18 550688 1679 1054 1828 397 5257 22363 31809

13 9-20 602526 1178 2743 2739 233 8701 24620 1662

14 9-25 383970 735 1645 1566 216 5794 16532 3064

20 272994 - - - - 2764 6194 2203

Разом 2461107 4823 7396 8222 1183 49932 93086 51020

В існуючих житлових будинках розміщені вбудовано-прибудовані
приміщення для побутового обслуговування населення загальною площею
51020,00 кв. м.
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3.2. Перспективний житловий фонд та розселення

Чисельність населення в мікрорайон № 20, що проектується, визначена

виходячи із кількості квартир, кімнатного складу квартир та розрахункового

коефіцієнта сімейності (дивись таблицю 3.2.1) та складається із:

 чисельності населення, яке мешкає, в існуючому житловому фонді –

93,086 тис. осіб.

 чисельності населення у житловому фонді, що проектується

5,505 тис. осіб.

Таблиця 3.2.1
Тип квартир

(кімнати)
Розселення населення

(розрахунковий коефіцієнт сімейності)
1 1,43
2 2,00
3 2,62

В межах детального плану передбачається будівництво спортивно-

оздоровчого комплексу з басейном, торгівельно-розважального комплексу,

торгівельного комплексу.

Проектом детального плану території планується розміщення в 20

мікрорайоні чотири нових секційних житлових будинків (27 поверхів)

загальною площею квартир 81706 тис. кв.м Також, в межах ділянки інвестора

передбачається будівництво торгівельного центру загальною площею 22000

кв.м

Розселення населення по мікрорайону передбачається у житлових

будинках, що будуть побудовані на ділянці інвестора.

Показники проектного житлового фонду та чисельності населення в

мікрорайоні надані у таблиці 3.2.2.
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Таблиця 3.2.2

Показники проектного житлового фонду та чисельності населення

мікрорайону № 20

Адреса Поверховість Кількість
секцій

Загальна
площа

квартир,
кв.м

Кількість
квартир,

шт.

Розрахункова
чисельність

населення, осіб

1 2 3 4 5 6
Закревського,  будинок №
1,2,3 22 3 37979,9 389 745

Закревського,  будинок № 4 20, 22 2 31341 274 586
Закревського, будинок № 5 16 2 21933 318 491
Закревського, будинок № 14 20, 22 5 53393 547 1135
Закревського ріг
просп.Маяковського,
ділянка інвестора
будинки:

№ 1 27 3 31128 507 1014
№ 2 27 2 19450 260 520

№ 3 27 3 31128 507 1014

Всього проектна кількість 226352 2802 5505

Показники по існуючому житловому фонду мікрорайону

Закревського, 95
(існ. будинок) 20, 22 5 41638 428 882

Закревського, 95-г
(існ. будинок) 23 2 14923 131 265

Закревського, 95-в
(існ. будинок) 20 1 14923 131 266

Закревського, 95-б
(існ. будинок) 23 2 14923 131 266

Закревського, 93-а
(існ. будинок) 25 1 22750 220 417

Закревського, 95-а
(існ. будинок) 22 1 57101 495 1056

Закревського, 99
(існ. будинок) 18 3 25893 267 542

Закревського, 97
(існ. будинок) 20, 22 5 53393 547 1135

Разом 245544 2350 4829

ВСЬОГО 471896 5152 11098

Сумарна перспективна кількість населення по мікрорайону складає –

10,334 тис.осіб. Щільність населення – 458 люд/га.
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Таблиця 3.2.3

Показники проектного торгового центру

Показники
Загальна площа 22000 кв.м у тому числі: Одиниця виміру Значення

показників
1 2 3 4

В
 м

еж
ах

 д
ід

ян
ки

ін
ве

ст
ор

а - магазин продовольчих товарів
кв. м заг. площі 11000
кв. м торг. площі 8270

роб. місць 120

- магазин непродовольчих товарів
кв. м заг. площі 11000
кв. м торг. площі 8270

роб. місць 100

Таблиця 3.2.4
Показники існуючих приміщень обслуговування в межах території

проектування

№ Наза обєкта Адреса №
будинку

Повер
ховість

Площа
забудови

м2

Загальна
площа

м2

Будівель
ний обєм

м3

Торгівел
ьна пло-
ща   м2

1 2 3 4 6 7 8 9 10

1 Магазин "Хліб-Молоко"
(вбудовані) вул.Закревського 53/1 1 480 1584 336

2 "Райфайзен банк Аваль"
(вбудовані) 4 каси вул.Закревського 53/2 1 380 1254 266

3 Перукарня (вбудована) вул.Закревського 53/3 1 60 198 42
4 Кафе "Фаворіт" (вбудовано) вул.Закревського 53/3 1 450 1485 315
5 Ресторан "Перекресток" вул.Закревського 53/3 1 380 323 1065,9 226,1
6 Супермаркет "МЕТРО" вул.Сабурова 2-а 1 15500 13200 43560 9240

7 Супермаркет "Сільпо"
(вбудований) вул.Закревського 61/2 1/2 2900 9570 2030

8 Аптека (вбудована) вул.Закревського 61/3 2/2 80 264 56

9 Магазин "Меблі"
(вбудований) вул.Закревського 61/4 1/2 800 2640 560

11 Магазин одягу "HUMANA"
(вбудований) вул.Закревського 61/5 2/2 600 1980 420

12 Аптека "Доброго дня"
(вбудована) вул.Закревського 75/2 1 750 2475 525

13 Гастроном (вбудований) вул.Закревського 75/2 1 1200 3960 840

14 Ресторан "Весела кума"
(прибудований) вул.Закревського 75/2 1 1250 4125 875

15 Аптека (вбудована) вул.Закревського 75/2 1 85 280,5 59,5
16 Магазин "Фора" вул.Закревського 87 1 150 495 105
17 Перукарня (вбудована) вул.Закревського 87 1 65 214,5 45,5
18 Маркет (вбудований) вул.Закревського 87 1 120 396 84
19 Кафе-бар "Кантри" вул.Закревського 87 1 96 90 297 63
20 Аптека (вбудована) вул.Закревського 87 1 85 280,5 59,5
21 Фітнес клуб (вбудований) вул. Милославська 93-а 2/3 500 1650 375



47

№ Наза обєкта Адреса №
будинку

Повер
ховість

Площа
забудови

м2

Загальна
площа

м2

Будівель
ний обєм

м3

Торгівел
ьна пло-
ща   м2

1 2 3 4 6 7 8 9 10

22 Магазин "Фора"
(вбудований) вул. Милославська 93-а 1/3 480 1584 336

23 Аптека (вбудована) вул. Милославська 95-а 1/22 20 66 14

24 Магазин "Іграшки"
(вбудований) вул. Милославська 95-а 1/22 18 59,4 12,6

25 Пивбар вул. Милославська 95-а 1/23 85 280,5 59,5
26 ЖЕК вул. Милославська 95-а 1/24 56 184,8 39,2

27 Магазин "СК Маркет"
(вбудований) вул. Милославська 95-а 1/25 220 726 154

28 Будмаркет (вбудований) вул. Милославська 95-в 1/25 480 1584 336

29 Магазин "ЕКО-ПОЛЬ"
(вбудований) вул. Милославська 95-в 1/25 250 825 175

30 Аптека (вбудована) вул. Милославська 95-в 1/25 46 151,8 33
31 Прукарня вул. Милославська 21 1/16 48 158,4 33,6

32 Кафе-бар "Плетенка" вул. Милославська
біля
23 1 300 255 841,5 178,5

33 Кафе бар вул. Милославська біля 25 1 120 102 336,6 71,4

34 Магазин "Продукти"
(вбудований)

просп.
В.Маяковського 97/15 1/18 120 396 84

35 Ресторан "Будда"
(вбудований)

просп.В.Маяковсь
кого 97/15 1/18 350 1155 245

36 "Брокбізнесбанк"
(прибудований)  4 каси

просп.В.Маяковсь
кого 72 1/22 192 633,6 140

37 Магазин одягу OUTLET
4YOU (вбудований)

просп.В.Маяковсь
кого 70 2/22 127 419,1 88,9

38 Дитячий магазин
(вбудований)

просп.В.Маяковсь
кого 70 1/22 90 297 63

39 Перукарня, солярій
(вбудовані)

просп.В.Маяковсь
кого 70 2/22 150 495 105

40 Магазин "Продукти"
(вбудований)

просп.В.Маяковсь
кого 70 1/22 180 594 126

41 Аптека (вбудована) просп.В.Маяковсь
кого 70 1/22 100 330 70

42 Стоматологія (вбудована) просп.В.Маяковсь
кого 68-а 1/4 80 264 56

43 Банк "Фінансова ініціатива"
(вбудований) 3 каси

просп.В.Маяковсь
кого 68-а 1/4 85 280,5 59,5

44 Магазин "СК Маркет"
(вбудований)

просп.В.Маяковсь
кого 89-б 1/4 250 825 175

45 Магазин "АТБ"
(вбудований)

просп.В.Маяковсь
кого 89-б 1/4 350 1155 245

46 Аптека "Здоров'я"
(вбудована)

просп.В.Маяковсь
кого 89-б 1/4 90 297 63

47 Приват Банк (вбудований)
2-каси

просп.В.Маяковсь
кого 89-б 1/4 75 247,5 52,5

48 Магазин "СК Маркет"
(вбудований)

просп.В.Маяковсь
кого 68 1/4 220 726 154

49 Фітнес центр (вбудований) просп.В.Маяковсь
кого 68 2/22 450 1485 315
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№ Наза обєкта Адреса №
будинку

Повер
ховість

Площа
забудови

м2

Загальна
площа

м2

Будівель
ний обєм

м3

Торгівел
ьна пло-
ща   м2

1 2 3 4 6 7 8 9 10

50 Магазин промтоварів
"Watsons" (вбудов.)

просп.В.Маяковсь
кого 68 1/22 80 264 56

51 Магазин "АТБ"
(вбудований)

просп.В.Маяковсь
кого 60/10 1 240 792 168

52 Ощадбанк (вбудований)
4 каси

просп.В.Маяковсь
кого 60/10 1 320 1056 224

53 Магазин "Продукти" просп.В.Маяковсь
кого 60/10 1 70 60 198 42

54 Аптека (вбудована) просп.В.Маяковсь
кого 60/10 1 80 264 56

55 Перукарня (вбудована) просп.В.Маяковсь
кого 60/10 1 80 264 56

56 Аптека (вбудована) вул. М.Цвєтаєвої 8 1/10 20 60 14

57 Магазин дитячих товарів
(вбудований) вул. М.Цвєтаєвої 10/87 1/14 20 60 14

58 Магазин "Продукти" вул. М.Цвєтаєвої
між

14-16 1 60 50 165 35

59 Магазин "BILLA" просп.В.Маяковсь
кого 85 1 4225 3590 32310 2513

60 магазин "Сільпо"
(вбудований)

просп.В.Маяковсь
кого 75/2 1/2 1600 5280 1120

61 Магазин "Космо"
(вбудований)

просп.В.Маяковсь
кого 75/2 2/2 860 2838 602

62 Перукарня (вбудована) просп.В.Маяковсь
кого 75/2 2/2 60 198 42

63 Сбербанк (вбудований)
4 каси

просп.В.Маяковсь
кого 75/2 1/2 250 825 175

64 Аптека (вбудована) просп.В.Маяковсь
кого 75/2 1/2 120 396 84

65 Приват Банк (вбудований)
2-каси

просп.В.Маяковсь
кого 73 1/2 80 264 56

66 Аптека (вбудована) просп.В.Маяковсь
кого 73 1/2 65 214,5 45,5

67 Ощадбанк (вбудований)
4 каси

просп.В.Маяковсь
кого 73 1/2 300 990 210

68 Кафе бар просп.В.Маяковсь
кого 73 1/2 220 726 154

69 Кафе-бар "SENATOR" просп.В.Маяковсь
кого 73 1/2 180 594 126

70 ТРЦ "Маяк" просп.В.Маяковсь
кого 75 2 1369 2330 7689 1631

71 Комплекс "Sport Life" просп.В.Маяковсь
кого 46-а 3 3200 8448

27878,
4 5913,6

72 Ресторан "KFC" просп.В.Маяковсь
кого 44-б 2 288 300 990 210

73 Клуб "Культ" просп.В.Маяковсь
кого 44-б 2 250 240 792 168

74 Ощадбанк (вбудований)
4 каси

просп.В.Маяковсь
кого 63/12 1 220 726 154

75 Нова пошта  (вбудована) просп.В.Маяковсь
кого 63/12 1 55 181,5 38,5



49

№ Наза обєкта Адреса №
будинку

Повер
ховість

Площа
забудови

м2

Загальна
площа

м2

Будівель
ний обєм

м3

Торгівел
ьна пло-
ща   м2

1 2 3 4 6 7 8 9 10

76 Пральня (вбудована) просп.В.Маяковсь
кого 63/12 1 45 148,5 31,5

77 Приват Банк (вбудований)
2-каси

просп.В.Маяковсь
кого 38/10 1/10 40 132 28

78 Хімчистка (вбудована) просп.В.Маяковсь
кого 63/12 1 45 148,5 31,5

79 Кафе-бар "Лоза" вул.О.Сабурова
біля

№ 16 1 450 380 1254 266

80 Кафе-бар "Рівьера" вул.О.Сабурова
біля

№ 20 1 380 320 1056 224
81 Нова пошта  (вбудована) вул.К.Данькевича 16 1/24 25 82,5 17,5

82 Магазин "Продукти"
(вбудований) вул.К.Данькевича 14 1/24 40 132 28

83 Танцювальний клуб
(вбудований) вул.К.Данькевича 14 1/24 35 115,5 24,5

84 Спортзал "Гладіатор"
(вбудований) вул.К.Данькевича 12 1/24 140 462 98

85 Каф- піццерія  (вбудоване) вул.К.Данькевича 12 1/24 60 198 42
86 Стоматологія (вбудована) вул.К.Данькевича 10 1/24 15 49,5 10,5

87 Магазин "Взуття"
(вбудований) вул.К.Данькевича 10 1/24 35 115,5 24,5

88 Магазин "Продукти"
(вбудований)

бульв. Леоніда
Бикова

біля
№ 6 1 48 45 148,5 31,5

89 Магазин "Продукти"
(вбудований)

бульв. Леоніда
Бикова

біля
№ 3 1 48 45 148,5 31,5

90 Танцювальний зал
(вбудований)

бульв.
В.Висоцького 8 2/2 85 280,5 59,5

91 Аптека (вбудована) бульв.
В.Висоцького 8 1 56 48 158,4 33,6

92 Пивбар вул.Оноре де
Бальзака

біля
№ 54 1 32 30 99 21

93 Пральня (вбудована) вул.Оноре де
Бальзака 62 1/2 60 198 42

94 Хімчистка (вбудована) вул.Оноре де
Бальзака 62 1/2 40 132 28

95 Перукарня (вбудована) вул.Оноре де
Бальзака 62 1/2 24 79,2 16,8

96 Ресторан "Екватор" вул.Оноре де
Бальзака 66 2/2 340 320 1056 224

97 Магазин  "Хліб"
(вбудований)

вул.Оноре де
Бальзака 66 1/2 45 148,5 31,5

98 Ощадбанк (вбудований)
4 каси

вул.Оноре де
Бальзака 66 1/2 220 726 154

99 Магазин "Фора"
(вбудований)

вул.Оноре де
Бальзака 66 1/2 425 1402,5 297,5

100 Аптека низьких цін
(вбудована)

вул.Оноре де
Бальзака 66 1/2 48 158,4 33,6
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Таблиця 3.2.5
Показники існуючих закладів освіти в межах ДПТ

Дитячі навчальні заклади

ДНЗ Адреса ДНЗ №
будинку потужність Фактична кількість

дітей
Дитсадок "Верес"  № 781 бульв. В.Висоцького 3 250 315
Дитсадок  № 797 бульв. Л. Бикова 3-а 250 240
Дитсадок  № 780 вул.О.Сабурова 16-б 250 341
Дитсадок  № 796 вул.К.Данькевича 1-а 250 241
Дитсадок № 811 вул.Закревського 89-а 250 423
Дитсадок "Вікторія" вул.Закревського 85 250 131
Дитсадок  № 812 просп.В.Маяковського 62-г 250 240
Дитсадок  № 9 просп.В.Маяковського 89-а 260 338
Дитсадок  № 34 "Оріяна" вул.М.Цвєтаєвої 14-а 260 274
Дитсадок  № 421 вул.Оноре де Бальзака 86-а 260 405
Дитсадок  "Усмішка" вул.Оноре де Бальзака 90-а 260 110
Дитсадок  № 721 вул.Милославська 23-а 260 340
СНВК «Деснянка» Бульв.Вигурівський 13-б 260 130
НВК «Престиж» Бульв.Вигурівський 13-в 260 53

3570 3581
Таблиця 3.2.6

Загальноосвітні школи

Школа Адреса Школи №
будинку потужність Фактична кількість

учнів
Школа № 322
(приміщ. ДНЗ) просп.В.Маяковського 38-а 380 422

Школа № 277 вул.Сабурова 6 825 933

Школа № 282 вул.Закревського 65-а 888 726

Школа № 276 вул.Сабурова 14 825 721

НВК "Престиж" бульв.Вигурівський 13-а 85 87

Школа "Співтворчість" (приміщ.  ДНЗ) просп.В.Маяковського 52-а 70 70

Школа № 292 вул.К.Данькевича 5 695 498

Школа № 283 вул.К.Данькевича 13 888 963

Школа "Деснянка" (приміщ.  ДНЗ) вул.К.Данькевича 13-б 250 251

Школа № 293 вул.Милославська 7 666 539

Школа № 294 вул.М.Цвєтаєвої 6 666 741
Школа № 311

(приміщ.  ДНЗ) вул.Милославська 27 270 278

Школа № 300 просп.В.Маяковського 93-г 888 651
Школа № 301 просп.В.Маяковського 93-в 888 640

Гімназія "Троєщина" вул.М.Цвєтаєвої 14-в 888 964
СНВК  "Усмішка" вул.Оноре де Бальзака 90-а 247 247
СНВК "Вікторія" вул.Закревського 85 225 242

Міжнародна школа «Глобус» вул.Закревського 42 217 217
Спеціалізована школа «Славія» Вул.Сабурова 16-а 110 110

9971 9200
Київський хореографічний коледж

ім. Сержа Лифаря вул. Данькевича 4-а
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3.3. Розрахунок щільності населення

Щільність населення мікрорайону визначена, виходячи з показників

чисельності населення та мікрорайонної території, і складає 458 осіб/га.

Згідно з ДБН 360-92**, п.2.13, табл.. 2.1. щільність населення житлової

території необхідно приймати в межах 400-500 проживаючих.

В нашому випадку щільність в принципі відповідає нормативним

показникам.
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4. РОЗРАХУНОК ТА РОЗМІЩЕННЯ УСТАНОВ ТА ПІДПРИЄМСТВ

ОБСЛУГОВУВАННЯ НАСЕЛЕННЯ МІКРОРАЙОНУ

Відповідно до завдання на проектування, виконано обстеження та аналіз

існуючого стану населення та установ обслуговування житлового мікрорайону,

що проектується. Розрахунки установ та підприємств обслуговування населення

зроблено для мікрорайону, що проектується.

Культурно-побутове обслуговування буде здійснюватися як за рахунок

існуючих об’єктів, так і за рахунок нових об’єктів, які будуть споруджені

комплексно.

Ємність дитячих дошкільних установ та загальноосвітніх шкіл визначена,

виходячи з розрахунку перспективної демографічної структури населення

дошкільного та шкільного віку, виконаного Інститутом демографії та

соціальних досліджень НАН України на період до 2026 року (показник

забезпеченості на 1,0 тис. осіб дошкільними навчальними закладами – 34 місця,

школами – 114 місць). Вказані показники були попередньо погоджені з

управлінням освіти міста.

На даний час межах ДПТ заклади освіти представлені дитсадками та

школами перелік яких та їх потужність зазначена у таблицях Таблиця 3.2.5 та

табл.. 3.2.6.

На даний час спостерігається нестача місць у ДНЗ в кількості 21 місце.

У школах існують вільні місця в загальній кількості - 671 од.

Відповідно до ситуації, яка склалася, в детальному плані території було

виконано розрахунок підприємств та установ обслуговування для мешканців

комплексу що проектується. Загальна потреба мешканців комплексу що

проектується становить 293 місць у школі та 87 місць у ДНЗ.

Враховуючи що на сьогоднішній день на сусідній території ЖК

«Милославичи» будується дитячий дошкільний заклад на 280 місць, потреба у

місцях у дитсадках буде забезпечена.
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Також, в межах ЖК «Милославичи» передбачається будівництво

загальноосвітньої школи на 1080 місць. В при її будівництві, потреба у місцях у

загальноосвітніх навчальних закладах буде забезпечена повністю.

Для забезпечення соціально-гарантованого рівня установами та

підприємствами обслуговування проектом пропонується  розміщення нової

лікарні з поліклінікою та пологовим будинком на вулиці Милославської ріг

вул..Електротехнічна, поруч з озером.

На даний час кількість відвідувань за зміну у існуючій поліклініці на

вул.Закревського, 81/1 становить 3115 відв. при потужності 1000 відвідувань.

При будівництві нової поліклініки на 2500 відвідувань за зміну ця потреба буде

забезпечена повністю.
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Таблиця 4.3.1
Розрахунок установ та підприємств обслуговування населення території інвестора

Розрахунок виконаний для населення, що проектується – 3,631 тис. осіб

№
п/п

Установи,
підприємства,

споруди

Одиниц
я виміру

Ємність

Розрахунко
ва норма на

1000 осіб

Необхідно за
розрахунком
для ділянки
На 1 чергу

Існуючі, що
зберігаються на

перспективу

Нове
будівництво Розміщення

1 2 3 4 5 9 10 11

Установи народної освіти

1 Дошкільні навчальні
заклади місць 34 87 - 367 Розміщується на території мікрорайону

2 Загальноосвітні школи місць 114 293 - 1080 Розміщується на території мікрорайону

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

3

Стаціонар усіх типів
для дорослих із
допоміжними
будинками і
спорудами

ліжко 15 54 710 -

Київська міська клінічна лікарня швидкої медичної допомоги,
вул..Братиславська, Деснянського району) на 710 ліжок,

Державна установа "Інститут серця Міністерства охорони здоров'я України"
– 178 ліжок.

4

Поліклініки,
амбулаторії,
диспансери без
стаціонару

відвідува
нь за
зміну

24
87

(на другу
чергу)

3115 2800 Існує в межах розробки ДПТ на вул.Закревського, 81/1 (переповнена)
Передбачається нова

5
Приміщення для
фізкультурно-
оздоровчих занять

м2

загальної
площі

70 290 4769 2555

Нове будівництво в спортивно-оздоровчому комплексі на розі вулиць
М.Цветаєвої та Електротехнічної,  а також на Льодової арени на розі
Милославської та Закревського.

6
Спортивні зали
загального
користування

м2 площі
підлоги 80 340 4769 8555

Нове будівництво в спортивно-оздоровчому комплексі на розі вулиць
М.Цветаєвої та Електротехнічної,  а також на Льодової арени на розі
Милославської та Закревського.

Установи культури і мистецтва

7

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

м2 площі
підлоги 50 217 360 - В вбудованих приміщеннях перших рівнях житлових будинків

Підприємства торгівлі, громадського харчування і побутового обслуговування

9
Магазини продовольчих
і не продовольчих
товарів *

м2

торгової
площі

230 835 26260 4420
В вбудованих приміщеннях перших поверхів житлових будинків, в
громадському центрі мікрорайонного значення та в ТЦ в межах ділянки
проектування.

10
Підприємства
громадського
харчування

місць 7 145 4715 - в громадському центрі мікрорайонного значення та в перших поверхах
житлових будинків, у т.ч. на сусідній ділянці «ЖК «Милославичи»
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Розрахунок виконаний для населення, що проектується – 3,631 тис. осіб

№
п/п

Установи,
підприємства,

споруди

Одиниц
я виміру

Ємність

Розрахунко
ва норма на

1000 осіб

Необхідно за
розрахунком
для ділянки
На 1 чергу

Існуючі, що
зберігаються на

перспективу

Нове
будівництво Розміщення

1 2 3 4 5 9 10 11

11

Підприємства
безпосереднього
побутового
обслуговування
населення

робочих
місць 9 33 96 - В перших поверхах житлових будинків.

12 Пральня
самообслуговування

кг
білизни
за зміну

10 36,3 42 - в громадському центрі мікрорайонного значення на
вул..Маяковського,63/12, та на вул..Оноре де Бальзака, 62

13 Хімчистка
самообслуговування

кг речей
за зміну 4 14,5 12 - в громадському центрі мікрорайонного значення на

вул..Маяковського,63/12, та на вул..Оноре де Бальзака, 62
Кредитно-фінансові установи та підприємства зв’язку

14 Відділення зв’язку об’єкт 0,16 1 об'єкт 2 - В вбудованих приміщеннях громадських центрів на
вул..Маяковського,63/12, та на вул..Оноре де Бальзака, 62

15
Відділення і філіали
ощадного банку
комерційні банки

опер.
місце

1 операційне
місце на

1-2 тис. осіб
3 35 - В перших поверхах житлових будинків.

Установи житлового – комунального господарства

16
ЖЕО (житлово-
експлуатаційна
організація)

об’єкт 1 об. На м/р до
20 тис. мешк. - 4 - В межах мікрорайонів № 9, № 11, № 13, № 14.

18 Пожежні депо Пожежний
автомобіль

1 на
20,0 тис. осіб - - 1 По вул. М.Цвєтаєвої, біля вул..Електротехнічної. на 6 постів.
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5. ЗАХОДИ ЩОДО РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕТАЛЬНОГО ПЛАНУ НА ЕТАП 5 РОКІВ

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

№ за
експліка

цією
Адреса Поверховість Кількість

будинків
Загальна площа

квартир, кв.м

Кількість
квартир,

шт.

Розрахункова
чисельність

населення, осіб
1 2 3 4 5 6

1.1

Закревського,  будинок №
1,2,3 22 3 37980 389 745

Закревського,  будинок № 4 20, 22 2 31341 274 586
Закревського, будинок № 5 16 2 21933 318 491
Закревського, будинок № 14 20, 22 5 53393 547 1135

1.2

Закревського ріг
просп.Маяковського,
ділянка інвестора
будинки:

№ 1 26 3 21000 340 679
№ 2 25-27 2 19450 260 520
№ 3 26 3 21000 340 679
№ 4 26-27 2 20256 334 670

1.3 Житлові будинки на розі вул.
Данькевича та Бальзака (з
торгівельним комплексом)

24 4 34000 328 852

Всього 260352 3130 6357

Громадські об’єкти

№ за
експліка

цією
Адреса Територія,

га
Кількість

секцій
Загальна площа

кв.м Будівельний об’єм, м3

12.1
Торгівельний комплекс на
розі Данькевича ріг Бальзака
(у складі об’єкта: житлові будинки
з торгівельним комплексом)

0,9458 1 1360 22120

12.2 Торгівельний комплекс на
вул. Милославській 2,5 1 22000 110000
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Таблиця 5.2
Перелік об’єктів будівництва на етап 5 років закладів освіти

населення 20-го мікрорайону
№ за

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

Будівельний
об’єм, м3

2 Новий дитячий дошкільний заклад мікрорайону 280 місць 1,072 9385,10 44946,7

2.1 Вбудовано-прибудований дитячий дошкільний
заклад на вул. Милославській 87 місць 3654 13885

3 Нова загальноосвітня школа 1080 місць 2,741 35682,6 138773,5
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5. ЗАХОДИ ЩОДО РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕТАЛЬНОГО ПЛАНУ НА ЕТАП 20 РОКІВ

Таблиця 5.1

№ за
експлік
ацією

Адреса Поверховість Кількість
будинків

Загальна
площа

квартир,
кв.м

Кількість
квартир,

шт.

Розрахункова
чисельність

населення, осіб

1 2 3 4 5 6

1.5 Квартал житлової забудови  на північ від вул.
Милославської 25-26 10 233185,7 2360 6136

1.6 Квартал житлової забудови у кварталі між вулицями
Милославською, Перспективною, вул, М.Цвєтаєвої, та
водоймою

25-25 13 209019 2031 5283

1.7 вул. Електротехнічна 43 26 4 90827 1164 2157

1.4 вул.Закревського, 42-а 20 7 82568 1818 2624

Всього 615600 8482 16200

Таблиця 5.2
Перелік об’єктів будівництва на етап 20 років закладів обслуговування

населення
№ за

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

Будівельний
об’єм, м3

8 Лікарня з пологовим будинком 500 ліжок 4 18200 63700

9.1 Паркінг на північному розі вул.Милославської та
Електротехнічної 6750 м/м 1,95 172197 413272

10 Спортивно-оздоровчий комплекс  з басейном 280 2,27 13450 48500

11 Льодовий стадіон 0,85 6000 95000
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1 Торгово-офісні приміщення з багаторівневим паркінгом 408 0,7 11800 44200

9.2 Паркінг по вул.Закревського 1900 1,74 66500 232750

9.3 Механізовані паркінги по вул. Оноре де Бальзака 2х270 900 13500

4 Зблокована школа, у кварталі з південного боку від
вул.Милославської. 1980 3,8 89100 311850

5
Новий дитячий дошкільний заклад мікрорайону у
кварталі з північного боку вул.Милославської 275 1,1 11000 38500

6

Новий дитячий дошкільний заклад мікрорайону у
кварталі між вулицями Милославською, Перспективною,
М.Цвєтаєвої та водоймою 275 1,1 11000 38500

7 Вбудовано-прибудований дитячий дошкільний заклад на
вул. Електротехнічна 78 0,327 3300 12540
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6. ОБ’ЄМНО-ПРОСТОРОВЕ РІШЕННЯ

Об’ємно-просторове рішення нової забудови обумовлено планувальною

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

отримала свій розвиток в даному Детальному плані території.

Переважна частина території на даний час забудовано 10-22 та 16 - 25

поверховими житловими групами.

На перехресті вулиць Милославської та Закревського будується ЖК

«Милославичі» що має поверховість по фронту вулиці - 22-25 поверхів.

Поверховість перспективного житла на ділянці інвестора планується виконати в

межах 27 поверхів - створити композиційний акцент групою житлових

будинків. В межах ділянки що розглядається, вздовж вулиці Милославської

передбачено влаштування скверу та будівництво торгівельного центру.

Композиційний задум побудований на тому, що багатоповерхові житлові

будинки, що стоять на відстані один від одного дозволяє якісно і раціонально

використати дворовий простір для мешканців комплексу.

На сусідній території в межах ЖК «Милославичі» будується дитячий

садок, а також передбачено будівництво школи.
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7. ТРАНСПОРТНА ІНФРАСТРУКТУРА

Існуючий стан

Територія детального плану обслуговується магістральними вулицями

районного та загальноміського значення м. Києва.

Західна межа ДПТ проходить вулицею Оноре де Бальзака. Це

магістральна вулиця загальноміського значення. Існуючі проїзні частини

вулиці, що розділені лінією швидкісного трамваю та автостоянками, мають

перетворитися на місцеві проїзди частини перспективної магістралі

Троєщина - Осокорки. Вул. Оноре де Бальзака має ширину проїзних частин

11,5 м - 12,2 м, в червоних лініях - 160 м.

З півдня ділянка проектування межує з магістральною вулицею

районного значення вул. Сабурова, її ширина проїзної частини складає 24 м, в

червоних лініях - 60 м.

Центральна вулиця ДПТ просп. Маяковського - магістраль

загальноміського значення регульованого руху. Проспект має ширину

проїзної часини 23,4 м, в червоних лініях - 60 м. Просп. Маяковського

перетинає вулиці Сабурова та Цвєтаєвої через саморегульовані перехрестя з

рухом по кільцю.

З півночі територією детального плану проходить вулиця районного

значення вул. Милославська. Вулиця має ширину проїзної часини 22,5 м, в

червоних лініях - 58 м.

В східній частині ДПТ проходить районна магістральна вулиця

Закревського. Її ширина проїзної частини становить 9 м, в червоних лініях -

60 м. Параметри проїзної частини вулиці не відповідають нормативним

вимогам.

Територією проектування проходять житлові вулиці місцевого значення:

вул. Данькевича, бульвари В. Висоцького та Л. Бикова. Вул. Данькевича має

ширину проїзної частини 9,1 м, в червоних лініях - 30 м. Ширина в червоних
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лініях бульварів змінюється від 5,7 м до 7 м, ширина в червоних лініях - від

21 м до 35 м.

Загальна існуюча протяжність вуличної мережі території ДПТ складає

13,9 км, з них магістральні вулиці - 11,0 км, житлові вулиці - 2,9 км.

Щільність існуючої вуличної мережі ДПТ становить 2,73 км/км2;

щільність магістральної мережі - 2,07 км/км2.

Пасажирський транспорт, території що розглядається, представлений

трамвайними, тролейбусними, автобусними та таксомоторними маршрутами,

які з'єднують ділянку проектування зі станціями метрополітену та іншими

місцями тяжіння населення.

Вздовж вул. Оноре де Бальзака  побудована лінія швидкісного трамвая,

що подовжується до пересадочного вузла в районі залізничної станції

Троєщина (Городня). На сьогодні швидкісний трамвай перевозить незначну

кількість пасажирів. Це пов’язано з незавершеністю лінії, яка має

подовжуватися до просп. Броварського з пересадкою на Святошино-

Броварську лінію метрополітену і далі до житлових масивів Осокорки

Центральні та Південні. На недовантаження лінії також впливає незручна

пересадка на залізничну станцію Троєщина та периферійне розташування

лінії відносно основного місця проживання населення.

Вулицями Милославська та Закревського проходить трамвайна лінія, яка

є частиною основної меридіональної траси Лівобережжя - вул. Милославська

- вул. Закревського -вул. Кибаль ича - вул. Курнатовського - вул.

Миропільська - проспект Ю. Гагаріна - Харківське шосе - вул. Тростянецька -

вул. А.Ахматової -вул. Григоренка. В межах ДПТ проходять трамвайні

маршрути № 5, 28, 33, 35.

Проспектом Маяковського проходять тролейбусні маршрути № 30, 31,

50, 50к. Тролейбус пов’язує м. Троєщина з правим берегом по

просп. Ватутіна та у меридіональному напрямку бульваром Перова.

Вулицею М. Цвєтаєвої курсує маршрут № 37а, що обслуговує

внутрішньорайонну територію.
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Автобусні маршрути проходять вулицями Бальзака, Сабурова,

Закревського, просп. Маяковського.

Щільність мережі наземного громадського транспорту ДПТ становить -

2,07 км/км2.

Місця постійного зберігання легкових автомобілів мешканців

багатоповерхової житлової забудови знаходяться на відкритих стоянках біля

будинків.

У 10-му мікрорайоні Вигурівщини – Троєщина побудовані 6 підземних

паркінги загальною потужністю 492 машино-місце (82 м/м в кожному).

Вздовж вул. Оноре де Бальзака в межах ДПТ розташовані автостоянки

місткістю близько 1250 машино-місць.

В межах території детального плану знаходяться гаражні кооперативи

загальною ємністю 5500 машино-місць.

Тимчасові стоянки у громадських об’єктів знаходяться переважно на їх

територіях та вздовж вулиць і проїздів.

Основний рух пішоходів територією детального плану відбувається

зеленими бульвари вздовж вулиць та в середині житлових районів.

Головними недоліками в структурі вуличної мережі  та пасажирського

транспорту території, що розглядається є:

- відсутність швидкісного виду громадського транспорту (швидкісний

трамвай недобудований);

- вичерпна пропускна здатність зупинок автобусу та тролейбусу по

просп. Маяковського;

- незавершеність лінії швидкісного трамваю;

- незручний пересадочний вузол на залізничній станції Троєщина;

- перевантаження маршрутів громадського транспорту;

- недостатня кількість транспортних переходів через р. Дніпро;

- перевантаження магістральної мережі району;

- слабо розвинута вулична мережа у виробничій зоні;
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- недостатня кількість місць постійного та тимчасового зберігання

автомобілів.

7.2. Проектні рішення

Проектна транспортна структура території детального плану намічена у

відповідності з рішенням проекту Генерального плану та Комплексної схеми

транспорту м. Києва.

На сьогодні транспортна інфраструктура території, що розглядається,

активно розвивається.

Серед загальноміських заходів, що підвищить загальну пропускну

спроможність вуличної мережі та значно поліпшать транспортну ситуацію

лівобережжя, в районі ДПТ слід відзначити будівництво на етап 20 років

північного обходу м. Києва на подовжені Великої Кільцевої дороги по

північному транспортному переходу через р. Дніпро, а також передбачену на

перспективу меридіональну магістраль Троєщина-Осокорки – основну

планувальну вісь лівобережжя. В генеральному плані намічено спорудження

транспортних розв’язок в різних рівнях:

- трьох вузлів по просп. Ватутіна на етап 7 років;

- чотирьох вузлів по вул. Оноре де Бальзака на етап 20 років.

Вулична мережа.

В ДПТ намічено будівництво основних поїзних частин вул. Оноре де

Бальзака по 3 смуги руху в кожному напрямку. Існуючи проїзні частини

перетворяться на місцеві проїзди магістралі загальноміського значення

безперервного руху Троєщина-Осокорки.

По східній межі ДПТ намічено будівництво подовження вул.

Електротехнічної, яка перетвориться на загальноміську магістраль та

з’єднається з подовження Великої Кільцевої дороги.

В межах території детального плану передбачена реконструкцію вул.

Закревського з  розширенням поїзної части до 15 м.
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Освоєння виробничої території намічено за рахунок подовження

існуючих та будівництво нових районних та житлових вулиць.

Подовжуються вулиці Милославська та Цвєтаєвої.

Загальна протяжність вуличної мережі території ДПТ передбачається –

18,8 км, з них магістральні вулиці – 13,8 км, вулиці місцевого значення – 5,0

км.

Щільність перспективної вуличної мережі ДПТ становитиме 3,7 км/км2;

щільність магістральної мережі – 2,5 км/км2.

В ДПТ намічено будівництво велосипедних доріжок вздовж

магістральних вулиць. Основні велосипедні маршрути будуть прокладені

проспектом Маяковського та вул. Оноре де Бальзака.

7.2.1. Пасажирський транспорт

Розвиток пасажирського транспорту

Розвиток пасажирського транспорту в районі відбудеться за рахунок

будівництва нової Подільсько-Вигурівської лінії метрополітену. Лінія пройде

проспектом Маяковського з поворотом на вул. Цвєтаєвої. В межах ділянки

проектування намічено будівництво трьох станцій метрополітену: "Вул.

Закревського", "Вул. М. Цвєтаєвої", "Вул. Пухівська".

Згідно з Генеральним планом передбачено реконструкцію існуючих

трамвайних ліній з використанням сучасних конструкцій колійного полотна,

що дає можливість зручного проїзду автотранспорту;

На півночі ДПТ по вул. Милославська виділена ділянка під будівництво

трамвайного депо для обслуговування швидкісного трамваю та

тролейбусного депо.

Нові тролейбусні маршрути намічені вулицею Милославська.

Щільність мережі наземного громадського пасажирського транспорту в

районі проектування складатиме 2,5 км/км2.

Система пішохідних зв’язків мікрорайону включає тротуарні смуги

вздовж вуличної мережі та внутрішніх квартальних проїздів. Організовані
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пішохідні бульвари з’єднують житлову забудову з основними громадськими

об’єктами та зупинками громадського транспорту.

7.2.3. Гаражі та автостоянки

Розрахунок потреби в місцях постійного зберігання легкових

автомобілів

Гаражі та автостоянки

Потреба в машино-місцях для житлової забудови проекту визначаться

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

на 2 квартири та 1 місце гостьової автостоянки на 10 квартир.

Розрахункова кількість автомобілів для 36963 квартир складатиме 18 481

авто. Для гостьових автостоянок необхідно передбачити 1848 машино-місць.

Вид забудови та
черги будівництва

Загальна
кількість
квартир

Чисельність
населення
(кіл. чол.)

Необхідна
кількість

машино-місць

Гостьові
стоянки

машино-місць

Багатоквартирна забудова

Існуючий стан 34203 93086 17101 3421

Етап 5 років 36963 99149 18481 3729

Етап 20 років 43851 115876 21925 4385

На виробничій території ДПТ передбачено будівництво комплексів

багатоповерхових гаражів для постійного зберігання автомобілів. Загальна

місткість нових гаражів складатиме 8650 машино-місць.

Загальна місткість стоянок по вул. Оноре  де Бальзака в межах ДПТ

передбачена орієнтовно 1250 машино-місць.

Перспективна житлова забудова в нових східних кварталах повністю

забезпечує себе паркомісцями у кількості  3115 м/м

В межах забудови території інвестора  передбачено будівництво трьох

механізованих на 800 м/місць.
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Вздовж проїздів до житлових будинків та громадських об’єктів

передбачені відкриті автостоянки для постійного та тимчасового зберігання

автомобілів.

В ДПТ передбачена повна забезпеченість місцями постійного зберігання

автомобілів, що належать жителям заданої території, та тимчасового

зберігання автомобілів.

Місця розташування паркінгів та автостоянок наведені на "Схемі

організація руху транспорту та пішоходів".

Місця тимчасового зберігання автомобілів під гостьові автостоянки

передбачені на відкритих майданчиках біля будинків.

Таблиця 7.2.3

Розрахунок кількості місць тимчасового зберігання

легкових автомобілів

№
п/п Найменування об'єкту Одиниця

виміру
Проектна
потужн.

Норматив
забезпечення

Необхідна
кількість

маш-місць
1 2 3 4 5 6

1 Приміщення для культурно-
масової роботи з населенням

одночасні
відвідувачі 360 20 на 100 72

2
Приміщення для
фізкультурно-оздоровчих
занять, спортивні зали

працюючі
одночасні
відвідувачі

910 10 на 100 91

3 Кінотеатри одночасні
відвідувачі 120 20 на 100 24

4 Амбулаторія, Кабінети
сімейного лікаря

одночасних
відв. 4052 15 на 100 608

5 Підприємства торгівлі м2 торг.
площі 75344 3 на 100 1582

6 Заклади громадського
харчування місць у залі 1070 10 на 100 107

7 Підприємства побутового
обслуговування

працюючі
одночасні
відвідувачі

200 8 на 100 16

Разом 2500

2500 машино-місце тимчасового зберігання автомобілів працівників та

відвідувачів громадських комплексів, закладів масового відвідування

передбачені на відкритих автостоянках біля відповідних споруд.
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В ДПТ передбачена повна забезпеченість місцями постійного зберігання

автомобілів, що належать жителям заданої території, та тимчасового зберігання

автомобілів відвідувачів.
Орієнтовна вартість будівництва транспортних об’єктів

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

Магістральні вулиці
1. Подовження вул. Електротехнічна 1,65 км Будівництво 49,5
2. Подовження вул. Цвєтаєвої 0,56 км Будівництво 11,2

Житлові вулиці
1. Подовження вул. Закревського 0,36 км Будівництво 4,14
2. Проектна-1 1,68 км Будівництво 19,32
3. Проектна-2 1,20 км Будівництво 13,8
3. Проектна-3 0,49 км Будівництво 5,64

Всього вулична мережа 103,6
1. Паркінги 10480 м/м Будівництво 525,9

Разом 629,5

8. БЛАГОУСТРІЙ ТА ОЗЕЛЕНЕННЯ ТЕРИТОРІЇ

Благоустрій та озеленення території передбачається організувати з

урахуванням архітектурно-планувальної структури району, функціонального

призначення визначених ділянок, екологічних факторів та експлуатаційних

вимог.

Функціональне зонування території розроблено на основі результатів

комплексної оцінки території та визначення ділянок, найбільш придатних для

організації різних видів відпочинку та обслуговування з урахуванням

рекреаційного навантаження.

Основні рішення, які закладені в основу планувальної структури

мікрорайону забезпечують раціональне використання території, дають

можливість створення великого рекреаційного комплексу.

На території рекреаційної зони вздовж озер пропонується організувати

майданчики для відпочинку та заняття спортом, а також мережу пішохідних

доріжок для організації руху пішоходів. На території парку пропонується

організовувати дитячий майданчик.
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В межах дворового простору груп житлових будинків проектом

передбачено розміщення озеленених ділянок з майданчиками для ігор дітей, та

господарських майданчиків.

Майданчики для розміщення контейнерів для сміття пропонується

розташовувати рівномірно по всій території мікрорайонів виходячи з умов

зручності їх обслуговування комунальними службами.

Озеленення території мікрорайону включає:

- реконструкцію зелених насаджень на рекреаційних територіях навколо

озер вздовж вул.Закревського, створення скверу на вул. Милославській на

ділянці інвестора;

Посадки зелених насаджень передбачено в санітарно захисних зонах

(С33) від існуючих гаражів, складських приміщень та комунальних

підприємств.

Асортимент зелених насаджень пропонується використати з рослин

місцевої флори: липа дрібнолиста, клен гостролистий, береза бородавчаста,

горобина звичайна, каштан кінський, туя західна, ялина колюча.

Із чагарників – яловець козацький, різні види таволг, бирючина, жасмин

садовий, айва японська.

Прибудинкові території

Існуюча кількість населення складає 93,086 тис.осіб

Площа прибудинкові території для існуючого населення складають кв.м:

Площа зелених насаджень 558516

Дитячі ігрові майданчики 65160,2

Відпочинку дорослого населення 9308,6

Господарчі майданчики 27925,8

Для занять фізкультурою дітей 18617,2

Для вигулу собак 27925,8

Стоянки автомашин 74468,8

Разом 781922,4

Перспективна кількість населення в межа ДПТ становить 22,92тис.осіб
Площа прибудинкові території для перспективного населення кв.м:
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У нових мікрорайонах житлової  забудови, як по вул.. Милославській, так

і по вул. Електротехнічній  передбачено впорядкування та благоустрій

внутрішньо дворового простору з влаштуванням усіх елементів прибудинкових

територій.

9. ПРОТИПОЖЕЖНІ ЗАХОДИ

При розробці проекту враховувалися вимоги пожежної безпеки у

відповідності з розробленими Міністерством внутрішніх справ України

„Правилами пожежної безпеки України” та ДБН 360-92**.

Проектом передбачені наступні заходи:

- організація безперервної системи магістральних вулиць для забезпечення

стійких транспортних зв’язків району, що проектується, з іншими районами

міста;

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

обслуговування, які у випадках пожежної небезпеки повинні бути шляхами

евакуації населення і під’їзду пожежних машин;

- дотримання нормативних пожежних відстаней між будинками і

спорудами;

- організація пішохідних озеленених зв’язків, які відокремлюють житлові

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

населення;

Розрахунок необхідної кількості пожежних машин виконано згідно з

нормативами ДБН 360-92** для існуючого та перспективного населення

116,01 тис. осіб та наведено в таблиці 8.1.

Площа зелених насаджень 192528

Дитячі ігрові майданчики 137520

Відпочинку дорослого населення 16044

Господарчі майданчики 2292

Для занять фізкультурою дітей 6876

Для вигулу собак 4584

Стоянки автомашин 6876
Разом 366720
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Розрахунок необхідної кількості пожежних машин

Таблиця 8.1

Найменування
Нормативна величина з
розрахунку на 1000 осіб, не
менше (пожежних автомобілів)

Необхідно для
населення в межах

ДПТ
Пожежні депо для

обслуговування населення
(перспективне населення

116,01 тис. осіб)

1 на 20 тис. осіб 4 на 6 постів

Для обслуговування території в межах ДПТ передбачено будівництво

одного пожежного депо на 6 боксів для пожежних машин.
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10. БАЛАНС ТЕРИТОРІЇ

№ п/п Території
Існуючий стан Перспектива

Площа, га % Площа, га %

1 2 3 4 5 6
Територія в межах проекту 410 100 410 100
у тому числі:

1 - житлова забудова 197,47 48,4 226,09 55,1
У тому числі:
а) квартали садибної забудови - - - -
б) квартали багатоквартирної
забудови (з урахуванням
гуртожитків)

197,47 48,4 226,09 55,1

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

29,93 7,3 30,72 7,5

3 - зелені насадження (крім зелених
насаджень мікрорайонного
значення)

36,62 8,9 38,9 9,5

4 - вулиці  в межах червоних ліній 62,61 15,3 62,82 15,3
5 Території (ділянки)  забудови

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

73,57 17,9 41,67 10,2

6 - інші території (в т.ч. водні
поверхні) 9,8 2,4 9,8 2,4
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11. ОСНОВНІ ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ

№
п/п Показники Одиниця

виміру
Існуючий

стан
Етап на
5 років

Етап на
20 років

1 2 3 4 5 6
1. Територія

Територія в межах проекту га / % 410 / 100 410 / 100 410 / 100
у тому числі:

1.1 - житлова забудова » 197,47 / 48,4 202,6 / 49,4 226,09/ 55,1
У тому числі:
а) квартали садибної забудови » - / - - / - - / -
б) квартали багатоквартирної забудови
(з урахуванням гуртожитків) » 197,47 / 48,4 202,6 / 49,4 226,09/ 55,1

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

» 29,93 / 7,3 25,19 / 6,1 30,72 / 7,5

1.3 - зелені насадження (крім зелених
насаджень мікрорайонного значення) » 36,62 / 8,9 29,96 / 7,3 38,9 / 9,5

1.4 - вулиці  в межах червоних ліній » 62,61/ 15,3 62,82/ 15,3 62,82/ 15,3
1.5 Території (ділянки)  забудови іншого

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

» 73,57 / 17,9 72,25 /17,6 41,67 / 10,2

1.6 - інші території (в т.ч. водні поверхні) » 9,8/ 2,4 9,8/ 2,4 9,8/ 2,4
2. Населення

2.1 Чисельність населення, всього тис. осіб 93,086 96,275 112,686
у тому числі:
- у садибній забудові » - - -
- у багатоквартирній забудові
(з урахуванням гуртожитків) » 93,086 96,275 112,686

2.2 Щільність населення (в межах ДПТ) осіб/га 227 235 275
у тому числі:
- у садибній забудові » - - -
- у багатоквартирній забудові
(з урахуванням гуртожитків) » 471 475 498

3. Житловий фонд
3.1 Житловий фонд, всього

у тому числі:

тис. м2

заг. площі
%

2461,107
100

2721,459
100

3337,059
100

- садибний тис. м2

%
-
-

-
-

-
-

- багатоквартирний тис. м2

%
2461,107

100
2721,459

100
3337,059

100
3.2 Середня житлова забезпеченість м2/особу 26,44 28,27 29,61

у тому числі:
- у садибній забудові » - - -
- у багатоквартирній забудові (з
урахуванням гуртожитків) » 26,44 28,27 29,61

3.3 Вибуття житлового фонду тис. м2

загальної - - -
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№
п/п Показники Одиниця

виміру
Існуючий

стан
Етап на
5 років

Етап на
20 років

1 2 3 4 5 6
площі

3.4 Житлове будівництво, всього: тис. м2

загальної
площі

- 260352 875952

у тому числі за видами: квартира
(будинків)

- садибна забудова (одноквартирна
забудова)

тис.
м2/будинків - - -

- багатоквартирна забудова тис.
м2/квартир - 260352 875952

із неї: - - -
- малоповерхова (1-3 поверхи) » - - -
- середньоповерхова (4-5 поверхів) » - - -
- багатоповерхова (6 поверхів та вище) » - - -

у тому числі поверхів: - - -
- 6-9 - - -
- 10 і вище - 260352 875952

3.5 Житлове будівництво за рахунок
проведення реконструкції існуючої
забудови

тис. м2 - - -

4. Установи та підприємства
обслуговування

4.1 Дошкільні навчальні заклади * місць 3570 3850 4445

4.2 Загальноосвітні навчальні заклади учнів 9861 - 12169
4.3 Стаціонари (лікарні) усіх типів ліжок - - 500
4.4 Поліклініки відв. за

зміну. 4052 - 6552

4.5 Спортивні зали загального користування м2 площі
підлоги 9538 - 36433

4.6 Відкриті площинні споруди у
житловому кварталі (мікрорайоні) га 0,024 0,072 0,1170

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

м2

заг. площі - - -

4.8 Бібліотеки тис. один.
зберіг. - - -

4.9 Магазини м2 торг. пл. 34754,0 - 71832
4.10 Підприємства громадського харчування місць 1747 1747 -
4.11 Установи побутового обслуговування роб. місць 160 - -
4.12 Орієнтовна кількість перспективних

робочих місць роб. місць 2260

5. Вулично-дорожня  мережа та міський
пасажирський транспорт

5.1 Протяжність вулично-дорожньої мережі,
всього (існуюча, будівництво); км 13,9 15,6 18,8
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№
п/п Показники Одиниця

виміру
Існуючий

стан
Етап на
5 років

Етап на
20 років

1 2 3 4 5 6
у тому числі:
- магістральні вулиці загальноміського
значення » 5,6 5,6 7,3

- магістральні вулиці районного
значення » 5,4 5,4 6,5

Кількість транспортних розв’язок у
різних рівнях од. - - 2

5.2 Кількість підземних та надземних
пішохідних переходів од. 6 6 6

5.3 Щільність вулично-дорожньої мережі,
всього: км/км2 2,73 2,75 3,7

у тому числі:
- магістральної мережі » 2,07 2,07 2,5

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

км

у тому числі:
- трамвай » 3,8 3,8 3,8
- швидкісний трамвай » 1,8 1,8 1,8
- тролейбус 4,2 4,2 5,4
- автобус » 11,0 11,0 13,8

5.4а Міська залізниця - - - -
5.5 Щільність мережі наземного

громадського транспорту (по осях
вулиць)

км/км2
2,07 2,07 2,5

5.6 Гаражі для постійного зберігання
легкових автомобілів. м/м 6000 9000 11642

5.7 Гаражі для тимчасового зберігання
легкових автомобілів м/м - - -

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

м/м 5205 15340 21490

6. Інженерне обладнання
6.1 Водопостачання

Водопостачання, всього тис.м3/
добу 37,25 38,56 46,43

6.2 Каналізація
Сумарний об’єм стічних вод » 37,25 38,56 46,43

6.3 Електропостачання
Споживання сумарне МВт 37,28 44,31 70,61
-у тому числі
на комунально-побутові послуги » 37,28 44,31 70,61

Кількість квартир, що обладнані
електроплитами од. 19288 20562 26847

6.4 Газопостачання
Витрати газу, всього млн. м3/

рік 87,32 91,82 122,32
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№
п/п Показники Одиниця

виміру
Існуючий

стан
Етап на
5 років

Етап на
20 років

1 2 3 4 5 6
-у тому числі на комунально-побутові
послуги (приготування їжі, підприємства
побутового обслуговування)

» 1,35 1,35 1,35

Протяжність газових мереж
(будівництво) км - - -

6.5 Теплопостачання
Споживання сумарне Гкал/год 248,12 261,75 353,74

Протяжність мереж
(будівництво,перекладання) км - 0,72 4,00

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

га
% до тер. - 5,0

1,2
75,7
18,5

Протяжність закритих водостоків км 20,9 21,9 24,1
8. Охорона навколишнього середовища

Санітарно-захисні зони, всього га 87,76 83,02 83,02
- у тому числі озеленені » » - -

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

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

- 2380,14 1065,773

- житлове ** - 2334,289 -
- установи та підприємства
обслуговування ** - 45,844 1065,773

9.2 Вулично-дорожня  мережа та
пасажирський транспорт (в цінах 2012р.) млн. грн. - 110,1 629,5

у тому числі:
- вулично-дорожня мережа, всього » - 19,8 103,6
- трамвайні ліні - - -
- транспортні розв’язки в різних рівнях - - -
- автостоянки і гаражі - 90,3 525,9

9.3 Інженерне обладнання, всього млн. грн.
у тому числі: »
- водопостачання » - 0,41 -
- каналізація » - 1,39 -
- електропостачання » - 37,0 -
- зв'язок і сигналізація » - 1,51 -
- газопостачання » - - -
- теплопостачання, в т.ч.:

- загальноміські заходи » - 88,44
75 -

- інженерна підготовка » - 4,4 -
- дощова каналізація » - 37,8 -

* На даний час у 20-му мікрорайоні введено в експлуатацію дитсадок на 280 місць, потреба буде
задоволена у повному обсязі.

** Розрахунок вартості житла виконано відповідно до Наказу  Міністерства регіонального розвитку,
будівництва та житлово-комунального господарства України від 27.08.2012 р.
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